
Mục Đích:  

Chương Trình Song Ngữ 
Anh-Việt tại Nha Học 
Chánh Keller là vận dụng 
phương pháp giảng dạy 
Song Ngữ Anh-Viet và 
ESL để bảo đảm học 
sinh Viet Nam biết được 
hai ngôn ngữ nhằm giúp 
các em thành công tại 
trường và trong tương 
lai.  
Mục tiêu của chúng tôi là 
hỗ trợ các gia đình Việt 
Nam trong việc ủng hộ 
việc học và giúp các em 
thích nghi với cuộc sống 
tại Hoa Kỳ. Chúng tôi 
mong ước xây dựng một 
cộng đồng học hỏi cũng 
là một cộng đồng vững 
chắc về văn hóa cho các 
gia đình người Việt trong 
địa hạt Keller.  
 

Vietnamese 
Bilingual 
Program 

Tel. 817-744-1000 

 

Mary Martin 
Director of Bilingual/ESL 

A different language is a  different vision of life.  
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Xin liên lạc với văn phòng  
của trường Parkview Elementary 
School để ghi danh cho các em.  
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Vấn Đáp:  
 
Tại sao tôi nên ghi danh cho con tôi 
tham gia Chương Trình Song Ngữ 
Anh-Việt?  
 
 Con em quí vị sẽ nhận thêm sự yểm 

trợ trong và ngoài lớp học. Học sinh 
sẽ có thêm một thầy cô thứ hai để bảo 
đảm rằng em đang học hỏi ở trình độ 
của mình. Thầy cô chương trình song 
ngữ cũng sẽ cung cấp sự hướng dẫn 
cá nhân và nhóm nhỏ để đáp ứng với 
nhu cầu đặc biệt của từng em học 
sinh.          

 Dạy kèm thêm cũng được cung cấp 
tùy theo nhận định của thầy cô.  

 Học sinh trong chương trình song ngữ 
Anh-Việt(VB) cũng hợp lệ cho các 
chương trình khác kể cả học hè cho 
các em Pre-K và Kindergarten.  

 Học sinh VB sẽ có thể giữ được ngôn 
ngữ và văn hóa Việt Nam. Các em sẽ 
cảm nhận sự hãnh diện về nguồn gốc 
của mình.  

 Phụ huynh cũng nhận thêm sự hỗ trợ 
bao gồm:  

 
 Sự hiện diện của thầy cô VB tại 

các cuộc hội thảo  
 Dịch vụ thông dịch  
 Chỉ dẫn các chương trình hỗ trợ ở 

địa phương  
 Những sách vở tiếng Việt, báo chí 

và tập san  
 Một hệ thống yểm trợ của các phụ 
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Chương trình VB sẽ qui định những gì?  
 
 Các học sinh sẽ học trong lớp với thầy 

cô lớp thông thường và học sinh của 
các lớp khác. Thầy cô VB sẽ giúp học 
sinh tại lớp và/hoặc kèm riêng trong 
ngày (trong khoản 30 phút một ngày) 
để dạy những đề tài riêng biệt. Thầy cô 
sẽ dạy học trò bằng tiếng Việt và Anh, 
khi cần thiết. Việc kèm riêng dựa trên 
sách vở đang dùng giảng dạy trong 
lớp, các lãnh vực mà học sinh gặp khó 
khăn, và các bài học Việt ngữ.  

 
Các học sinh VB có được giảng dạy 
giống như các học sinh của chương 
trình bình thường không?  
 
 Có.Thầy cô VB sẽ dùng cùng phương 

pháp giảng dạy (TEKS) và nội dung 
giống như những thầy cô của chương 
trình bình thường. Thêm vào đó, các 
sách vở về ngôn ngữ và văn hóa Việt 
Nam cũng sẽ được dạy.  

 
Đây có phải là chương trình Dạy Thêm 
Sau Giờ Học không?  
 
 Không. Học sinh sẽ được hướng dẫn 

trong lớp học hàng ngày. Dạy kèm sau 
lớp học có thể được thực hiện tùy vào 
nhận định của thầy cô song ngữ, 
nhưng không bắt buộc.  

 
Tôi Có Thể Giúp Gì?  
 
 Sự tình nguyện của phụ huynh lúc nào 

cũng cần thiết để dịch các văn thư gởi 
về nhà. Chúng tôi cũng đề nghị phụ 
huynh tiếp tục nói chuyện với con em 
bằng tiếng Việt ở nhà. Điều này giúp 
cho các em bồi đắp ngữ vựng tiếng 
Việt để làm nền tảng khi học Anh Việt 
ngữ.  

Nếu con tôi không ở trong khu vực 
trường Parkview Elementary thì sao?  
 
 Nếu các em không sống trong địa 

phận của Parkview Elementary sẽ 
được xe buýt đưa đón .  

 
Làm thế nào để con tôi hội đủ điều 
kiện?  
 
 Sau khi được thi đàm thoại để thẩm 

định trình độ ngôn ngữ bằng Anh ngữ 
và sự thăm dò ngôn ngữ tại nhà, một 
nhóm giáo viên sẽ quyết định nếu em 
học sinh cần trợ giúp thêm về song 
ngữ.  

Làm thế nào để con tôi có thể ra khỏi 
chương trình VB?  
 
 Học sinh có thể được ra khỏi chương 

trình sau khi thi đậu STAAR ở lớp 
Ba. Đồng thời, một kỳ thi khả năng 
cũng có thể quyết định rằng trình độ 
thông thạo Anh ngữ của em học sinh 
không còn cần thiết đến sự trợ giúp 
của chương trình song ngữ.  
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