Kê’t qu?t trEc nghim cho hQc sinh
rnói ghi danh dtf5c dñng d gitip
nhn biê’t Nhü’ng Ngu’5i HQc Anh
Ngü’ nào cn phâi phát trin khá
nãng nói, nghe, doc và viê’t Anh
ngu’. Kê’t qua CELDT hang nãm
du’c dñng d biê’t hyc sinh hçc Anh
ngü’ tiê’n bô dê’n dâu. Ket qua hang
närn cfing du’çcc dOng dé’ giiip quyêt
dinh khi não thI hoc sinh có Khâ
Nang Thông Thçio Anh NgU’ Lu’u
Loát (FEP).

Kê’t qud CELDT diâyc dàizg n1zu’
thë’nào?

Mti’c do thông thao Anh ngü’ chung
côa hQc sinh cho tt cá nhiThg
phk trc nghim cong chung va
dirn so’ chung ci’ia hQc sinh

Mic d thông thçto cña rn
i phn
3
trc nghiêm vói dim so’ cOa hQc
sinh

Phñc trInh v mi hoc sinh cho biê’t:

Hoc sinh có th dat dê’n nãm câ’p
khâ nàng thông tho Anh ng.
Nhu’ng ca’p nay lâ: s câ’p, du’ hi
trung cá’p, trung câ’p, di bi cao câ’p,
Va cao câp.

Kêt qu CELTD duçjc thông báo
cho nzi hoc sinhi nhuthê’nào?

trên Internet.

Chi tié’t ye’ CELDT:
http ://www.cde.ca. gov/ta!tg/el.

iVIuô’iz biê’t thêii, chi tiê’t...

Nê’u cha mIngu’5i giárn h rnuo’n
có chi tiê’t v CELDT hoc ke’t qua
CELDT cüa hoc sinh, ho nên lien
1c vi giáo viên cüa hQc sinh
và/hoc van phông nhà trilông. Cha
mIngu’Oi giám h có the’ xin hop
dé’ duyêt xét ke’t qua CELDT hoäc
dé’ tharn dii mt trong nhting phiên
hop thông tin ct’ia nba tru’Ong.

Lain tIiê’nào dê
cha iii/ngi(ifi
1
giáin 1ii2 tim hiê
u them ye’
9
CELDT 1,oc kê’t qud trc
nghiin cda hQc sinh?
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D giüp quyêt dnh khi nào thi
h9c sinh thông thao Anh ngfr.

D theo döi mile tië’n bô ciia hoc
sinh khi hQe Anh ngii.

Nhãn biêt các hoc sinh mdi nào
là Ngdi HQC Anh Ngu’, til lop
mâu giao dê’n lOp 12.

Muc dIch ciia ]oai trc nghiêm nay là:

CELDT có inic dich gl?

Luât tiu bang (Các don 313,
608 10, và 60812 cüa Bô Luãt Giáo
Due) dôi hôi phãi lap môt loai trc
nghiêm cña tiu bang d các dia
hat hoc dung trc nghim hQc sinh
nào dñng ngôn ngti a nhà khong
phâi là Anh ngu’. Loi trc nghirn
nay có ten gi là California English
Language Development Test
(CELDT) [Trc Nghim Phát Trin
Anh Ngii California).

Trdc Nghiin Plzát Triên Anli
Ngi? California là gl?

nghiin CELDT?

tnh

]Ng

California

Nfghim lPhát

CELDT trác nghim khâ nang nghe
và nói cila hçc sinh kp mu giáo và
lOp!. Hoc sinh tO’lOp2dê’n lOp 12
du’c5c trc nghim khâ nãng
nghelnói, doe, và viê’t. CELDT cho
tât câ các câ’p lOp dung các tiêu
chun Phát Triê’n Anh Ngü.

CELDT gCiii có gl?

Tât Ca hoc sinh dñng ngôn ngti a
nhà không phãi là Anh ngii du
phãi thi trc nghim trong vông 30
ngày sau khi ghi danh theo hoc t?i
mt trirdng Cong tai California 1n
du tiên. Ngitdi HQc Anh Ngu’ ctlng
phãi thi CELDT hang nãm cho dê’n
khi thông thao Anh ngU’.

irdc

Khi t chile thu trác nghim chm
dim xong thI së chuyn kê”t qua
cho da hat hQc thrOng. Da hat hQc
dirdng lp phüc trInh kê’t qua cüa
i hQc sinh và gth cho cha
6
m
mç/ngitdi giám h.

Lài,i thênào và khi nào thl c/ia
nzç/nguè’i giant
co kê’t qud
tr?ic nghiiii cua hoc sinh?

Mi hQc sinh se cn khoãng 15 phüt
d thi xong phn nghe và nói. Phn
dQC và viê’t sê rnât khoâng 70 phOt.

CELDT?

FIQC sin/i. can bao lâu dê thi xong

Chi có eác giám khâo thfIc hun
luyn mdi cho thi trc nghim nay.
Phâ’n nghe Va
cña CELDT së
du’c5c cho thi riêng tü’ng hQc sinh.
Phn doe và viêt dudc cho thi theo
tilng nhóm hQc sinh.

NgiiOi Hoc Anh Nga’ là rnt hQc
sinh, dung ngôn ngii a nhà không
phài là Anh ng, và chu’a thông
thao Anh ngu’.

Ai phdi th.i

Ai cho thi CELDT?

Ai là Ngu’iii IIQc Anh Ngü’?

