
 

Hướng dẫn về Đánh giá Dành cho Phụ huynh 
 

Đánh giá Thành tích Hướng đến Thành thạo Ngôn ngữ (AAPPL) 
Học khu Công lập Denver (DPS) tin rằng ngôn ngữ là một tài sản và coi trọng sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. Chúng tôi 
muốn học sinh đọc và viết thông thạo nhiều hơn một ngôn ngữ khi tốt nghiệp. Bắt đầu từ năm học 2015-2016, DPS đã triển khai 
chương trình Dấu Chứng nhận Song Ngữ để chính thức công nhận những học sinh thành thạo hai hoặc nhiều ngôn ngữ. Bài thi 
AAPPL là một lựa chọn mà học sinh có thể sử dụng để chứng minh mức độ thành thạo ngôn ngữ.  
 

 
BÀI ĐÁNH GIÁ NÀY LÀ GÌ? 

Bài thi AAPPL là bài kiểm tra trên máy tính kéo dài 2 giờ để đánh giá mức độ thành thạo của học sinh về đọc, viết, nói và nghe. 
Bài thi AAPPL giải quyết các Tiêu chuẩn Thế giới về Sự sẵn sàng cho Học tập Ngôn ngữ và sử dụng các phương tiện truyền 
thông hiện đại trong đó người thi thực hiện các tác vụ như tham gia trò chuyện video ảo, tạo wiki, gửi email và sử dụng các ứng 
dụng để chứng minh khả năng về ngôn ngữ. Bài thi có các ngôn ngữ sau: Ả Rập, Trung Quốc, Pháp, Đức, Hindi, Ý, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha và Thái Lan. Kỳ thi AAPPL là một kỳ thi miễn phí dành cho học sinh, chương trình 
Dấu Chứng nhận Song ngữ tài trợ cho các kỳ thi. 
 

 
KHI NÀO CON TÔI ĐƯỢC LÀM BÀI ĐÁNH GIÁ? 

Học sinh không bắt buộc phải làm bài thi AAPPL, tuy nhiên nếu học sinh muốn có một lựa chọn khác để chứng minh mức độ 
thành thạo một ngôn ngữ thuộc phạm vi của bài thi nhằm giúp các em đạt được Dấu Chứng nhận Song ngữ, các em được mời 
tham dự kỳ thi vào Tháng Hai và Tháng Ba mỗi năm học. Để biết thông tin ngày thi và địa điểm lớp học cụ thể để làm bài thi, 
xin vui lòng liên hệ trực tiếp với cố vấn trường học hoặc giáo viên của con quý vị. 
 

 
CON TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC (NHỮNG) ĐIỂM GÌ?   

Nếu một học sinh làm bài thi AAPPL, kết quả thi sẽ được coi là một phần điều kiện để xem xét khả năng đạt Dấu Chứng nhận 
Song ngữ vào Mùa Xuân của năm học lớp 11 và 12. Điểm số riêng của từng phần thi không được báo lại cho học sinh trừ khi có 
yêu cầu. 
 

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

Để nhận được Dấu Chứng nhận Song ngữ cần đáp ứng được 3 yêu cầu:  
1. Đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp 
2. Chứng minh được sự thành thạo Anh ngữ 
3. Chứng minh được sự thành thạo trong một hay nhiều Ngoại ngữ khác 

 
Nếu một học sinh hoàn thành bài thi AAPPL, điểm này sẽ được sử dụng để xác định xem học sinh đó có đạt điểm chuẩn về 
thành thạo Ngoại ngữ hay không.  
 

 
THÔNG TIN THÊM 

Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia vào việc học của con mình. Vui lòng liên hệ với giáo viên hoặc cố vấn của con quý vị 
để biết các cách quý vị có thể giúp con mình tiếp tục phát triển ngôn ngữ và hoàn thành bài thi AAPPL nếu cần. 
 
Để biết thêm Thông tin, hãy Truy cập: Dấu Chứng nhận Song Ngữ 

• Dấu Chứng nhận Song Ngữ của DPS: http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/ 
o Bao gồm thông tin về Dấu Chứng Nhận Song Ngữ là gì, lợi ích của việc đọc thông viết thạo cả hai ngôn ngữ, 

các yêu cầu và thời hạn trong năm. 
o Bài thi AAPPL: http://aappl.actfl.org/ có thông tin về kỳ thi AAPPL và các bài thi thử để học sinh thực hành. 

 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào về các đánh giá, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với trường của con quý vị hoặc 
gọi Các Dịch vụ Trợ giúp Gia đình theo số (720) 423-3054. 

? 

http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/
http://aappl.actfl.org/


 


