ThÖ Thông Báo Phø Huynh
(Parent Notification Letter – Vietnamese)

Ngày:
Phø huynh/Giám h¶ h®p pháp cûa em ________________________ thân m‰n:
(Tên h†c sinh)

LuÆt Minnesota và S¡c LuÆt Không BÕ RÖi TrÈ Nào (No Child Left Behind Act-NCLB) cûa liên bang Çòi hÕi chúng tôi phäi tìm xem có h†c sinh nào trong khu
h†c chánh là NgÜ©i H†c Anh Ng» (English Language Learners--ELLs) hay
không. Cä hai luÆt Çòi hÕi m¶t chÜÖng trình h†c sinh ng» cho các em ELL Çó v§i
khä næng Anh ng» gi§i hån. HÖn n»a, NCLB Çòi hÕi chúng tôi phäi cung cÃp
thông tin vŠ ti‰n trình xác nhÆn h†c vÃn cûa con quš vÎ, các dÎch vø dåy h†c và
thông tin khác nhÜ Çã nói lên trong t© S¿ ThÆt VŠ ChÜÖng Trình Không BÕ RÖi
TrÈ Nào. Ti‰n trình xác nhÆn và s¡p x‰p con quš vÎ vào trong chÜÖng trình h†c
sinh ng» d¿a vào k‰t quä cûa bän thæm dò sinh ng» tåi nhà, nhÆn xét cûa giáo
viên, k‰t quä thi Anh ng» và nh»ng giám ÇÎnh khác. ñi‹m thi vŠ khä næng Anh
ng» cûa con quš vÎ ÇÜ®c trình bày dÜ§i Çây.
K‰t Quä Thi Anh Ng» cûa Con Quš VÎ
Thi næng
Tên bài thi
Ngày thi
khi‰u

ñi‹m
cûa h†c
sinh

MÙc Ç¶ vŠ khä
næng Anh ng»

Nói và
nghe
ñ†c
Vi‰t
Con quš vÎ ÇÜ®c xác nhÆn là ELL. Em së ÇÜ®c cho vào chÜÖng trình ESL/H†c
VÃn Song Ng», nhÜ Çã nói ra trong hÒ sÖ kèm theo. Chúng tôi tin r¢ng chÜÖng
trình này së giúp em có h†c vÃn cÀn thi‰t và giúp em h†c tÆp thành công tåi
trÜ©ng.
Quš vÎ có th‹ rút em ra khÕi chÜÖng trình bÃt cÙ lúc nào b¢ng cách gªi thÖ Ç‰n
trÜ©ng, cho bi‰t š cûa quš vÎ muÓn rút con ra khÕi chÜÖng trình ESL/H†c VÃn
Song Ng». Con quš vÎ së ÇÜ®c Ç¥t vào chÜÖng trình h†c vÃn bình thÜ©ng dành
cho h†c sinh thông thåo Anh ng». Xin thÆn tr†ng quy‰t ÇÎnh viŒc này, vì nó änh
hÜªng Ç‰n vÃn ÇŠ h†c vÃn thành công lâu dài cûa con.
Chúng tôi m©i quš vÎ Ç‰n vi‰ng trÜ©ng và g¥p giáo viên cûa chúng tôi Ç‹ bi‰t
thêm vŠ l®i ích cûa chÜÖng trình và nh»ng dÎch vø khác có tåi trÜ©ng. N‰u có
th¡c m¡c, xin g†i Ç‰n trÜ©ng tåi sÓ ____________________.
Thân ái,
___________________________
Quän TrÎ Viên TrÜ©ng

