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Cơ quan giáo dục địa phương (LEA): 

Thông tin học sinh     

Họ: Tên gọi: 10 số LASID #:    Ngày sinh: Lớp: 

Trường học:  Giáo viên ESL:   Ngôn ngữ gốc/Đầu tiên:  

Đánh giá toàn tiểu bang và (các) chủ đề được quản lý 

LEAP 2025: □ ELA □ Toán □ Môn Sử □ Khoa học 

LEAP 2025 / EOC: □ Eng I □ Eng II □ Eng III □ Alg I □ Hình Học □ Sinh Học □ Lịch Sử Hoa Kỳ 

Hướng Dẫn 

1. Đã được hoàn thành bởi vỳ bản ELL (xin vui lòng tham khảo "những cải cách và bổ sung cho LEAP 2025" để 
được hướng dẫn). 

2. Những cải cách về kiểm tra chỉ được cho phép trên các bài đánh giá trên toàn tiểu bang nếu được sử dụng 
thường xuyên trong lớp học. 

3. Các cải cách nên được mã hóa trong phạm vi bài kiểm tra dành cho ELL trên toàn tiểu bang. 
4. Sở học chánh sẽ thông báo cho tất cả giáo viên để thực hiện lớp học. 
5. Nộp mẫu hoàn chỉnh cho Điều Phối Viên Điều Tra của Học Khu và Học Khu. 

Những cải cách và bổ sung cho việc hướng dẫn, đánh giá trong lớp học và toàn tiểu bang. 

Những cải cách và bổ sung trong lớp học 
Những cải cách và bổ sung trong  bài 

thi tiểu bang 

□ Từ điển song ngữ / phiên dịch điện 
tử được cho phép mọi lúc □ Chỗ ngồi ưu tiên 

□ Đánh giá môn toán học bằng tiếng 
Tây Ban Nha 

□ Thành phần và bài tập bằng văn 
bản được chấp nhận bằng tiếng 
mẹ đẻ 

□ Cung cấp tiếng Anh / bản           
xứ Ngôn ngữ Word-to-Word 

   Từ điển □ Thời gian mở rộng 

  □ Hỗ trợ học tập / trợ giúp từ bạn      
cùng lớp 

□ Giảm số lượng bài vở □ Hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ 

□ Quản lý cá nhân □ Các hướng lặp đi lặp lại 
□ Cung cấp từ điển Word-to-Word 

(không có định nghĩa) 

□ Gia hạn thời gian kiểm tra và bài tập □ Các bài tập được rút ngắn, 
sửa đổi, ít hơn hoặc ghi âm 

□ Quản lý nhóm nhỏ 

□ Tăng cường các hoạt động thực 
hành 

□ Quản lý bài kiểm tra trong 
nhóm nhỏ 

□ Thiết bị chuyên dụng hoặc trang bị 
cần thiết 

□ Quản lý kiểm tra cá nhân 
□ Thiết bị chuyên dụng hoặc 

trang bị cần thiết 

□ Bài kiểm tra sẽ được thực hành  bởi 
Giáo Viên ESL hoặc cá nhân cung 
cấp các dịch vụ ngôn ngữ 

□ Các bài kiểm tra đã được sửa đổi / 
rút ngắn 

□ Chiết khấu chính tả 
□ Quản lý cá nhân 

□ Sự giúp đỡ từ bạn học cùng lớp/ 
cho việc ghi chép 

□ Tập sách giáo khoa / truyện 
dài được  thâu băng 

□ Các bài kiểm tra sẽ  đọc to trên các 
kỳ thi Toán, Khoa học và Khoa học 
Xã hội 

□ Bài học sẽ được ghi chú 
(Photocopied) 

□ Các bài kiểm tra đọc to 
(ngoại trừ Reading 
Comprehension) 

□ Không 
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Tính năng trợ năng dành cho Tất Cả Học Sinh    

□ Kiểm tra cá 
nhân 

□ Kiểm tra nhóm 
nhỏ 

□ Toán □ Tự đọc to 
□ Thiết bị chuyên dụng 

hoặc trang bị cần thiết 

  

Sự cải cách riêng biệt 

Nếu học sinh yêu cầu một cải cách khác mà không được liệt kê như trình bày ở trên và không thay đổi, thì 
nhà trường  có thể yêu cầu sự chấp thuận cho việc sử dụng cải  cách cho toàn tiểu bang bằng cách nợp 
mẫu đơn cái cách cá biệt “Unique Accommodation Request Form”. 

 Cải cách yêu cầu và lý do cần thiết phải được mô tả trong phần trống dưới đây. 

 Cải cách chỉ được chấp nhận bởi LDOE nếu được sử dụng thường xuyên trong lớp học như được ghi 
chép ở đây. 

Sự cải cách riêng biệt:____________________________________________________________________ 

Mô tả cách thức cải cách được sử dụng thường xuyên trong lớp học: 

  

  

  

  

  

  

Chữ ký  

Chữ ký của giáo viên: 
  

Ngày: 

Chữ ký của giáo viên: 
  

Ngày:  

Chữ ký của giáo viên: 
  

Ngày: 

Chữ ký của học sinh (nếu có mặt): 
  

Ngày:  

Chữ ký Nhân Viên ESL (nếu có tham dự): 
  

Ngày: 

Chữ ký của phụ huynh / giám hộ: 
  

Ngày: 
 

  


