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Ngôn ngữ thứ 

hai 

Tôi có thể kiếm thêm tài 
liệu về Chương trình ESL ở 

đâu? 

Cơ quan Giáo dục của Texas 

Bộ phận Chương trình Đặc biệt 

1701 North Congress Avenue 

Austin, Texas 78701-1494 

(512) 463-9734

www.tea.state.tx.us/curriculum/biling 

Mara Betancourt Coker

Giám đốc của ESL/Bilingual Văn 

phòng:  817-744-1074 

mara.betancourtcoker@kellerisd.net 

Nhiệm vụ của Chương trình ESL 

Ủy nhiệm của Keller ISD là cung 
cấp một Chương trình Anh ngữ 
là Ngôn ngữ thứ hai để ủng hộ 
sự tiến trển về nhận thức hiểu 
biết, xúc động và ngôn ngữ của 
học sinh có khả năng Anh ngữ 
giới hạn.  Nhiệm vụ của Keller là 
đạt được trình độ cao nhất bằng 
cách cung cấp cho tất cả học 
sinh với một nền giáo dục đặc 

biệt. 

Keller Independent School District 

350 Keller Parkway 

Phone: 817-744-1000 

Tất cả trường của KISD cung cấp 

Chương trình ESL. 



Chương trình ESL phát triển năng lực bằng 

tiếng Anh. 

Chương trình ESL giúp học sinh được thành 

công trong tất cả môn học. 

Giáo viên phải huấn luyện và có bằng cấp để dạy 

Chương trình ESL và có thể đáp ứng những nhu 

cầu ngôn ngữ đặc biệt của các học sinh. 

Anh ngữ là Ngôn ngữ thứ hai 
(ESL) là gì? 

Ngôn ngữ thứ hai (ESL) là cách chỉ dạy 

tiếng Anh những giáo viên được huấn 

luyện để biết và dạy cách em mà nói tiếng 

khác.  Luật tiểu bang đòi hỏi nha học 

chánh phải cung cấp ESL: 

Trong trường tiểu học nếu có ít hơn 20 

học sinh mà Khả năng Anh ngữ Giới 

hạn (LEP) nói chung một tiếng cùng 

lớp trong khu học và; 

Trong trường trung học cấp 2 và trung 

học mà có học sinh LEP.  

Chương trình ESL là gì? 

Chương trình ESL cung cấp chỉ dạy cách 

nghe, nói, đọc, viết, và hiểu tiếng Anh. 

Chương trình ESL dùng kinh nghiệm giáo 

dục và văn hóa của học sinh đã có để 

cung cấp cách chỉ dạy thích hợp cho em 

bằng tiếng Anh. 

Chương trình ESL dùng phương pháp 

học thích hợp cho học sinh nào đang tiếp 

thu ngôn ngữ thứ hai để dạy môn ngôn 

ngữ , toán, khoa học và xã hội học.  

Mục đích của Chương trình ESL 
là gì? 

Ai nên ghi danh để học trong 

Chương trình ESL? 

Học sinh trong lớp pre-kindergarten đến 

trung học mà nói hoạc nghe tiếng khác ở 

nhà và có khó khăn với tiếng Anh được vào 

Chương trình ESL. 

Con tôi sẽ học nhưng 

môn học và kỹ năng như các em học 

sinh trong lớp thường không? 

Tất cả học sinh trong ESL được chỉ dạy bằng 

tiếng Anh để học những Kiến thức và Kỹ 

năng của Texas (TEKS) và dủng phương 

pháp thích hớp cho học sinh. 

Môn ngôn ngữ, đọc, toán, khoa học, và xã 

hội học là những môn học liên hợp với bang 

ủy thác giáo trình giảng dạy.  

Môn âm nhạc, thể dục và sực khỏe và nghệ 

thuật là những môn trong giáo trình giảng 

dạy mà các học sinh cũng được học.   

Giáo viên nào có thể dạy lớp ESL? 

Cách dạy Chương trình ESL 

khách với môn tiếng Anh thế 
nào? 

Giáo viên có bằng cấp của tiểu bang để dạy ESL. 

Tai liệu và phương pháp sự dùng để giúp học 

sinh ESL có sự chấp thuận của tiểu bang. 

Cách chỉ dạy để giúp học sinh dùng tiếng Anh 

trong những lớp khác.  

Phụ huynh cò thể tham gia 

trong Chương trình ESL bằng 
cách nào?   

Phụ huynh phải đồng ý cho học sinh tham 

gia trong chương trình. 

Phụ huynh có thể tình nguyện giúp những 

hoạt động trong lớp. 

Phụ huynh có thể khuyến khích con em ở 

nhà để đạt được, cho em một chỗ để học bài, 

và quan tâm đến bài học của em.  

Phụ huynh có thể hỏi giáo viên của em hoạc 

hiệu trưởng nếu qúy vị muốn tham gia trong 

Ủy ban Trắc nghiệm Khả năng Ngôn ngữ

(LPAC) để xác định học sinh được giảng dạy 

như thế nào.  


