
Giáo Dục Song Ngữ 

 Chương Trình Giáo Dục Song Ngữ 

Việt Anh tại Nha Học Chánh Độc Lập 

Keller tạo cơ hội cho con/em của quý 

vị trở thành những học sinh song ngữ. 

Mục đích của chúng tôi cho các em 

trong chương trình Song Ngữ Việt Anh 

là: 

1) Trau dồi khả năng về tiếng Anh, là 

ngôn ngữ thứ hai, nhưng vẫn duy trì 

được khả năng tiếng Việt của mình. 

2) Đạt được trình độ học vấn tương 

đương với hay cao hơn lớp của mình. 

3) Thấu hiểu, tiếp nhận, và hãnh diện 

về cả hai nền văn hóa Việt, Mỹ. 

Cùng nhau chúng ta sẽ giúp cho con/ 

em của quý vị trở thành những học 

sinh song ngữ toàn vẹn. 

 

Nha Học Chánh Độc Lập Keller 

350 Keller Parkway 

Keller, TX 76248 

Tổng Giám Đốc: 

Mara Betancourt 

Số Điện Thoại: 817-744-1074 

Fax: 817-744-1262 

Điện Thư (Email): 

mara.betancourtcoker@kellerisd.net 

 

 "Một thứ tiếng sẽ giúp bạn trong 

hành lang cuộc đời. Nhưng hai thứ 

tiếng sẽ mở được tất cả những cánh 

cửa dọc đường."       - Frank Smith      

Những Trường Song Ngữ 

Việt Anh: 
Trung Tâm Ấu Nhi (phía Nam) 

Early Learning Center South 

3975 Summerfields Boulevard 

Fort Worth, TX 76137  

817-743-8300 

 

Trường Tiểu Học Parkview 

Parkview Elementary School 

6900 Bayberry Drive 

Fort Worth, TX 76137  

817-744-5500 

 

Trường Trung Cấp Chisholm Trail 

Chisholm Trail Intermediate School 

3901 Summerfields Blvd. 

Fort Worth, TX 76137  

817-744-3800 

 

Nha Học Chánh Độc Lập 
Keller 

Số Điện Thoại: 817-744-1000 

Chương Trình 

Song Ngữ Việt 

Anh 

Hãy tìm hiểu những 

 lợi ích cho con/em 

của quý vị ! 



Con/em của tôi phải hội đủ những 

điều kiện nào để được vào chương 

trình Song Ngữ Anh Việt? 

 Nếu đơn Khảo Sát Ngôn Ngữ 

Tại Nhà cho thấy tiếng Việt là 

ngôn ngữ được sử dụng nhiều 

nhất bởi học sinh hay môi trường 

tại nhà thì:  

 học sinh sẽ được trắc nghiệm 

bằng tiếng Anh để tìm hiểu khả 

năng đáp ứng của các em.  

  Ủy Ban Đánh Giá Trình Độ 

Thông Thạo Ngôn Ngữ (LPAC) 

sẽ: duyệt xét kết quả trắc 

nghiệm, quyết định về khả năng 

và đưa ra đề nghị thích đáng. 

Tôi trong vai trò phụ huynh có thể 

giúp đỡ được gì cho con/em của 

mình? 

 Chúng tôi luôn cần có phụ huynh 

tham gia giúp đỡ tự nguyện. 

 Chúng tôi đề nghị quý vị nên tiếp 

tục nói chuyện với con/em của 

mình bằng tiếng Việt ở nhà để có 

một nền tảng ngữ vựng Việt 

vững chắc ngõ hầu xây dựng 

khả năng tiếng Anh trong lớp 

cũng như ngoài xã hội. 

 

Các em học sinh có được dậy 

những lý thuyết và kỹ năng như 

những em học sinh khác không? 

 Giáo viên Song Ngữ Việt Anh sẽ 

dùng những chương trình giáo 

dục y như tất cả những lớp học 

khác tại nha học chánh Keller. 

Ngoài ra, văn hóa và những 

danh từ Việt cũng được thêm 

vào suốt buổi học. 

Nếu trường học nơi tôi cư ngụ 

không có chương trình Song Ngữ 

Việt Anh thì sao? 

 Tất cả các học sinh theo học 

chương trình Song Ngữ Việt 

Anh sẽ được cung cấp phương 

tiện di chuyển bằng xe buýt 

hoàn toàn miễn phí từ trường 

học gần nhà. 

Giải Đáp Thắc Mắc: 

Chương trình Song Ngữ Việt Anh sẽ 

như thế nào? 

 Học sinh sẽ học những môn 

chính qua sự dậy dỗ của các 

giáo viên Song Ngữ Việt Anh đầy 

kinh nghiệm.  

 Giáo viên Song Ngữ Việt Anh sẽ 

sử dụng tất cả những cách thức 

toàn hảo nhất, những phương 

cách tiếng Anh như ngôn ngữ 

thứ hai (ESL), cũng như giải 

thích thêm bằng tiếng Việt.  

Con/em của tôi sẽ được những lợi 

ích gì khi vào chương trình Song 

Ngữ Việt Anh?  

 Con/em của quý vị sẽ được giúp 

đỡ, giải thích thêm bằng tiếng 

Việt để có thể thấu triệt được nội 

dung của lớp học do tiểu bang 

đòi hỏi.   

 Con/em của quý vị sẽ có được 

niềm tự tin và hãnh diện về nền 

văn hóa Việt Nam. 

 Con/em của quý vị sẽ có khả 

năng thông hiểu hai thứ tiếng và 

hai nền văn hóa khác nhau.  


