Trương Trình ESOL
Trường học nào có trương
trình ESOL?
Trường Mẩu Giáo (ECC) liên
lạc cô giáo : Mandy Glasse số
điện thoại là 316-722-3105
email là mglasse@usd266.com
Trường Phổ Thông Cấp 1
Maize Central. Liên lạc cô giáo
Jeannie Betworth số điện thoại là
316-722-0427 email là
jbetsworth@usd266.com
Trường Phổ Thông Cấp 1
Maize South. Liên lạc cô giáo
Melissa Kaufman số điện thoại
là 316-462-8300 email là
mkaufman@usd266.com
Trường Trung học Cấp 1 và
Cấp 2 Maize. Liên lạc thầy
giáo Rey Ramirez. Số điện
thoại là 316-729-2464 email
là rramirez@usd266.com

Tiếng Anh dành cho những
người nói ngôn ngữ khác.

Chủ trương của trương trình
ESOL của phổ thông cơ sở
Maize 266 đưa ra cho các em
nhằm giúp đở các em học
sinh đạt được thành quả theo
đúng trình độ lớp trong khi
làm trau dồi khả năng cho
việc học nghe, nói, đọc và
viết bằng Tiếng Anh.

Trung Tâm Giúp
Đở Giáo Dục
Số Điện Là (316)
722-0614

ESOL Là Gì?

Ai Có Đủ Điều Kiện Để Vào?

Maize USD 266 sẽ cung cấp
trương trình ESOL như thế nào?

• ESOL có nghĩa là Tiếng Anh dành cho
những người nói ngôn ngữ khác. ESOL
nhằm giúp cho học sinh học tốt trong
các môn trong lớp.
• Trương trình ESOL học tương đương
với trương trình phổ thông.
• Thầy cô giao dạy ESOL sẽ thường
xuyên thăm các khối lớp đễ phối hợp
với khá trình dạy và giúp đở thêm.
• Trương trình ESOL được phổ biết
trong lãnh vực môn tập đọc, viết, nghe
và nói theo Tiếng Anh trong Nhận Thức
Học Vấn GiáoDục Thông Thạo.

Luật của Quốc Gia là tất cả các
cha mẹ phải xong điền đơn khảo
sát ngôn ngử của gia đình. Bất cứ
các em học sinh nào nói tiếng
ngôn ngử khác điều có đủ điều
kiện vô trương trình ESOL.

Sau khi xem xong kiem tra cua em qua
bài thi ESOL về kết quả tập đọc
thông thạo, chúng tôi sẽ phối hợp
với giáo viên chủ nhiệm để sắp
xếp em xem em còn cần trong
lảnh vực cá nhân nào.

Cha mẹ/giám hộ bắt đầu thông
báo cho nhà trường biết, sau đó
con em của quý vị có thể nhận sự
giúp đở của trương trình ESOL.
Chúng tôi rất muốn nhìn thấy các
em thành công trong vấn đề học
quan trọng với sự giúp đở của
chúng tôi.

Trương Trình ESOL được cung
cấp theo thứ tự như sau:
• Học sinh có thể được học trong
nhóm nhỏ trong thời khóa biểu
chung.
• Giáo viên có bằng dạy ESOL sẽ quan
sát học sinh vào/ra lớp học.
• Người Phụ giúp giáo viên sẽ có thể
hướng dẩn em trong / ngoài lớp.
• Trong giờ học các môn chính, giáo
viên ESOL có thể có mặt trong lớp để
dạy phụ giúp giáo viên chủ nhiệm.
• Trung học sẽ có giờ ESOL trong giờ
học thêm.

