Phụ Huynh của Học Sinh ELL – Hãy
Học Tiếng Anh!
Sự tham gia của phụ huynh cải thiện thành tích của
học sinh.
Học sinh ngày càng được yêu cầu sử dụng các chương trình trực
tuyến trong học tập. Điều này có thể là rất khó khăn đối với các gia
đình mới đến nước này. Tồn tại rào cản ngôn ngữ đối với cả học sinh
trong lớp học và phụ huynh ở nhà.
Học khu quận Jefferson đã xác định 2 cơ hội có một không hai sẽ
giúp phụ huynh tiếp cận một chương trình học tiếng đã được kiểm
chứng hiệu quả và dịch vụ internet chi phí thấp ở nhà. Các sản phẩm
này sẽ trang bị cho phụ huynh những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết và
cho phép học sinh tiếp cận các chương trình học trực tuyến.

ROSETTA STONE
Hệ Thống Các Trường Công Quận
Jefferson đã hợp tác với Rosetta Stone
Education để cung cấp cấp cho phụ huynh
khả năng truy cập chương trình Rosetta
Stone Community Solution dành cho học sinh mẫu giáo - lớp 12.
Việc sử dụng chương trình này giúp phụ huynh và người giám hộ
của học sinh thuộc diện Người Học Tiếng Anh (ELL) trải nghiệm
việc học tiếng giống như học sinh. Giải pháp này giúp phụ huynh
của học sinh ELL học tiếng Anh và tham gia chương trình học của
con em mình. Những nhóm dân không nói tiếng Anh, chưa được
phục vụ đầy đủ, có thể phát triển các kỹ năng tiếng Anh bổ sung,
tăng cường sự tham gia trong việc học và góp phần cải thiện thành
tích học tập của học sinh.
Các bài giảng ngôn ngữ thu hút phụ
huynh
Các bài giảng gồm có dạy tiếng với nội
dung từ sơ cấp đến trung cấp. Công
nghệ nhận biết lời nói ưu việt sẽ đánh
giá kỹ năng phát âm của học viên, đưa
ra phản hồi ngay lập tức giúp định
hướng cho học viên nói chính xác ngôn
ngữ mới.
Điều Kiện Tham Gia và Ghi Danh
Phụ huynh của học sinh ELL được cấp
quyền truy cập Rosetta Stone. Để ghi danh tham gia Chương Trình
JPPSS Rosetta Stone Community Solution, hãy điền đơn đăng ký tại
http://edtech.jpschools.org/rscommunity.

TRUY CẬP INTERNET Ở NHÀ:

Chương trình
Connect2Compete của Cox in
the Community
Việc có một chiếc máy tính và dịch
vụ internet ở nhà không còn là một
sự xa xỉ nữa – đó là một sự cần thiết.
Cox hiểu được thực tế này và nỗ lực
trong các cộng đồng chúng tôi phục
vụ để cung cấp dịch vụ internet và
thiết bị vừa túi tiền cho học sinh và
gia đình có thu nhập thấp thông qua
chương trình Connect2Compete.
Chương trình Connect2Compete của
Cox dành cho các gia đình có con
học mẫu giáo - lớp 12 nào đủ điều
kiện được ăn trưa miễn phí hoặc
giảm giá thông qua Chương Trình
Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung
(Supplemental Nutrition Assistance
Program, SNAP), Chương Trình
Quốc Gia Ăn Trưa Học Đường
(National School Lunch Program,
NSLP) và các dịch vụ khác.
Từ năm 2012, có gần 200.000 người
đã được kết nối internet thông qua
chương trình Connect2Compete của
Cox – phần lớn trong số họ lần đầu
tiên có dịch vụ này.
Với chương trình
Connect2Compete, chúng tôi đang
giúp tạo ra sự khác biệt trong đời
sống của học sinh trong cộng đồng
chúng ta. Nếu quý vị hoặc một
người quý vị biết có thể đủ điều
kiện, hãy truy cập
www.connect2compete.org/Cox
hoặc gọi số (855)222-3252.

