Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo Tiếng Anh Washington là gì?
Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo Tiếng Anh Washington (WELPA) là một kỳ kiểm tra được
sử dụng để tìm hiểu xem các học sinh có cần hỗ trợ qua chương trình phát triển ngôn ngữ
tiếng Anh (ELD) của quận hay không. Đánh giá này kiểm tra các kiến thức và kỹ năng đọc,
viết, nghe và nói bằng tiếng Anh. Các học sinh trong trường Mẫu giáo đến lớp 12 đều tham
gia kỳ thi này mỗi năm một lần để đánh giá mức độ tiến bộ của các em trong việc học tiếng
Anh ở trường. Do việc biết và sử dụng tốt tiếng Anh là điều cần thiết cho việc thành công ở
trường, nên điều quan trọng là các học sinh nào cần hỗ trợ thêm để học tiếng Anh sẽ nhận
được sự giúp đỡ cần thiết.
Học sinh hội đủ điều kiện cho chương trình phát triển Anh ngữ của nha học chánh
như thế nào?
Khi học sinh ghi danh vào trường, phụ huynh được hỏi “Con của quý vị có nói ngôn ngữ
đầu tiên nào khác với Anh ngữ không?” Nếu câu trả lời là “có”, học sinh sẽ làm Bài Thi
Trắc Nghiệm Trình Độ có tên Washington English Language Proficiency Assessment
(WELPA – Thẩm Định Khả Năng Thành Thạo Anh Ngữ Của Tiểu Bang Washington). Học
sinh đạt điểm ở Mức 1 (sơ cấp), 2 (trung cấp), hoặc 3 (cao cấp) trong Bài Thi Trắc Nghiệm
Trình Độ sẽ hội đủ điều kiện được giúp đỡ thêm nhằm cải thiện khả năng Anh ngữ của các
em.
Học sinh nhận các dịch vụ này trong bao lâu qua chương trình phát triển Anh ngữ của
nha học chánh?
Học sinh sẽ tiếp tục ở trong chương trình nếu như các em vẫn cần được giúp đỡ để học Anh
ngữ. Trắc Nghiệm Thường Niên WELPA được ra để đo lường sự phát triển của học sinh
trong kiến thức Anh ngữ và những kỹ năng ở môn đọc, viết, nghe, và nói. Điểm ở Mức 1, 2
hoặc 3 trong WELPA có nghĩa học sinh sẽ tiếp tục ở trong chương trình. Học sinh được
chuyển khỏi chương trình khi các em đáp ứng đủ các tiêu chuẩn ra khỏi chương trình trong
trắc nghiệm WELPA.

