Liza Jackson

1123 Hospital Rd.

Preparatory School

P 850-833-3321 ~ F 850-833-3292

Terri Roberts, CEO ~ Kaye McKinley, Principal

Fort Walton Beach, FL 325487

www.lizajackson.org

January 5, 2022
Kính gửi cha mẹ/người giám hộ,
Mục đích của bức thư này là để thông báo cho bạn rằng học sinh của bạn sẽ tham gia WIDA Access cho
ELLs trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 1 năm202 đếnngày1 tháng 3năm 2022. Bài kiểm tra
WIDA Access for ELLs đo lường sự tiến bộ của học sinh trong việc nghe, nói, đọc và viết các kỹ năng
tiếng Anh. Khi Bộ Giáo dục Florida công bố điểm số, bạn sẽ có Báo cáo học sinh cá nhân cung cấp
thông tin về việc con bạn đang tiến bộ tốt như thế nào trong tiếng Anh.
Vui lòng xem lại các chính sách sau đây với con bạn trước khi thử nghiệm:
■ Thiết bị điện tử—Nếu học sinh của bạn được tìm thấy với bất kỳ thiết bị điện tử nào, bao gồm,
nhưng không giới hạn, điện thoại di động và điện thoại thông minh, bất cứ lúc nào trong quá trình kiểm
tra HOẶC trong giờ nghỉ, phần kiểm tra của họ sẽ bị vô hiệu, có nghĩa là nó sẽ không được ghi điểm.
Cách tốt nhất là cho sinh viên để các thiết bị điện tử ở nhà hoặc trong tủ khóa của họ vào ngày kiểm tra.
■ Rời khỏi trường—Nếu học sinh của bạn rời khỏi khuôn viên trường trước khi hoàn thành một phần
kiểm tra (cho một cuộc hẹn, bệnh tật, v.v.), anh ấy hoặc cô ấy sẽ KHÔNG được phép hoàn thành phần
kiểm tra đó. Nếu học sinh của bạn cảm thấy không khỏe vào ngày kiểm tra, tốt nhất là anh ấy hoặc cô ấy
nên chờ đợi và được kiểm tra vào ngày trang điểm.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quản trị kiểm tra này, bạn có thể liên hệ Mrs. Friedman tại
jfriedman@lizajackson.org or Mrs. McNamara tai jmcnamara@lizajackson.org.
Cảm ơn bạn đã hợp tác trong giáo dục.
Trân trọng

Mrs. Kaye McKinley, Principal

“We are a caring community of learners, dedicated to making the world a better place through

academic preparation, good manners, common sense and one hundred percent effort.”

