Macomb Intermediate School District

44001 Garfield Road • Clinton Township, MI • 48038-1100 • 586/228-3300
2013-14
Re: World Class Instructional Design and Assessment (WIDA) Testing
Thưa quý phụ huynh:
Tôi viết thư này để thông báo cho bạn về một đê� thi kiểm tra bắt buộc(WIDA ACCESS or WIDA Alternate
ACCESS) con bạn sẽ có mùa xuân này. Tiểu bang Michigan sẽ tiến hành thi kiểm tra này hàng năm của toàn tiểu
bang co� đẳng cấp thế giới nâ�y để đánh giá mức học tập của con bạn. WIDA ACCESS or WIDA Alternate
ACCESS sẽ được quản lý bởi trường của con quý vị cho tất cả học sinh học tiếng Anh từ mẫu giáo đến lớp 12. Ngày
thi là từ tháng hai cho đê�n tháng Ba, năm 2014.
Đê� thi kiểm tra trên toàn tiểu bang nâ�y của WIDA ACCESS or WIDA Alternate ACCESS đáp ứng yêu cầu đánh
giá của liên bang dành cho người học tiếng Anh (ELL). Đây sẽ là phù hợp với No Child Left Behind (NCLB) pháp
luật năm 2001. Kết quả đánh giá này kết hợp với các đánh giá toàn tiểu bang khác sẽ giúp các trường học chuẩn bị
hiệu quả hơn tài liệu giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của con quý vị.
Học sinh sẽ được kiểm tra trong lĩnh vực tiếng Anh và học tập ngôn ngữ / từ vựng của xã hội Ngôn ngữ, Ngôn ngữ,
toán, khoa học và xã hội học. Bốn lĩnh vực thử nghiệm là: nghe, nói, đọc, viết và hiểu. Trình độ được phân loại
thành 5 cấp độ: Nhập vào, đầu, phát triển, mở rộng và Bắc cầu. Đánh giá sẽ được dựa trên tiêu chuẩn Phát triển Anh
ngữ (ELD).
Nếu bạn có nhiều thắc mắc về việc này, xin vui lòng liên hệ với hiệu trưởng nhà trường hoặc tôi tại (586) 228-3481.
Trân trọng,
Tiến sĩ Su McKeithen-Polish, Tư vấn MISD Giáo dục Song ngữ / Tiêu đề III
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