
HƯỚNG DẪN CHO CHA MẸ HIỂU RÕ

Bài Đánh Giá Trình Độ Thông Thạo 
Tiếng Anh của California (ELPAC)

ELPAC là bài kiểm tra nhằm kiểm tra học sinh từ mẫu giáo 
(K) đến lớp mười hai hiểu rõ tiếng Anh đến đâu khi Tiếng 
Anh không phải tiếng mẹ đẻ của trẻ. Thông tin từ ELPAC 
giúp giáo viên của con em quý vị đưa ra hỗ trợ về nghe, 
nói, đọc và viết.

ELPAC có hai phần:

ELPAC Lần Đầu

AI
Học sinh thi ELPAC Lần Đầu nếu nói tiếng 
mẹ đẻ không phải là tiếng Anh và trước đây 
chưa bao giờ được phân loại là người học 
tiếng Anh.

CÁI GÌ
ELPAC Lần Đầu được dùng để xác định  
học sinh có phải người học tiếng Anh cần hỗ 
trợ học tiếng Anh hay người đã thành thạo 
tiếng Anh.

KHI NÀO
Học sinh sẽ được kiểm tra ELPAC Lần 
Đầu trong vòng 30 ngày kể từ khi ghi 
danh lần đầu tiên tại một trường học ở 
California.

TẠI SAO

Nhận biết những học sinh cần học tiếng Anh 
là rất quan trọng nhằm đưa ra hỗ trợ cần thiết 
để học sinh học tốt các môn học trên trường. 

ELPAC Tổng Kết

AI

ELPAC Tổng Kết 
dành cho học 
sinh được xác 
định là người 
học tiếng Anh.

CÁI GÌ

ELPAC Tổng Kết nhằm đo lường 
những kỹ năng của người học 
tiếng Anh. Kết quả sẽ giúp nhà 
trường hoặc học khu xác định 
lại xem học sinh đã có thể coi là 
thành thạo tiếng Anh hay chưa.

KHI NÀO

Học sinh là người học tiếng Anh 
sẽ được kiểm tra ELPAC Tổng 
Kết vào mỗi mùa xuân, từ Tháng 
Hai đến Tháng Năm, đến khi trẻ 
được xác định lại là đã thành 
thạo tiếng Anh.

CÁCH THỨC

ELPAC Tổng Kết là bài kiểm tra làm trên máy tính không 
giới hạn thời gian. Học sinh từ lớp Mẫu Giáo đến lớp hai 
sẽ làm phần Viết của bài kiểm tra trên giấy. Học sinh từ 
lớp Mẫu Giáo đến lớp hai sẽ được kiểm tra từng trẻ một.

TẠI SAO

Học sinh được xác định là người 
học tiếng Anh sẽ làm bài kiểm tra 
ELPAC Tổng Kết để đo lường sự 
tiến bộ của trẻ khi học tiếng Anh.
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Hướng Dẫn cho Cha Mẹ Hiểu Rõ ELPAC (tiếp)

ELPAC sẽ khảo thí bốn lĩnh vực khác nhau:

ViếtĐọcNóiNghe

Học sinh khuyết tật có thi ELPAC được không?
Có, ELPAC được thiết kế để học sinh, kể cả học sinh có nhu cầu đặc biệt, có thể tham gia và thể 
hiện kiến thức kỹ năng của mình. Do đó, bài kiểm tra có những hỗ trợ để học sinh vượt qua những 
rào cản về hình ảnh, âm thanh và vật lý–cho phép hầu hết mọi học sinh thể hiện được kiến thức và 
kỹ năng của mình.

Tôi Có Thể Trợ Giúp Con Tôi Sẵn Sàng cho ELPAC Thế Nào?
Quý vị là một phần quan trọng trong việc giáo dục con em mình. Một số 
điều quý vị có thể làm để hỗ trợ con mình bao gồm:

 � Thường xuyên đọc sách cho con quý vị nghe, hoặc bảo trẻ đọc sách 
cho mình nghe. 

 � Sử dụng tranh ảnh và yêu cầu con quý vị kể cho quý vị nghe những gì 
con thấy trong bức tranh hoặc chuyện gì đang diễn ra trong bức tranh.

 � Mang đến cho con em quý vị những cơ hội sử dụng ngôn ngữ bên 
ngoài trường học.

 � Nói chuyện với giáo viên dạy con về các kỹ năng nghe, nói, đọc  
và viết để giúp con tiến bộ.

ELPAC phù hợp với Tiêu Chuẩn Phát Triển Ngôn Ngữ Tiếng Anh của California. Các tiêu chuẩn này 
có tại https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/documents/eldstndspublication14.pdf.

Các câu hỏi mẫu, cũng như các liên kết đến bài kiểm tra để làm thử và các nguồn tài liệu, có tại 
trang web Starting Smarter tại https://elpac.startingsmarter.org.

Thông Tin Bổ Sung
Thông tin bổ sung thêm về ELPAC có trên trang web ELPAC của Bộ Giáo Dục California tại  
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/.

Để biết thêm thông tin về điểm số của con quý vị, hãy liên hệ với giáo viên hoặc văn phòng nhà 
trường.
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