
 

Báo cáo Điểm số ELPA21 

 

ELPA21 là gì? 
Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo Anh Ngữ cho Thế Kỷ 21, hay ELPA21, là một bài kiểm tra trình độ thông 
thạo Anh ngữ.  Bài kiểm tra dựa trên các Tiêu Chuẩn Trình Độ Thông Thạo Anh Ngữ và giải quyết các nhu 
cầu ngôn ngữ cần thiết để học đại học và sẵn sàng cho công việc. 
 
Cấp độ ELPA21 có nghĩa là gì? 
ELPA21 đánh giá khả năng Anh ngữ trong bốn lĩnh vực ngôn ngữ Đọc, Nghe, Viết và Nói.  Bản 
Achievement Level Descriptor (ALD, Mô tả Cấp độ Thành tích) chi tiết sẽ có trong báo cáo điểm số cá 
nhân cho từng lĩnh vực của con quý vị. Trong mỗi bốn lĩnh vực, có năm cấp độ thành tích (1-5).  Các cấp 
độ thành tích này cung cấp thông tin về thành tích của con quý vị trong từng lĩnh vực.  
 
Cấp độ 5 Nâng cao: Cho thấy các kỹ năng Anh ngữ mức độ lớp học ở cấp độ cao như được đánh giá bởi 
ELPA21. 
Cấp độ 4 Tiền nâng cao: Thể hiện các kỹ năng Anh ngữ mức độ lớp học ở cấp độ đạt yêu cầu cho việc 
tham gia với các hướng dẫn nội dung học thuật ở mức độ ngang bằng với những người không học tiếng 
Anh. 
Cấp độ 3 Trung cấp: Áp dụng một số kỹ năng Anh ngữ mức độ lớp học và sẽ được hưởng lợi từ Chương 
trình Ngôn ngữ Tiếng Anh. 
Cấp độ 2 Tiền Trung cấp: Thể hiện bằng chứng của việc phát triển các kỹ năng Anh ngữ mức độ lớp học 
và sẽ được hưởng lợi từ Chương trình Ngôn ngữ Tiếng Anh. 
Cấp độ 1 Sơ cấp: Thể hiện rất ít kỹ năng Anh ngữ mức độ lớp học và sẽ được hưởng lợi từ Chương trình 
Ngôn ngữ Tiếng Anh. 
 
Cấp độ Thông thạo 
Căn cứ vào các cấp độ thành tích của các lĩnh vực đó, ELPA21 thiết lập ba loại Cấp độ Thông thạo. 
Cấp độ Thông thạo của Học sinh tương ứng như sau: 

1. Mới học (đủ điều kiện cho chương trình ở cấp độ sơ cấp tiếp nhận Anh ngữ) 
2. Tiến bộ (đủ điều kiện cho chương trình) hoặc 
3. Thông thạo (kết thúc chương trình) 

 
 Quy tắc Cấp độ Thông thạo: 

 Thông thạo = những học sinh có cấp độ tất cả các lĩnh vực cao hơn hoặc bằng 4 

 Tiến bộ = những học sinh có tổng hợp cấp độ các lĩnh vực nằm giữa các tiêu chí của Thông thạo 

và Mới học 

 Mới học = những học sinh có cấp độ tất cả các lĩnh vực thấp hơn hoặc bằng 2 

 
Những học sinh được xác định là Mới học hoặc Tiến bộ sẽ tiếp tục nhận được các dịch vụ của Chương 
trình Phát triển Tiếng Anh, trong khi các học sinh Thông thạo sẽ không còn nhận các dịch vụ phát triển 
ngôn ngữ. Các học sinh thông thạo cần được hỗ trợ học tập như các học sinh TBIP hiện tại khi cần. 
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