Quy Tắc Dấu Niêm Phong Song Ngữ Iowa
Dấu Niêm Phong Song Ngữ Iowa là một giải thưởng do Học khu tặng cho học sinh nào được xác định đạt được trình độ
thành thạo hơn hai ngôn ngữ, một trong hai ngôn ngữ đó phải là Anh Văn khi tốt nghiệp trung học. Biết và nói được hơn
một ngôn ngữ là một kỹ năng chủ yếu cho thế kỷ thứ 21. Dấu Niêm Phong Song Ngữ Iowa là:
● Giá trị của một ngôn ngữ được coi như là tài sản.
● Nhận thực giá trị các ngôn ngữ khác nhau và sắc bản văn hóa.
● Chuẩn bị học sinh với kỹ năng thế kỷ 21 để đem lợi ích cho họ trong thị trường lao động và xã hội toàn cầu.
● Cung cấp cho các nhà tuyển dụng, các đại học, và các ủy ban hành chánh/học bỏng một phương pháp để nhận ra
được sự kiên trì trong nổ lực đạt trình độ thành thạo song ngữ.
Thành Thạo Ngôn Ngữ là gì?
Chương trình Dấu Niêm Phong Song Ngữ Iowa không chú tâm riêng về “thời gian ngồi tại lớp” hay hoàn tất các khóa học
ngôn ngữ; chương trình sẽ dựa vào sự thể hiện thành thạo của một ngôn ngữ được đưa ra. Hội Đồng Giảng Dạy Ngoại
Ngữ Hoa Kỳ (ACTFL) phát thảo ý nghĩa của sự thành thạo ngôn ngữ, và họ sử dụng thuật ngữ mới, trung cấp, cao cấp,
vượt tiêu chuẩn và nổi bật để chỉ thị mức độ thành thạo. Mục tiêu để đạt được Dấu Niêm Phong Song Ngữ Iowa, điểm số
phải phản ảnh cấp độ Trung Học để được coi là thành thạo.
Dấu Niêm Phong Song ngữ sẽ được đặt vào băng điểm của học sinh nào đạt được tiêu chuẩn. Ngoài ra, một bức thư sẽ
được gởi đến phụ huynh và học sinh được công nhận có thành tích.
Khảo Sát Thành Thạo Tiếng Anh Tùy Chọn:
Để đủ điều kiện nhận được Dấu Niêm Phong Song Ngữ Iowa, mổi học sinh trước hết phải cho thấy trình độ thành thạo
tiếng Anh. Và yêu cầu này phải được đáp ứng trong quá trình mỗi năm cho học sinh cấp trung học. Các cuộc khảo sát
tùy chọn để cho thấy thành thạo tiếng Anh bao gồm:
Khảo Sát

Điểm Tối Thiểu

Thêm Thông Tin

ACT

Tiếng Anh 18

ACT

AP Ngôn Ngữ hay AP Văn Chương
(cấp đại học)

3

Khảo Sát AP Ngôn Ngữ hay
AP Văn Chương

Khảo sát Thành Thạo Tiếng Anh cho 4 trong số 5 phần (đọc, viết, nói và
thế kỷ thứ 21 (ELPA21) từ lớp 9-12 nghe) tương đương với mức độ

Báo cáo Kiểm tra ELPA21

thành thạo chung là 3

SAT

Tiếng Anh 470

SAT

Khảo Sát Toàn Bộ Iowa về Quá
trình Tiến triển học sinh (ISASP) từ
lớp 9-12

Thành Thạo Tiếng Anh/Ngôn Ngữ

ISASP

Kết quả các cuộc khảo sát Iowa gần
đây (cho năm 2018-19)

Thành Thạo Môn Đọc

Khảo Sát Iowa

Khảo Sát Thành Thạo Ngôn Ngữ Thế Giới Tùy Chọn:
Để đủ điều kiện nhận được Dấu Niêm Phong Song Ngữ Iowa, mổi học sinh trước hết phải cho thấy trình độ thành thạo
một Ngôn Ngữ trên Thế Giới. Các cuộc khảo sát tùy chọn để cho thấy thành thạo một Ngôn Ngữ trên Thế Giới bao gồm:
Khảo Sát

Ngôn Ngữ

Điểm Tối Thiểu

Thêm Thông Tin

Khảo Sát Ngôn
Ngữ và Văn Hóa
(AP - cấp đại học)

Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng
Mễ

3

Khảo Sát Ngôn
Ngữ và Văn Hóa
(AP – cấp đại học)

