Phiếu điểm ELL

KHU HỌC CHÁNH

ISSAQUAH 411
Thông tin dành cho cha mẹ, phụ huynh - Phiếu điểm của con em quý vị gồm có thông tin về Khả năng nói, Khả năng
nghe, Khả năng đọc và Khả năng viết. Ngay trước mỗi nhận xét, quý vị sẽ thấy một mã số về khả năng tiến bộ. Để
xem bản phiên dịch những nhận xét này, vui lòng tìm đúng những mã số này trong từng phạm vi khả năng. Trong
phiếu này có thông tin và đề nghị của giáo viên cách quý vị có thể giúp con em quý vị ở nhà. Mỗi đề nghị này cũng
có
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ELPA21 Levels (as determined by ELPA21 test scores from placement and/or spring assessment)

Khả năng nói

Khả năng nghe

Khóa mùa Đông
Con em quý vị hiện đang học:
(S6) Participating in short conversations and responding to
simple questions and wh- questions about familiar topics.

Spring

Khóa mùa Đông
Con em quý vị hiện đang học:
(L1) Recognizing the meaning of a few frequently occurring
words in simple oral presentations and read-alouds.

Spring

Your child is currently working on:

Your child is currently working on:

Khả

năng

đọc

Khả

năng

viết

Khóa mùa Đông

Khóa mùa Đông

Con em quý vị hiện đang học:
(R3) Answering simple questions about familiar texts.

Con em quý vị hiện đang học:
(W6) Composing narratives or informational texts about
familiar topics, texts, or experiences, including a few details.

Spring
Your child is currently working on:

Spring
Your child is currently working on:

Khóa mùa Đông
Nhận xét của giáo viên
(T5) Your child is able to ask and answer questions in small
group conversations.

Khóa mùa Xuân
Nhận xét của giáo viên

(T1) Your child is motivated and works hard.

Cách giúp đỡ tại nhà:
(H3) Giới hạn thời giờ dùng các dụng cụ kỹ thuật số. Nghiên cứu cho thấy rằng ngôn ngữ, sự sáng tạo và khả năng
tập trung tăng lên khi các em nhỏ tuổi tham gia những sinh hoạt không sử dụng màn hình phần lớn thời giờ trong
ngày. Để xem bản dịch của tài liệu này, vui lòng nhấp vào bên dưới: tiếng Trung Hoa tiếng Nhật tiếng Đại Hàn
tiếng Nga tiếng Tây Ban Nha tiếng Việt

