s¿ thÆt vŠ chÜÖng trình không BÕ RÖi TrÞ nào (NO CHILD LEFT
BEHIND hay NCLB):
nh»ng gì mà phø huynh cûa các h†c sinh h†c anh ng» cÀn bi‰t
(No Child Left Behind Fact Sheet – Vietnamese)

T¿a ÇŠ III cûa S¡c LuÆt Không BÕ RÖi TrÈ Nào Çòi hÕi trÜ©ng h†c phäi thông báo cho
quš vÎ bi‰t vŠ vÃn ÇŠ h†c vÃn cûa con em là NgÜ©i H†c Anh Ng» (English Language
Learner, hay ELL). TrÜ©ng h†c phäi cho quš vÎ bi‰t rõ ràng, và trong chØng mÙc th¿c
hiŒn ÇÜ®c, thông báo b¢ng ngôn ng» dân t¶c cûa quš vÎ.
Quš vÎ ÇÜ®c thông báo không trÍ quá 30 ngày sau khi t¿u trÜ©ng vŠ xác nhÆn s¡p x‰p con
quš vÎ vào chÜÖng trình h†c sinh ng». Ho¥c, n‰u con quš vÎ ghi danh vào gi»a næm h†c,
thông báo không trÍ hÖn 2 tuÀn sau khi em ÇÜ®c s¡p x‰p vào chÜÖng trình Çó. Quš vÎ
ÇÜ®c thông báo vŠ nh»ng ÇiŠu sau:
•

Lš do xác nhÆn và tiêu chuÄn cûa chÜÖng trình mà con quš vÎ s¡p vào.

•

Khä næng Anh ng» cûa con quš vÎ vŠ nghe, nói, Ç†c và vi‰t.

•

Cách thÙc giáo viên cûa trÜ©ng dùng Ç‹ dåy con quš vÎ.

•

ChÜÖng trình phøc vø nhu cÀu h†c vÃn và h†c tÆp cûa con quš vÎ nhÜ th‰ nào.

•

Cách chÜÖng trình giúp cho con quš vÎ h†c Anh ng» và Çåt tiêu chuÄn Çòi hÕi vŠ tu°i tác và
cÃp l§p.

•

Nh»ng Çòi hÕi Ç¥c biŒt Ç‹ h†c sinh ra khÕi chÜÖng trình.

•

N‰u con bÎ tàn tÆt, cách chÜÖng trình phøc vø nhu cÀu h†c vÃn cho con quš vÎ.

•

T› lŒ thuyên chuy‹n Çòi hÕi Ç‹ ÇÜ®c chuy‹n tØ chÜÖng trình này vào chÜÖng trình h†c vÃn
bình thÜ©ng.

•

T› lŒ ra trÜ©ng Çòi hÕi tåi trÜ©ng trung h†c mà con Çi h†c.

•

QuyŠn rút con ra khÕi chÜÖng trình.

•

Nh»ng giúp Ç« cûa trÜ©ng h†c trong viŒc giäi thích và ch†n l¿a các chÜÖng trình khác nhau
và cách dåy h†c cûa trÜ©ng.

•

Cách quš vÎ, là bÆc phø huynh, tham gia vào viŒc h†c vÃn cûa con, gÒm cä viŒc giúp con a)
h†c Anh ng», b) Çåt Çi‹m cao trong các môn h†c cæn bän, và c) Çåt Ç‰n tiêu chuÄn h†c vÃn
cao cûa ti‹u bang và tiêu chuÄn giáo døc Çòi hÕi cho tÃt cä các h†c sinh.

•

TrÜ©ng h®p con quš vÎ không Çåt Çû tiêu chuÄn Ço lÜ©ng trình Ç¶ h†c vÃn hàng næm cho næm
h†c, không quá 30 ngày sau khi s¿ viŒc xäy ra.

