THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH TẠI FLORIDA VỀ CELLA
CELLA LÀ GÌ?
CELLA, viết tắt từ Comprehensive English
Language Learning Assessment, là một kỳ thi
cho học sinh tại Florida được xếp vào diện cần
học tiếng Anh (viết tắt ELL). CELLA đo lường
tiến bộ về kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết tiếng
Anh.
CELLA CÓ BỐN (4) CẤP:
Cấp A cho lớp mẫu giáo đến lớp 2,
Cấp B cho lớp 3 đến lớp 5,
Cấp C cho lớp 6 đến lớp 8, và
Cấp D cho lớp 9 đến lớp 12.
BAO LÂU NGƯỜI ELL PHẢI THI CELLA?
Học sinh thuộc diện ELL thi CELLA mỗi năm cho
đến khi các em được xếp vào diện thông thạo
tiếng Anh.
THI NHƯ THẾ NÀO?
Học sinh mẫu giáo phải thi tất cả bốn phần, giáo
viên sẽ gặp riêng từng em một. Học sinh từ lớp
1 đến lớp 12 thi phần nói với giáo viên từng em
một; còn các phần nghe, đọc và viết sẽ thi chung
với một nhóm.
ĐIỂM CELLA ĐƯỢC DÙNG THẾ NÀO?
Điểm thi CELLA
• cho giáo viên và phụ huynh biết học sinh tiến
bộ về Anh văn như thế nào. Giáo viên dùng
thông tin này để biết khi nào thì học sinh đã
đủ sức để ra khỏi chương trình dành cho
người nói thứ tiếng không phải là tiếng Anh
(gọi tắt ESOL).
• cung cấp thông tin cho biết trường học và
học khu đáp ứng nhu cầu của người diện
ELL như thế nào.
• cung cấp cho các cơ quan giáo dục và công
chúng các thông tin về kỹ năng Anh ngữ của
người diện ELL và tiến bộ của những người
này trong mỗi niên học.

HƯỚNG DẪN ĐỂ CHUẨN BỊ CHO CELLA
Con quý vị học tiếng Anh mỗi ngày. Sau đây là
một số hướng dẫn giúp trẻ học tốt hơn, và giúp
trẻ trong ngày thi CELLA.
HƯỚNG DẪN CHO MỖI NGÀY
1. Tạo điều kiện để trẻ đi học đều đặn. Trẻ
càng đi học đều chừng nào thì càng được
điểm khá khi thi.
2. Khuyến khích trẻ học Anh văn và tất cả các
môn khác được dạy ở trường. Học sinh nào
cảm thấy mình được gia đình ủng hộ sẽ học
hỏi và đạt điểm cao trong các kỳ thi.
3. Khuyến khích trẻ ăn uống lành mạnh. Trẻ
ăn uống lành mạnh và cảm thấy khỏe khoắn
sẽ chăm chỉ học tập và tích cực học hỏi ở
trường.
4. Theo dõi chuyện trẻ làm bài ở nhà mỗi tối.
Bài làm ở nhà bổ sung những gì học tại lớp
và giúp trẻ luyện tập thêm khi sử dụng tiếng
Anh.
5. Thường xuyên gặp giáo viên của trẻ để thảo
luận tiến bộ của cháu. Phụ huynh và giáo
viên nên hợp tác để giúp học sinh.
6. Đảm bảo trẻ được nghỉ ngơi đầy đủ mỗi
ngày. Học sinh thiếu ngủ sẽ khó tập trung
đầu óc ở trường và khó đạt điểm cao khi thi.
HƯỚNG DẪN CHO NGÀY THI CELLA
1. Cho trẻ nghỉ ngơi đầy đủ và có bữa ăn sáng
lành mạnh.
2. Cho trẻ ăn mặc thoải mái, và đến trường
đúng giờ.
3. Nếu trẻ là người cần đeo kính cận hay dụng
cụ trợ thính, nhắc cháu đeo vào để thi.
4. Nếu trẻ cần những phương tiện thích nghi
để thi (ví dụ, đề thi cần có khổ chữ lớn), quý
vị cần thu xếp để biết chắc cháu nhận được
những phương tiện này.
5. Cuối cùng, khuyên cháu nên thư giãn. Quá
chú tâm vào điểm thi có thể làm đứa trẻ
nóng nảy, dẫn đến hậu quả là cháu khó có
thể làm bài thi ở mức tốt nhất.

