
 

 

Cẩm Nang Hướng Dẫn Phụ Huynh về Bài Thi Đánh Giá 
Năm Học 2018-19 

Đánh Giá Khả Năng Thành Thạo Ngoại Ngữ (Assessment of Performance toward Proficiency in Languages - AAPPL) 
Trường Công Lập Denver (Denver Public Schools - DPS) tin rằng ngoại ngữ chính là tài sản tạo ra giá trị về ngôn ngữ 
học và sự đa dạng về văn hóa. Chúng tôi mong muốn các con sẽ tốt nghiệp mà biết thêm tối thiểu một ngoại ngữ. Kể 
từ năm học 2015-2016, DPS đã triển khai chương trình Seal of Biliteracy (Chứng Nhận Song Ngữ) để chính thức ghi 
nhận các học sinh thành thạo từ hai ngôn ngữ trở lên. Bài thi AAPPL là một lựa chọn để các con chứng tỏ được khả 
năng ngoại ngữ của mình.  
 

 
ĐÁNH GIÁ NÀY LÀ GÌ? 

Bài thi AAPPL được làm trên máy tính kéo dài 2 giờ giúp đánh giá được khả năng của học sinh trong các kỹ năng đọc, 
viết, nói và nghe. Kết quả AAPPL là Tiêu Chuẩn Năng Lực Ngoại Ngữ Quốc Tế ứng dụng nền tảng thông tin hiện đại 
giúp người thi làm các bài tập ví dụ như trò chuyện video, khởi tạo wiki, gửi thư điện tử, và sử dụng ứng dụng để 
chứng tỏ khả năng ngoại ngữ của mình. Bài thi sử dụng các ngôn ngữ sau: Ả-rập, Trung, Pháp, Đức, Hindi, Ý, Nhật, Hàn 
Quốc, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha và Thái Lan. Bài thi AAPPL hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh do được tài trợ 
bởi chương trình Seal of Biliteracy. 
 

 
KHI NÀO CON TÔI ĐƯỢC KIỂM TRA? 

Học sinh không bắt buộc phải làm bài thi AAPPL, tuy nhiên nếu muốn chứng tỏ khả năng ngoại ngữ của mình theo 
cách khác bằng ngôn ngữ được hỗ trợ trong bài thi nhằm có được chứng nhận Seal of Biliteracy, các con có thể làm 
bài thi vào tháng 02 và tháng 03 hàng năm. Để biết thời gian và địa điểm làm bài thi, vui lòng liên hệ với phòng cố vấn 
hoặc liên hệ trực tiếp với giáo viên. 
 

 
CON CỦA TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC (NHỮNG) ĐIỂM SỐ GÌ?   

Nếu làm bài thi AAPPL, kết quả sẽ là một trong những yếu tố giúp các con được đánh giá xem có đủ điều kiện đạt 
được chứng nhận Seal of Biliteracy hay không trong kỳ thi Mùa Xuân cấp bậc trung học hoặc phổ thông. Sẽ không 
thông báo lại các điểm số của từng phần thi cho học sinh nếu các con không yêu cầu. 
 

 
CÁC ĐIỂM SỐ NÀY SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO? 

Muốn có được chứng nhận Seal of Biliteracy, cần có 3 hạng mục:  
1. Đủ điều kiện tốt nghiệp 
2. Thành thạo tiếng Anh 
3. Thành thạo một hoặc nhiều Ngôn Ngữ Phổ Biến Trên Thế Giới (World Language) 

 
Nếu học sinh hoàn thành bài thi AAPPL, điểm số sẽ được sử dụng để xác định liệu con có đạt điểm chuẩn World 
Language hay không.  
 

 
THÔNG TIN BỔ SUNG 

Chúng tôi rất mong quý vị sẽ cùng tham gia vào công tác giáo dục để các con được tốt hơn. 
Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với giáo viên của các con hoặc phòng cố vấn để biết các cách thức giúp các con nâng 
cao khả năng ngoại ngữ và hoàn thành tốt bài thi AAPPL nếu cần. 
 
Để Biết Thêm Thông Tin, Vui Lòng Truy Cập: Seal of Biliteracy 
 

  

? 



● Dấu song ngữ của các Trường công lập Denver (DPS Seal of Biliteracy): http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/ 
o Bao gồm các thông tin Seal of Biliteracy là gì, lợi ích của việc biết song ngữ, cần đáp ứng các yêu cầu 

gì, thời hạn ra sao. 
● Bài Thi AAPPL: http://aappl.actfl.org/ 

o Bao gồm các thông tin bài thi AAPPL là gì và các bài thực hành dành cho học sinh. 
 
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc quan ngại gì về các bài thi đánh giá, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc gọi cho 
Phòng Dịch Vụ Trợ Giúp Gia Đình theo số (720) 423-3054. 
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