
Thông thường, bao lâu thì tôi 
nhận được học của con tôi 
một lần? 

Có 3 lần chính thức mỗi năm: cuối 
mùa Thu, đầu mùa Xuân và vào 
tháng Sáu. 

Thông thường có hai buổi họp cha 
mẹ và giáo viên: một vào mùa Thu 
và một vào mùa Xuân. Một số 
trường cũng gửi báo cáo giữa học 
kỳ. 

Họp Cha Mẹ và Giáo Viên  
là gì? 

Cha mẹ họp với giáo viên để nói 
chuyện về mức tiến bộ của con 
mình, để ấn định các mục tiêu, và 
để trao đổi thông tin. Cha mẹ có thể 
nói chuyện về bất cứ vấn đề nào có 
liên quan đến việc học của con. 

Các buổi họp cha mẹ và giáo viên là 
một cơ hội quan trọng cho cha mẹ 
nói chuyện với giáo viên về mức 
tiến bộ của con mình. 

Hãy xem lịch trình hoặc bản tin 
nhà trường để biết các ngày báo 
cáo, ngày họp và nhiều vấn đề 
khác. 

 

Câu Hỏi và Giải Đáp về Điểm 
Hạng Bằng Mẫu Tự Các Thắc Mắc 

Thông Thường 
Về Điểm Hạng 
Bằng Mẫu Tự 
cho Học Sinh 

ESL/ELL 

Tại sao con tôi không có điểm 
hạng bằng mẫu tự? 

Học sinh sẽ không có điểm hạng 
bằng mẫu tự nếu 

- Học sinh đang học lớp 3 trở 
xuống. 

- Khả năng Anh Ngữ của học sinh 
rất kém. 

- Học sinh không thể chứng tỏ 
khả năng hiểu nội dung bài học 
bằng Anh Ngữ ở cấp lớp của 
mình. 

 

  
 

“Common Questions 
About Letter Grades for 

ESL Students” 
 

[Vietnamese] 
 

Đây là một trong loạt tài liệu do 
Chương Trình Hỗ Trợ Định Cư trong 
Trường của Sở Giáo Dục Vancouver 
tài trợ và do một nhóm giáo chức ESL 
cùng các Liên Lạc Viên Đa Văn Hóa 

của Trường hợp tác thực hiện. 
  
  
 

    
Dự án này do Chính Phủ Liên Bang Canada và 

Tỉnh Bang British Columbia đồng tài trợ.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học các lớp ESL/ELL có cản 
trở học sinh hoàn tất bậc 
trung học hoặc tiếp tục học 
tập hay không? 

Không, không có giới hạn tuổi để 
hoàn tất trung học. Sở Giáo Dục 
cung cấp các chương trình hoàn 
tất trung học cho người lớn và học 
sinh trên 19 tuổi. Hãy nói chuyện 
với nhân viên cố vấn của con quý 
vị nếu có thắc mắc. 

Con tôi có nên rời ESL/ELL 
nhanh chóng để học đúng 
cấp lớp của em hay không? 

Học sinh được hỗ trợ ESL/ELL và 
phát huy khả năng vững chắc về 
ngôn ngữ sẽ học khá hơn ở cấp 
lớp của em so với các học sinh rời 
ESL/ELL quá sớm. 

Kết quả khảo cứu cho thấy là có 
thể mất từ 5 năm trở lên để phát 
triển loại ngôn ngữ cần thiết để 
học việc học văn hóa thành công. 

Rời lớp hỗ trợ ESL/ELL quá sớm 
có thể gây căng thẳng cho học 
sinh và thường làm chậm mức tiến 
bộ và thành quả. 

Lớp hỗ trợ ESL/ELL được lập ra 
để bảo đảm duy trì nền tảng vững 
chắc về các kỹ năng Anh Ngữ cần 
thiết để thành công trong những 
cấp lớp . 

 

Dịch vụ hỗ trợ ESL/ELL giảng dạy 
ngôn ngữ chuyên môn của các 
môn học, chẳng hạn như Toán, 
Kiến Thức Xã Hội, và Khoa Học. 

Cùng học với các học sinh 
ESL/ELL khác giúp học sinh biết 
rằng các học sinh khác cũng có 
các khó khăn như mình. 

Đa số học sinh ESL/ELL đều theo 
học những lớp đúng cấp lớp về 
những môn như Thể Dục, Nghệ 
Thuật và Nhạc. Những lớp này đòi 
hỏi ít Anh Ngữ hơn, và học sinh 
thường học khá. 

Ai Có Điểm Hạng Bằng  
Mẫu Tự 

Hầu hết học sinh đang học từ lớp 4 
đến 12 và có thể đạt được các yêu 
cầu của cấp lớp sẽ có điểm hạng 
bằng mẫu tự. 

Học sinh nào không có điểm 
hạng bằng mẫu tự? 

Học sinh đang học lớp Mẫu Giáo 
đến Lớp 3, học sinh trong các 
chương trình đặc biệt, và học sinh 
ESL/ELL sơ cấp không có điểm 
hạng bằng mẫu tự. 

Học sinh ESL/ELL từ Lớp 4 
đến 12 có điểm hạng gì? 

Nếu học sinh đạt được các yêu cầu 
của cấp lớp thì sẽ có điểm hạng 
bằng mẫu tự: A, B, C+, C, C- hoặc 
I. Nếu học sinh vẫn chưa đạt được 
các yêu cầu của cấp lớp thì sẽ 
được ghi dấu hoa thị, ngôi sao, 
hoặc N/A [không áp dụng]. 

Học sinh cũng được cho điểm về 
thói quen học tập, G, S, hoặc N. 

G – Good (Tốt) 
S- Satisfactory (Đạt Yêu Cầu) 

N- Needs Improvement (Cần Cải 
Tiến) 

Học bạ Tiểu Học thường có kèm 
them Bản Báo Cáo ESL/ELL để 
cho biết mức tiến bộ về khả năng 
nghe, nói, đọc, và viết Anh Ngữ.  

Tôi có thể giúp con tôi như 
thế nào? 

- Tiếp tục phát triển tiếng 
mẹ đẻ hay tiếng nói ở 
nhà. 

- Nhận biết con quý vị 
đang gặp khó khăn lớn 
về mặt giao tiếp, cảm 
xúc, và văn hóa. Hãy 
chúc mừng và hỗ trợ 
cho sự thành công của 
trẻ. 

- Cùng tham gia các 
chương trình cộng đồng 
và nhà trường với con 
trẻ. 

Giáo Dục BC: phát huy khả năng giao tiếp, cảm xúc, trí tuệ, nghệ thuật, thể chất, cùng với trách nhiệm đối với xã hội. 

Câu Hỏi và Giải Đáp về Điểm Hạng Bằng Mẫu Tự 