ACTFL Khảo Sát
Hiệu Suất Thành
Thạo Ngôn Ngữ
(AAPPL) Mức Độ

Á rập, Trung Quốc (Quản
Đông), Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý,
Nhật Bản, Đại Hàn, Bồ Đào
Nha, Nga, Mễ, Thái Lan

Trung Cấp Hai (I-2)

Khảo Sát AAPPL

Phỏng vấn Thành
Thạo Ngôn Ngữ
Ký Hiệu Hoa kỳ
(SLPI)

Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ

Trung Cấp

SLPI

Phỏng vấn Thành
Thạo môn Nói
(OPI)

Xem danh sách qua trang
mạng

Trung Cấp

Khảo Sát OPI

Phỏng vấn Thành
Thạo – Máy Vi
Tính (OCIc)

Á rập, Trung Quốc (Quản
Đông), Pháp, Đức, Ấn Độ, Ý,
Nhật Bản, Đại Hàn, Bồ Đào
Nha, Pashto, Ba Tư Farsi, Bồ
Đào Nha Châu Âu, Bồ Đào
Nha Brazil, Nga, Mễ

Trung Cấp

Khảo Sát Thành
Thạo Môn Viết
(WPT)

Tiếng Albania (sổ tay), tiếng Ả Trung Cấp
Rập, tiếng Quảng Đông, tiếng
Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Phải được thực hiện cùng với
Đức, tiếng Hy Lạp (hiện đại), OPI/OPIc
tiếng Haiti Creole (sổ tay),
tiếng Do Thái Ba Lan, Châu
Âu Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban
Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam

Ngôn Ngữ Thế
Giới trong đó
không có khảo sát
Rời Chương Trình

Cá nhân được học khu trường chấp thuận. Những chứng minh thành tạo một ngôn ngữ có
thể bao gồm:
● Một trình bày chính thức về một ngôn ngữ đưa ra.
● Một biên soạn do học sinh làm, các bài báo và tài liệu chính thức do học sinh viết
bằng ngôn ngữ thế giới đưa ra.
● Chứng chỉ, bảng điểm, văn bằng, kết quả của các bài kiểm tra hay khảo sát được xác
định phía trên và những thành tựu bổ sung cho thấy thành thạo ngôn ngữ thế giới đưa
ra.

Cấp độ yêu cầu cho tất cả bốn
thành phần của môn khảo sát:
● Diễn giải Ngôn Ngữ
● Diễn giải Môn Đọc
● Trao đổi Nghe và Nói
● Viết Trình Bày

Phải được thực hiện cùng với
WPT (chương trình Giáo Dục công
công)
Khảo Sát OPIc

Phải được thực hiện cùng với
WPT (chương trình Giáo Dục công
công)
Khảo Sát WPT

Phương Hướng Trường Cộng Đồng Davenport:
Các hướng dẫn sau đây sẽ được áp dụng để đạt được Dấu Niêm Phong Song Ngữ Iowa:
● Bất cứ học sinh nào trong huyện đều được khuyến khích tham gia để đạt dấu Niêm Phong Song Ngữ Iowa. Dấu
Niêm Phong Song Ngữ Iowa không tập trung riêng vào thời gian ngồi trong lớp học hay hoàn tất các khóa học ngôn
ngữ; chương trình này dựa vào việc thể hiện thành thạo một ngôn ngữ được đưa ra.
● Bài kiểm tra (nếu có) sẽ được cung cấp qua khu học chánh hai lần mổi năm: tháng Mười Một và tháng Ba.

● Học khu sẽ trang trải chi phí hành chánh cho việc khảo sát ngôn ngữ lần đầu tiên. Học sinh nào muốn được khảo sát
lần thứ hai hay sử dụng khảo sát ACT và/hoạc SAT như một phần của yêu cầu trình độ tiếng Anh phải chịu trách
nhiệm về lệ phí.
Làm thế nào để biết nếu tôi cần chuẩn bị cho các Bài Kiểm Tra?
Non-ELL Học sinh
●
●
●

Khóa học cấp 4 làm việc trong Ngôn ngữ Thế giới
Tiếng Mễ Trung Cấp I hay II
Đề Nghị của Giáo Viên

ELL Học sinh
●
●
●

Kiểm duyệt danh sách
Hoàn thành theo lời nhắn
Đề Nghị của Giáo Viên

Làm cách nào để tôi đăng ký tham gia?
●
Liên lạc với Giáo Viên Ngôn Ngữ Thế Giới của mình, Giáo Viên ELL hay Cố Vấn Viên

