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English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC) 
Summative ELPAC Parent and Guardian Notification Letter 

Kính gử i Quý Phụ  Huynh/Ngườ i Giám Hộ , 
Việ c nhậ n biế t nhữ ng họ c sinh cầ n trợ  giúp họ c tiế ng Anh có ý nghĩa rấ t quan trọ ng để  trẻ  có thể 
nhậ n đượ c sự  hỗ  trợ  cầ n thiế t nhằ m hoàn thành tố t môn ngữ  văn/đọ c viế t Tiế ng Anh, toán họ c, 
khoa họ c và các môn họ c khác trong trườ ng. Bài Đánh Giá Tổ ng Kế t Trình Độ  Thông Thạ o Tiế ng 
Anh củ a California (Summative English Language Proficiency Assessments for California), hay 
“ELPAC Tổ ng Kế t”, là bài kiể m tra đượ c sử  dụ ng để  đo lườ ng xem họ c sinh hiể u tiế ng Anh tố t đế n 
mứ c nào khi đó không phả i là ngôn ngữ  tạ i nhà củ a trẻ . Thông tin từ  ELPAC sẽ  giúp giáo viên dạ y 
con quý vị  biế t về  các lĩnh vự c mà con quý vị  cầ n đượ c hỗ  trợ  thêm. 
Mùa xuân này, con quý vị  sẽ  làm bài kiể m tra ELPAC Tổ ng Kế t. Họ c sinh từ  mẫ u giáo đế n lớ p 
mườ i hai đượ c phân loạ i là ngườ i họ c tiế ng Anh sẽ  thi ELPAC Tổ ng Kế t hàng năm cho đế n khi trẻ 
đượ c phân loạ i lạ i là thông thạ o tiế ng Anh. Họ c sinh sẽ  đượ c kiể m tra các kỹ  năng nghe, nói, đọ c và 
viế t. Giọ ng nói con củ a quý vị  sẽ  đượ c ghi lạ i trong phầ n thi Nói. Mộ t tỷ  lệ  nhỏ  các câu trả  lờ i củ a 
họ c sinh sẽ  đượ c sử  dụ ng để  xác nhậ n độ  chính xác củ a việ c chấ m điể m và sẽ  không đượ c dùng để 
nhậ n dạ ng. Tấ t cả  các câu trả  lờ i đượ c ghi lạ i sẽ  bị  hủ y sau khi điể m số  đượ c xác nhậ n. 
Tại Ethel Phillips, chúng tôi sẽ bắt đầu một trong một phần của bài kiểm tra ELPAC vào tháng 
Hai và bài kiểm tra nhóm sẽ diễn ra trong các tuần của ngày 1 tháng 3 và ngày 8 tháng 3. Điều 
rất quan trọng là con bạn phải có mặt để kiểm tra. 

Bạn là một phần quan trọng trong việc giáo dục con bạn. Để giúp con bạn sẵn sàng cho bài kiểm 
tra, bạn có thể đọc cho con bạn nghe hoặc để chúng đọc cho bạn nghe, tạo cơ hội cho con bạn sử 
dụng ngôn ngữ bên ngoài trường học và nói chuyện với giáo viên của con bạn về việc nghe, nói, 
đọc và kỹ năng viết để giúp hỗ trợ sự tiến bộ của họ. 

Để  tìm hiể u thêm về  ELPAC, hãy truy cậ p trang web Hướ ng Dẫ n Cho Cha Mẹ  Hiể u Rõ củ a Bộ  Giáo 
Dụ c California tạ i https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.  

Quý vị  cũng có thể  xem các câu hỏ i kiể m tra mẫ u trong các bài kiể m tra thự c hành, có thể  tìm thấ y 
trên trang web ELPAC Starting Smarter tạ i https://elpac.startingsmarter.org/. 
Nế u quý vị  có bấ t kỳ th ắ c mắ c gì về  việ c con mình thự c hiệ n bài đánh giá ELPAC, hãy liên hệ  Kass 
Craig tạ i katherine-craig@scusd.edu 

Trân trọ ng, 

Daniel Hernandez, Principal 
Daniel-Hernandez@scusd.edu 
916-395-4565 
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