Đơn cho Sự Điều Tiết & Sự Tương Quan của ELLs (ACE) Niên khóa____/____
Theo nghị định của luật liên bang dưới mọi hình thức nhiệm vụ của đơn này phải được hoàn thành hàng năm trên tất cả các học sinh của ELL (tham gia
hoặc từ chối tham gia trong chương trình ESL). Đơn ACE sẽ được hoàn tất bởi các thầy/ cô giáo hay những phối trí viên thuộc ban ngành của chương
trình ESL. Mẫu đơn này sẽ cung cấp những thông tin phải sử dụng trong Sự Điều Tiết lớp học và liên bang sẽ kiểm tra hàng năm. Đơn phải hoàn tất
trong vòng 15 ngày kể từ ngày bắt đầu, kể cả những học sinh mới ghi danh và được ký tên bởi các thầy/cô giáo chuyên môn của ngành ELL. Bản sao
màu xanh (nguyên gốc) sẽ gởi đến thầy/ cô giáo của ELL và một bản sao (màu vàng) gởi đến trung tâm ESL. Với những học sinh ESL của bậc Trung học
phải hoàn tất lại mẫu đơn ELLs trong vòng mười (10) ngày của học kỳ II trong cùng năm học bởi vì bậc trung học có thời khóa biểu đóng khung.
Tên học sinh: (Họ/Tên) _____________________________________________ Lớp_____ Đặc biệt ____ 504_____ Thông thái ____
Ngày/tháng/năm của đáng giá thông thạo môn Anh văn: __________________________
Kiểm tra W-APT: Tập nói ______ Tập nghe ______ Tập đọc ______ Tập viết______ Điểm tổng hợp______ HOẶC
Trình độ ELDA: Lắng nghe ______ Nói ______ Đọc______ Viết ______ Điểm tổng hợp ______
Ghi Chú:

B = Sơ cấp;

LI = Trung cấp thấp;

Trình độ ngôn ngữ: (khoanh tròn) Sơ Cấp

UI = Trung cấp nâng cao;

Trung cấp thấp

A = Cao cấp

Trung cấp nâng cao

Cao cấp

Đánh dấu vào đây: ________ Đồng ý tham gia ESL ________ Từ chối tham gia ESL ________Ngày từ chối _________________________________
Tên hoàn tất đơn: (Tên viết hoa) _________________________________ Trường: ____________________________________________________
Ngày/Tháng/Năm _________________

(Ký tên) _________________________________________________
MÔN HỌC

TỰA ĐỀ KHÓA HỌC

KÝ NHẬN DANH SÁCH ĐIỀU TIẾT NHỮNG PHẦN DƯỚI ĐÂY

Ngày

(Ký tên/ Viết hoa tên)

Tháng/Năm

Toán

/

Khoa học

/

Xã Hội Học

/

Sức khỏe/

/

Thể dục Thể thao
Tập đọc/

/

Anh văn
Môn tự chọn

/

ESL

/

__________ Phụ huynh đã đưa một bản sao Luật Hướng dẫn của Liên bang
Phụ huynh ký tên _____________________________________________________________
Ngày/tháng/năm ___________________
Học sinh ký tên ______________________________________________________________
Ngày/tháng/năm ___________________
Thầy/Cô giáo ESL ký tên ______________________________________________________
Ngày/tháng/năm ___________________
ABIT ký tên _________________________________________________________________
Ngày/tháng/năm ___________________
__________
Cho phép nhóm phụ trợ
Hệ thống những sự thích ứng
____________
Thêm thời gian
__________
Giãm bới đánh vần
____________
Nhân viên kiểm tra, Thầy/Cô giáo ESL hay bởi
__________
Tự điển song ngữ/ máy thông dịch
chuyên viên ngôn ngữ cá nhân
__________
Tô màu (hộ trợ thị giác)
____________
Nhóm nhỏ với kiểm tra viên (8)
__________
Sự dự phòng của ngôn ngữ anh văn/ tiếng phổ
____________
Kiễm tra viên với cá nhân
thông Tự điển W-W (không định nghĩa)
____________
Đọc to bài kiểm tra của môn Toán, Khoa học, Xã
__________
Tô màu
hội học (ngoại trừ môn Tập đọc) trên EOC định
__________
Đọc từng hàng (hổ trợ thị giác)
giá
__________
Sự phóng đại
__________
Dùng thiết bị hay vật dùng nột thất chuyên ngành
Sự thích nghi trong lớp học
____________
Đọc to bài kiểm tra (cho tất cả các môn ngoại trừ
__________
Đánh giá môn toán trong Spanish (lớp 3-8)
môn Văn)
__________
Âm thanh nhẹ nhàng
____________
Đọc to bài kiểm tra (cho tất cả các môn ngoại trừ
__________
Đánh giá ngắn gọn, điều chỉnh, hay dán lại
môn Tập đọc)
__________
Giãm bớt công cụ giấy/ viết chì
____________
Điều chỉnh / Ngắn gọn bài kiểm tra
__________
Sao chép ghi chú/ hướng dẩn bài học
____________
Chỗ ngồi ưu tiên
__________
Đôi khi phải chấp thuận bài luận văn viết bằng
____________
Có sự hổ trợ của phụ giáo
ngôn ngữ phổ thông
____________
Thêm thời gian để hoàn tất bài tập
__________
Âm thanh nhẹ nhàng (hổ trợ thính giác
____________
Trợ giúp một tay trong những hoạt động
__________
Đọc lại lời hướng dẫn
____________
(Dùng những sắp xếp họa đồ hay những thị giác
__________
Dùng thiết bị hay vật dùng nột thất chuyên ngành
khác)
__________
Dán sách / truyện
____________
Kết hợp học tập /nhóm phụ trợ
_____________ Những phần khác – vui lòng rõ ràng________________________________________________________________________

Nội quy cho ELL từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12: (Được sự chấp thuận của BESE, 2005) Nếu học sinh ELL bị ở lại lớp mà trước đó không được cung
cấp Sự Điều Tiết là vi phạm quyền công bằng trong giáo dục. Vì vậy, để thông hiểu Ty Học Chánh quận Jefferson đã lên kế hoạch
“Trong mọi trường hợp nói & hiểu tiếng Anh còn giới hạn bao gồm học sinh toàn quốc & dân tộc thiểu số phải tham gia vào chương trình giáo dục
nhằm khắc phục tình trạng ngôn ngữ bị giới hạn, trường học tại quận huyện sẽ từng bước chỉnh lưu bù đắp vào chỗ thiếu hụt ngôn ngữ và chương
trình mở ra phương tiện (tiện lợi) cho học sinh” Bản ghi nhớ mới: 1970
Ghi Chú: Cách thức cho điểm của bậc Tiểu học: Sơ cấp: Học sinh bậc Tiểu học của ESL sẽ nhận điểm hiện diện trong tất cả các môn học Trung
cấp, Cao cấp, và Từ chối tham gia học sinh bậc Tiểu học sẽ nhận điểm thích nghi theo thành tích đạt được.
Màu trắng: Bìa đựng hồ sơ mùa xanh của ELL

Màu vàng: ELAD

Bản sao chép cho phụ huynh/thầy-cô giáo

