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Bảng Tiêu chí Phân loại lại Người học tiếng Anh năm 2019-2020 
 

Vào cuối năm học, một quận có thể phân loại lại người học tiếng Anh theo trình độ tiếng Anh cho lần đầu tiên hoặc một thời gian sau này nếu học sinh có thể tham gia bình đẳng trong 

một chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh thông thường được xác định bởi kết quả thực hiện ở cả ba lĩnh vực đánh giá dưới đây và kết quả đánh giá chủ quan của giáo viên.1 
 

Đối với Đánh giá của Tiểu bang Texas về Tính Sẵn sàng Học tập (STAAR), đánh giá đọc tiếng Anh và đánh giá tiếng Anh cuối khóa (EOC), chuẩn trình độ học tập để được rời khỏi chương trình là 

học sinh đáp ứng tiêu chuẩn sau: 

 Thành thạo ở cấp lớp 

 Đáp ứng trình độ theo cấp lớp 

 Gần đáp ứng trình độ theo cấp lớp 

 

 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11/12 

Đánh giá 

trình độ 

tiếng Anh 

Hệ thống Đánh giá Trình độ tiếng Anh của tiểu bang Texas (TELPAS) Trên Nâng cao trong mỗi lĩnh vực Nghe, Nói, Đọc và Viết 

Đánh giá 

Đọc Tiêu 

chuẩn của 

Bang 

Kiểm tra tích Tiêu chuẩn Tham chiếu 

Tiêu chuẩn hóa được TEA phê duyệt 
(Đọc/Ngôn ngữ) 

Phân vị thứ 40 trở lên2 

Đọc STAAR (tiếng Anh) 

Đọc 
STAAR I 

EOC 3 

 

Tiếng Anh 

STAAR II 
EOC 3 

 

Kiểm tra tích Tiêu 

chuẩn Tham chiếu 
Tiêu chuẩn hóa được 

TEA phê duyệt 

(Đọc/Ngôn ngữ) 
Phân vị thứ 40 trở lên 

2 

Đánh giá 

chủ quan 

của giáo viên 

Biểu mẫu: English Learner Reclassification Rubric 

Video đào tạo: English Learner Reclassifcation Rubric Training Video Presentation  
PowerPoint Đào tạo: English Learner Reclassification Rubric Introduction and Training PowerPoint 

 

1 19 TAC §89.1226(i)(3) 
2  Có hiệu lực trong năm học 2019-2020, học sinh lớp 1-2 và lớp 11-12 sẽ được đánh giá bằng Kiểm tra cụ Thành tích Tiêu chuẩn Tham chiếu được Tiêu chuẩn hóa được TEA phê duyệt: 

http://tea.texas.gov/bilingual/esl/education/         

3 Đối với STAAR, đọc tiếng Anh và viết tiếng Anh, hãy tham khảo các bài kiểm tra trình độ cấp lớp 3-8 và khóa học tiếng Anh cuối kỳ 1 cho lớp 9 và tiếng Anh II cho lớp 10. 

Lưu ý: Người học tiếng Anh có thể không được ra sớm hơn vào cuối lớp một dựa trên 19 TAC §89.1226(j). 

Lưu ý: Học sinh được LPAC khuyến nghị áp dụng thi vấn đáp, hỗ trợ nội dung và ngôn ngữ, hoặc thời gian bổ sung làm tiện nghi cho bất kỳ việc đánh giá khả năng đọc và viết nào, có thể không được xem xét 

cho ra vào cuối năm học. 

Lưu ý: Người học tiếng Anh bị khuyết tật đáng kể về nhận thức, những người đang nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, có thể đủ điều kiện để được phân loại lại sử dụng những tiêu chí sau đây: Individualized 

Reclassification Process for a Student with a Significant Cognitive Disability. 

 


