
Các thắc mắc thường gặp trong gia đình 

Kiểm tra ACCESS cho người học Anh ngữ 
 
 

● Nội dung:  Học sinh của bạn sẽ thực hiện một bài đánh giá quan trọng vào  thứ Sáu, ngày 15 
tháng Một và thứ Sáu, ngày 22 tháng Một 

● Phương pháp: 
○ Nhóm lớp học sinh:  Đưa học sinh của bạn đến trường vào thời gian rảnh của bạn (hỏi 

giáo viên của bạn). Nhận học sinh sau 30 phút 
○ Học sinh nhóm lớp 1-2 : Đưa học sinh của bạn đến trường lúc 8:00 sáng và đón chúng 

lúc 11:30 sáng 
○ Học sinh nhóm lớp 3-5 : Đưa học sinh của bạn đến trường lúc 12:30 chiều và đón 

chúng lúc 3:45 chiều 
○ Vào những ngày này, không có lớp học trực tiếp, chăm sóc trẻ em hoặc học tập trên 

Zoom 
● Lý do: ACCESS là một bài kiểm tra cực kỳ quan trọng đối với người học Anh ngữ, diễn ra mỗi 

năm một lần: 
○ ACCESS giúp chúng ta biết cách hỗ trợ học sinh của bạn trong các kỹ năng đọc, viết, 

nói và nghe 
○ ACCESS giúp xác định xem học sinh của bạn có tham dự lớp phát triển Anh ngữ ELD 

hay không, và các dịch vụ mà học sinh của bạn nhận được với tư cách là người học 
Anh ngữ 

○ ACCESS tác động đến quỹ tài trợ và xếp hạng trường của chúng tôi 
  

Các Thắc Mắc Thường Gặp 
1. Tại sao tôi phải thực hiện đánh giá này?  
Học viên của bạn đang thực hiện bài đánh giá này vì họ là người học Anh ngữ. Đánh giá này được là 
bắt buộc trong liên bang và giúp chúng tôi biết học viên của bạn đang phát triển như thế nào và 
chúng tôi có thể làm gì để hỗ trợ họ. Đánh giá này cũng ảnh hưởng nếu học sinh của bạn tham dự 
lớp Phát triển Anh ngữ (ELD), khoảng thời gian mà các học viên thực hành đọc/viết/nói/nghe bằng 
tiếng Anh, hay không.  
Mặc dù học viên của bạn nói tiếng Anh ở trường và cũng có thể nói tiếng Anh ở nhà, ACCESS giúp 
chúng tôi đo lường tiếng Anh học thuật mà các em cần có để thành công ở trường. Nếu bạn có thêm 
câu hỏi về hiệu suất của học sinh, vui lòng hỏi giáo viên của bạn! 
  
2. Tôi nên mang theo những gì? Tôi nên chuẩn bị cho học sinh của mình như thế nào?  
Vui lòng mang theo Chromebook đã được sạc đầy , bộ sạc, khẩu trang và quần áo thoải mái (bạn 
KHÔNG cần mặc đồng phục). Vui lòng ăn trưa hoặc ăn sáng trước khi bạn đến tham gia buổi kiểm 
tra, vì chúng tôi sẽ không cung cấp bữa ăn. Bạn có thể mang theo một cuốn sách để đặt dưới ghế 
trong trường hợp bạn hoàn thành kiểm tra sớm. 
Con bạn không cần phải học để kiểm tra ACCESS. Chuẩn bị cho những ngày thi bằng cách đảm bảo 
học sinh của bạn ngủ đủ giấc! 
  
3. Làm thế nào để mọi người luôn an toàn? 
Tất cả các học viên và nhân viên vào tòa nhà sẽ phải tuân theo các quy trình an toàn RMP. Vào ngày 
Kiểm tra, cần lưu ý những điều sau: 
 
 

● 1. Khẩu trang: Khẩu trang vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để giúp chúng ta giữ an 
toàn Tất cả các cá nhân sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang khi ở trong tòa nhà RMP trừ khi có 
ngoại lệ về y tế. 



 
 

● 2. Nhóm kiểm tra nhỏ hơn: Chúng tôi sẽ có các nhóm học sinh nhỏ hơn ở lại lớp học của họ 
trong ngày. Điều này là để giảm lượng tương tác giữa các cá nhân khác nhau trong cộng 
đồng của chúng tôi. Học viên của bạn sẽ kiểm tra trong nhóm nhỏ dưới 15 học sinh. 

 
 

● 3. Các quy trình của trường học đã thay đổi: Các thói quen trong tòa nhà sẽ khác nhau, bao 
gồm cả việc đến, sử dụng phòng tắm và chia sẻ tài liệu. Tất cả các học viên và nhân viên sẽ 
duy trì giãn cách xã hội và không chia sẻ bất kỳ tài liệu nào. 

 
 

● 4. Kiểm tra triệu chứng: Tất cả các cá nhân vào tòa nhà RMP sẽ được kiểm tra các triệu 
chứng COVID. Không cá nhân nào có nhiệt độ trên 100,4 sẽ được phép vào cơ sở RMP. 

 
 

● 5. Chính sách khách thăm nghiêm ngặt: Không người lớn nào khác ngoài nhân viên được 
phép ra ngoài văn phòng và sẽ có các biện pháp an toàn để đảm bảo bất kỳ lúc nào cũng chỉ 
có 1-2 khách thăm có mặt tại văn phòng. 

 
 

● 6. Quy trình kiểm dịch: Nếu một học sinh hoặc nhân viên cảm thấy bị ốm, họ sẽ được hỗ trợ 
để trở về nhà càng nhanh càng tốt. 

  
Vui lòng KHÔNG mang theo học viên của bạn nếu họ đang có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh 
COVID-19 hoặc đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Các hệ 
thống này bao gồm:  
  

Sốt (100,4 độ F) hoặc bất kỳ triệu chứng nào sau đây: Ớn lạnh, Ho, Hụt hơi/ khó thở, Mệt mỏi, 
Đau nhức cơ/ cơ thể, Nhức đầu, Mất vị giác hoặc khứu giác, Đau họng, Nghẹt mũi hoặc chảy 
nước mũi, Buồn nôn hoặc nôn, Tiêu chảy. 
 

  
Gọi cho trường nếu học viên của bạn không thể theo học. 
  
4. Tôi không muốn học sinh của mình làm bài đánh giá này. Những lựa chọn của tôi là gì? 
Chúng tôi thu thập thông tin quan trọng về quá trình học tập của học viên của bạn thông qua bài kiểm 
tra do liên bang bắt buộc này và chúng tôi đặc biệt khuyến khích mọi người tham gia. Điều đó có 
nghĩa là, bạn có thể chọn học sinh của mình tham gia bài kiểm tra này hay không. Nếu bạn chắc 
chắn muốn từ chối, vui lòng cho giáo viên của bạn biết hoặc gọi cho trường để theo dõi phản hồi của 
bạn. 
  
5. Tôi muốn học sinh của tôi thực hiện bài đánh giá này, nhưng chúng không thể tham dự vào 
thời điểm đó do phương tiện di chuyển. Học viên của tôi có thể đến vào một thời điểm khác 
được hay không? 
Có thể bù bắt đầu vào tuần ngày 25 tháng Một. Vui lòng cho giáo viên của bạn biết nếu học sinh của 
bạn cần bù thời gian và sẽ có người liên hệ để giúp bạn đăng ký. 
  

  
 
  

  
 




