
Đất nước của chúng ta chỉ có thể phát triển mạnh mẽ hơn nếu con em 
của chúng ta trưởng thành với hai ngôn ngữ. Tôi có thể đảm bảo với 

quý vị rằng khi các em tham gia vào lực lượng lao động trong vài năm 
tới, thì chúng ta sẽ hối tiếc vì con em mình không thể nói được hai thứ 
tiếng. Nền kinh tế toàn cầu sẽ rất cần điều đó; con em chúng ta xứng 

đáng được hưởng điều đó.”
— Richard W. Riley, 

Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

Giáo dục Song Ngữ 
Khối trường Jeffco có chương trình Giáo dục Song Ngữ tại sáu trường tiểu 
học và Văn khoa Tiếng Tây Ban Nha ở các trường trung học cơ sở và trung 
học phổ thông. Ngôn ngữ giảng dạy là Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh. 

Vui lòng liên hệ với khối trường để biết thêm thông tin. Các trường tiểu 
học có chương trình Song Ngữ là: Edgewater, Eiber, Foster, Lumberg, 
Molholm và Stein. Vui lòng liên hệ với trường trung học cơ sở hoặc trung 
học phổ thông của quý vị để biết thêm thông tin về chương trình Văn 
khoa Tiếng Tây Ban Nha. 

Văn phòng ESL/Song Ngữ
1829 Denver West Dr, Edif.

Golden CO 80401
Điện thoại: 303-982-6644

Thưa các gia đình, chúng tôi khuyến khích quý vị nói  
ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và tôn vinh văn hóa của  
mình với con em quý vị. Ngôn ngữ mẹ đẻ mà mạch  

lạc thì càng thành công trong Tiếng Anh.

“Một quan điểm khẳng định tầm quan trọng của gia đình một 
phần là dựa trên niềm tin rằng học sinh từ mọi hoàn cảnh đến 

trường sẽ có trải nghiệm, kiến thức chính quy và các chiến lược học 
tập phong phú.”

- Miramontes, Nadeau, Commins, 2011

Văn phòng Tiếng Anh là 
Ngôn ngữ  

Thứ hai và Song Ngữ
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Chương trình Hỗ trợ Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ 
hai (ESL) là gì? 
Tất cả các khối trường Jeffco đều có hỗ trợ ESL cho hơn 5500 học sinh học Tiếng 
Anh là những người nói hơn 100 ngôn ngữ. Nhân viên ESL cung cấp các dịch vụ 
giáo dục bổ sung cho học sinh nói hoặc hiểu nhiều hơn một ngôn ngữ để đảm 
bảo thành công trong học tập tại lớp học của cấp lớp các em. Nhân viên ESL sử 
dụng các chiến lược cụ thể để hỗ trợ phát triển Tiếng Anh (nghe, nói, đọc và viết), 
trong tất cả các lĩnh vực nội dung: đọc và viết, toán học, nghiên cứu xã hội, khoa 
học và môn học tự chọn.

Các mục tiêu của Chương trình ESL của Jeffco
•	 Học sinh học Tiếng Anh sẽ đạt hoặc vượt mức của cấp lớp trong tất cả các lĩnh 

vực nội dung. 
•	 Học sinh học Tiếng Anh sẽ phát triển các cấp độ thành thạo Tiếng Anh cao 

trong học tập. 
•	 Nhân viên ESL/Song Ngữ sẽ thúc đẩy nhận thức về văn hóa và sự tham gia của 

gia đình đồng thời giúp kết nối văn hóa của nhà trường và gia đình.   

Lợi ích từ Hỗ trợ ESL
•	 Phần lớn học sinh học Tiếng Anh đạt điểm cao hoặc thành thạo trong kỳ thi 

thành thạo Tiếng Anh hàng năm của Colorado đã đạt mức cao hoặc cao hơn 
trong các kỳ kiểm tra thành tích của tiểu bang so với các học sinh đồng lứa 
bản xứ nói Tiếng Anh. 

