
 

 

[Date] 
 

Kính gửi quý vị Phụ huynh/Người giám hộ, 

Mục đích của lá thư này là để thông báo cho quý vị rằng con quý vị sẽ tham gia bài kiểm tra [ACCESS for ELLs, 
Alternate ACCESS for ELLs] từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021. [ACCESS for ELLs, 
Alternate ACCESS for ELLs] đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh. 
Vào cuối mùa xuân này, con quý vị sẽ nhận được Báo cáo Cá nhân của Học sinh cung cấp thông tin về mức độ 
tiến bộ tiếng Anh của mình. 

Quy chế của Tiểu bang Florida quy định rằng tất cả học sinh trường công lập bắt buộc phải tham gia vào 
chương trình đánh giá này. Mặc dù chúng tôi hiểu rằng FLDOE yêu cầu học sinh phải đến làm bài kiểm tra 
trực tiếp, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của các phụ huynh đã lựa chọn LaunchEd và không cảm thấy 
an toàn khi đưa con họ đến làm bài kiểm tra trực tiếp. Chúng tôi sẽ không bắt buộc bất kỳ phụ huynh nào 
phải đưa con họ đến để làm bài kiểm tra, nhưng xin lưu ý rằng học sinh vẫn phải đáp ứng các yêu cầu đánh 
giá để tốt nghiệp, lên lớp và quyết định chương trình học. Trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi, các trường 
tuân thủ các giao thức của Hướng dẫn An toàn và Sức khỏe OCPS để giữ an toàn cho học sinh, có thể tìm thấy 
hướng dẫn này trên www.ocps.net 

 

Vui lòng xem lại các chính sách sau cùng với con quý vị trước khi tham gia bài kiểm tra: 

■ Thiết bị Điện tử — Nếu con quý vị bị phát hiện mang theo BẤT KỲ thiết bị điện tử nào, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở điện thoại di động và điện thoại thông minh, vào bất kỳ thời điểm nào trong khi kiểm tra 
HOẶC trong giờ nghỉ giải lao, phần kiểm tra của học sinh đó sẽ bị vô hiệu, điều đó có nghĩa là phần đó sẽ 
không được chấm điểm. Cách tốt nhất là học sinh nên để các thiết bị điện tử ở nhà hoặc trong tủ cá nhân của 
mình vào ngày kiểm tra. 

■ Rời khỏi Khuôn viên trường — Nếu con quý vị rời khỏi khuôn viên trường trước khi hoàn thành phần kiểm 
tra (do có cuộc họp, bệnh tật, v.v.), học sinh đó SẼ KHÔNG được phép hoàn thành phần kiểm tra đó. Nếu con 
quý vị cảm thấy không khỏe vào ngày kiểm tra, tốt nhất là học sinh đó nên đợi và tham gia kiểm tra vào ngày 
kiểm tra bù. 

Để tìm hiểu thêm về [ACCESS for ELLs, Alternate ACCESS for ELLs], quý vị có thể xem Tờ thông tin dành cho 
phụ huynh hữu ích chỉ có sẵn trực tuyến (http://fldoe.org/accountability/assessments/k-12-student- 
assessment/access-for- ells.stml) trong mục Tài nguyên Đánh giá bằng các ngôn ngữ sau: Tiếng Ả Rập, tiếng 
Trung, tiếng Anh, tiếng Creole Haiti, tiếng Hmong, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Somali và tiếng Việt. Nếu quý vị 
có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc tổ chức bài kiểm tra này, quý vị có thể liên hệ với [School Contact] 
tại [Contact Info]. 

Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ con em mình khi các em chuẩn bị cho bài kiểm tra. 

Trân trọng, 

 
[Principal Name] 

You may use the template below to notify parents/guardians of the upcoming ACCESS for ELLs 
administration. Please modify the red fields and place the letter on school or district letterhead prior to 
distribution. You may also use this language to post to your school or district website or distribute to 
parents/guardians via email. (Vietnamese) 
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