Chương trình Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Thứ Hai (ESL).
Hỗ trợ Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Thứ Hai (ESL) Là gì?
Tất cả các trường của Jeffco đều có hỗ trợ ESL dành cho hơn 5500 học sinh học
Tiếng Anh, và các em nói hơn 100 ngôn ngữ khác nhau. Các nhân viên ESL cung
cấp các dịch vụ hướng dẫn bổ sung cho trẻ em nói hoặc hiểu nhiều hơn một ngôn
ngữ để đảm bảo thành công trong học tập trong các lớp học tương đương cấp lớp của
các em. Nhân viên ESL sử dụng các chiến lược cụ thể để hỗ trợ phát triển Anh ngữ
(nghe, nói, đọc và viết), trong tất cả các lĩnh vực học tập: đọc-viết, toán, nghiên cứu
xã hội, khoa học và các môn tự chọn. Đồng thời, chúng tôi khuyến khích các gia đình
nói tiếng bản ngữ và gìn giữ các nét đẹp văn hóa của mình với con cái họ. Một nền
tảng ngôn ngữ ở nhà vững mạnh sẽ dẫn đến thành công trong Anh ngữ.

Các Mục tiêu của Chương trình ESL
của Jeffco

• Có các khóa học ESL cụ thể được thiết kế để đáp
ứng các nhu cầu về Anh ngữ của học sinh.
• Tất cả các khóa học đều thống nhất với chương
trình giảng dạy của Jeffco và có các tài liệu và đánh
giá phù hợp cho học sinh học Tiếng Anh.
• Giáo viên ESL có thể phối hợp với các giáo viên
toán, khoa học, nghiên cứu xã hội và nghệ thuật
Anh ngữ để đảm bảo rằng học sinh có thể đáp ứng
được các yêu cầu của cấp lớp.

• Nhân viên ESL hợp tác với giáo viên chủ nhiệm để đảm bảo rằng học sinh học Tiếng
Anh có thể đáp ứng những yêu cầu của cấp lớp.
• Nhân viên ESL hướng dẫn trong nhóm nhỏ để đáp ứng các nhu cầu về Anh ngữ
chuyên biệt, thường là trong lớp học thông thường.

đương hoặc vượt trội so với cấp lớp ở tất cả
các lĩnh vực học tập.
• Học sinh học Tiếng Anh sẽ phát triển mức độ

Lợi ích của Hỗ trợ ESL

Ở bậc trung học:

Ở bậc tiểu học:

• Học sinh học Tiếng Anh sẽ có kiến thức tương

thông thạo cao về Tiếng Anh học thuật.
• Nhân viên của Ban ESL/Song Ngữ đẩy mạnh
nhận thức về văn hóa và sự tham gia tích cực
của gia đình và giúp làm cầu nối giữa nhà
trường và các nền văn hóa của gia đình.

Hỗ trợ giảng dạy về Anh ngữ từ nhân viên ESL là thế nào?

“Biết một ngôn ngữ khác là
có một linh hồn thứ hai.”
— Charlemagne

• Đa số những học sinh học tiếng Anh đạt trình độ thành thạo hay xuất sắc
trong bài kiểm tra khả năng thông thạo Anh ngữ hàng năm cũng đạt điểm
cao tương đương hoặc cao hơn so với các bạn nói tiếng Anh bản xứ trong
các bài kiểm tra trình độ của tiểu bang.
• Học sinh học Tiếng Anh thành công hơn trong học tập khi các em được hỗ trợ về
Anh ngữ bởi vì việc đó giúp các em hiểu và đáp ứng cùng các yêu cầu của cấp
lớp như với các bạn nói Tiếng Anh bản ngữ.
• Học sinh học được kiến thức về văn hóa của chính các em cũng như các nền văn
hóa của các bạn khác qua việc tương tác với nhiều người và các quan điểm văn
hóa có sự đa dạng cao (Miramontes, Nadeau, Commins, 2011).

Giáo dục Song Ngữ
Học khu Jeffco có chương trình Giáo dục Song Ngữ ở sáu trường tiểu học và có
các khóa Nghệ thuật Tiếng Tây Ban Nha ở các trường trung học cơ sở và trung
học phổ thông cụ thể. Các ngôn ngữ giảng dạy là Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng
Anh.
Vui lòng liên hệ trực tiếp với trường để biết thêm thông tin. Các trường tiểu học
có chương trình Giáo dục Song Ngữ là: Edgewater, Eiber, Emory, Foster,
Lumberg, và Molholm. Vui lòng liên hệ với trường trung học cơ sở hoặc trung
học phổ thông của quý vị để biết thêm thông tin về các khóa học Nghệ thuật
Tiếng Tây Ban Nha của họ.
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“Một tầm nhìn khẳng định tầm quan trọng của gia đình một phần dựa trên
niềm tin rằng học sinh với các xuất xứ khác nhau đều đến trường với vốn
kinh nghiệm, kiến thức về khái niệm, và các chiến lược học tập.”
—Miramontes, Nadeau, Commins, 2011

“Đất nước chúng ta sẽ phát triển mạnh hơn nếu tất cả trẻ em của chúng ta đều học
hai ngôn ngữ trong quá trình lớn lên. Tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng khi các em
gia nhập lực lượng lao động trong vài năm tới, chúng ta sẽ tiếc nuối vì con cái chúng
ta không biết nói hai ngôn ngữ. Nền kinh tế toàn cầu của chúng ta yêu cầu điều đó;
con cái chúng ta xứng đáng có được điều đó.”
— Richard W. Riley, Cựu Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ
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