•	 Học sinh học Tiếng Anh thành công hơn trong các trải nghiệm học tập nhờ sự 
hỗ trợ giảng dạy Tiếng Anh mà các em nhận được đã cho phép các em hiểu và 
đáp ứng các kỳ vọng của cùng cấp lớp như các học sinh đồng lứa bản xứ nói 
Tiếng Anh. 

•	 Học sinh có được kiến thức về văn hóa của mình cũng như văn hóa của những 
người khác qua việc tương tác với nhiều người và nhiều quan điểm văn hóa 
khác nhau (Miramontes, Nadeau, Commins, 2011). 

Nhân viên ESL sẽ hỗ trợ giảng dạy Tiếng Anh như thế nào? 
Ở cấp trung học cơ sở:
•	 Các lớp ESL cụ thể được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu phát triển Tiếng Anh 

của học sinh. 
•	 Tất cả các khóa học đều được căn chỉnh theo giáo trình của Jeffco và có các tài 

liệu và bài đánh giá thích hợp cho học sinh học Tiếng Anh. 
•	 Giáo viên ESL có thể kết hợp với các giáo viên dạy các môn toán, khoa học, 

nghiên cứu xã hội và văn khoa Anh ngữ để đảm bảo học sinh có thể đáp ứng 
các kỳ vọng của cấp lớp.  

Ở cấp tiểu học:
•	 Nhân	viên	ESL	cộng	tác	với	các	giáo	viên	lớp	học	để	đảm	bảo	học	sinh	học	

Tiếng Anh có thể đáp ứng các kỳ vọng của cấp lớp. 
•	 Nhân viên ESL sẽ hướng dẫn theo từng nhóm nhỏ dựa trên nhu cầu Tiếng Anh 

chuyên biệt, theo đặc thù trong lớp học chung của học sinh. 

Chương trình Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai (ESL)
What is English as a Second Language (ESL) Support?
All Jeffco schools offer ESL support to the more than 5500 English language learners who speak more than 100 
languages. ESL staff provide additional instructional services to children who speak or understand more than 
one language to ensure academic success in their grade level classrooms. ESL Staff use specific strategies to sup-
port English language development (listening, speaking, reading and writing), in all content areas:  
literacy, math, social studies, science and electives. 

Goals of Jeffco’s ESL Program
•	 English	language	learners	will	be	at	or	above	grade	level	in	all	

content areas.
•	 English	language	learners	will	develop	high	levels	of	 

academic English language proficiency. 
•	 The	ESL/Dual	Language	staff	promote	cultural	 

awareness	and	family	involvement	and	help	bridge	 
school and home cultures. 

Benefits of ESL Support
•	 A	majority	of	English	language	learners	who	score	proficient	

or advanced on the annual Colo rado English language proficiency test perform as high or higher on state 
achievement tests than their native English-speaking peers.  
English language learners participate more successfully in their learning experiences  
because	the	English	language	instructional	support	they	receive	allows	them	to	understand	and	 
accomplish the same grade level expectations as their native English-speaking peers.  
Students gain knowledge of their own culture as well as the cultures of others through interactions with a 
broad	variety	of	people	and	cultural	perspectives	(Miramontes,	Nadeau,	Commins,	2011).	 

What might English language  
instructional support from  
the ESL Staff look like? 
At the secondary level:
•	 There	are	specific	ESL	courses	that	are	designed	 

to meet the students’ English language  
development needs. 

•	 All	courses	align	with	Jeffco’s	curriculum	and	include	appropriate	materials	and	assessments	for	English	
language learners. 

•	 ESL	Teachers	may	partner	with	math,	science,	social	studies	and	English	language	arts	content	area	teach-
ers	to	ensure	that	students	are	able	to	meet	grade	level	expectations.	

At the elementary level:
•	 ESL	Staff	collaborate	with	classroom	teachers	to	ensure	that	English	language	learners	are	able	to	meet	

grade level expectations. 
•	 ESL	Staff	provide	small	group	instruction	for	specialized	English	language	needs,	 

typically within the student’s general education classroom.

English as a Second Language (ESL) Program

Families, we encourage you 
to speak your home  

language and celebrate your 
culture with your children. A 
strong home language leads 
to English language success.

“To have another 
language 

is to possess 
a second soul.”

— Charlemagne


