Chúng Ta Là Ai...
Sứ Mệnh
Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm tất cả học
sinh nói những ngôn ngữ khác ngoài tiếng
Anh đều có thể đạt được những thành quả căn
bản hoặc cao hơn về trình độ Anh Ngữ trong
cả bốn lãnh vực ngôn ngữ.
Niềm Tin Cốt Lõi
Thành thạo Anh Văn là yếu tố quan trọng cho
sự thành công. Học Anh Văn (ELLs) không
những chỉ có thể nói chuyện với bạn bè và thầy
cô, mà còn có thể hoàn thành các bài học bằng
tiếng Anh với điểm cao. Những nhu cầu của
một học sinh rất quan trọng; Vì vậy chúng tôi
tin vào hệ thống thực hiện toàn diện để hỗ trợ
cho học sinh.
Sự hướng dẫn sẽ sử dụng tốt cách thực tập và
phản ảnh Kiến Thức và Kỹ Năng Cần Thiết của
Texas(Texas Essential Knowledge and Skills TEKS) và những hướng dẫn của chương trình
giảng dạy trong tất cả các lãnh vực học của khu
học chánh Klein.
Tất cả các học sinh sẽ trải nghiệm nghiêm ngặt,
phức tạp, và có ý nghĩa học tập nhằm thúc đẩy
sự suy nghĩ phong phú và cho phép họ đóng
góp tích cực cho xã hội.
Chúng tôi tin là những hướng dẫn bằng ngôn
ngữ mẹ đẻ sẽ bảo đảm cho học sinh có được
những kỹ năng đúng trình độ trong khi học
tiếng Anh mà không bị thua kém so với các
em khác.
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Anh Văn Là Ngoại Ngữ (ESL)
(PreK – 12)

(PreK – 5)
ESL là chương trình chuyên dạy tiếng Anh để phát
triển khả năng thông thạo ngôn ngữ trong: nghe,
nói, đọc và viết.
Khu học chánh Klein cung cấp
Chương trình song ngữ nhằm phục vụ học
sinh nói tiếng Tây Ban Nha mà được xác
nhận là cần học Anh Văn (ELLs).
Chương trình Song Ngữ cung cấp hướng
dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh
trong các lãnh vực học vấn và nội dung học.
Các môn học không thuộc lãnh vực học vấn
như nghệ thuật, nhạc và thể thao thì sẽ được
dạy bằng tiếng Anh mà thôi.
Trong chương trình song ngữ của chúng tôi,
vai trò của ngôn ngữ đầu tiên là để tạo điều
kiện truy cập vào chương trình giảng dạy
trong khi học sinh học tiếng Anh. Khi học
sinh chuyển lớp, thời gian được hướng dẫn
bằng tiếng Anh sẽ được gia tăng, để đạt tới
mức hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Học sinh hội đủ điều kiện để được học chương trình
là được dựa trên kết quả trắc nghiệm khả năng nói
thông thạo và được phụ huynh cho phép tham gia
chương trình. Tất cả các hướng dẫn đều bằng tiếng
Anh và sử dụng “Texas Essential Knowledge and
Skills (TEKS)” và Tiêu Chuẩn Trình Độ Tiếng Anh
“English Language Proficiency Stand- ards (ELPS)”
theo cấp lớp.

Với khu học chánh Klein, chúng tôi mong
tất cả các học sinh kể cả học sinh trong chương
trình song ngữ và tiếng Anh là ngoại ngữ (ESL)
đạt được những thành quả cao so với tiêu
chuẩn căn bản của tiểu bang.
Chương trình giảng dạy của khu học chánh
là dựa trên Texas Essential Knowledge và Skills
(TEKS)

Giáo viên của chương
trình song ngữ và ESL
đã được đào tạo lên kế
hoạch và cung cấp
chương trình giáo dục thật tuyệt hảo cho học
sinh mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ.
Chương trình giảng dạy và hướng dẫn của
chương trình ESL là dựa vào những tài liệu và
chính sách thích hợp nhằm thúc đẩy phát triển
khả năng hiểu biết và giao tiếp bằng tiếng Anh.

