
CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
MLE CỦA DPS
Dành cho các học sinh đang học Anh Ngữ

Để biết thêm thông tin
Nếu quý vị cần thêm thông tin về các chương trình MLE hiện có tại trường của quý 
vị, nhân viên tại văn phòng nhà trường sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị.

Nếu quý vị có thêm những câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về việc lựa chọn 
chương trình MLE phù hợp cho con của mình, vui lòng gọi 720-423-2040. Các 
nhân viên nói hai thứ tiếng của chúng tôi sẵn sàng giúp trả lời các câu hỏi của 
quý vị.

Đường dây nóng MLE
720-423-2040

Video các Lựa chọn cho Phụ huynh diện MLE 
https://bit.ly/2BnoCzB

Trang web
mle.dpsk12.org

VietnameseTham gia vào quá trình giáo dục con quý vị
Bằng việc tham gia tích cực vào quá trình giáo dục của con quý vị, quý vị sẽ 
giúp con mình chuẩn bị sẵn sàng để thành công ở trường và trong cuộc sống. 
Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tục nói và đọc cùng với con quý vị bằng tiếng 
bản ngữ của quý vị tại nhà. Việc nói chuyện bằng ngôn ngữ của quý vị tại nhà 
sẽ cho con quý vị nền tảng vững chắc để học ở trường, và các thanh niên tốt 
nghiệp thông thạo hai ngôn ngữ trở lên sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt hơn 
sau tốt nghiệp.



Các trường của DPS có hai loại chương trình MLE chính, song ngữ và Anh 
Ngữ như một Ngôn ngữ Thứ Hai. Các chương trình song ngữ của DPS được 
thiết kế cho học sinh nói tiếng mẹ đẻ là Tiếng Tây Ban Nha, và giảng dạy bằng 
Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh. Hai chương trình song ngữ trong DPS là 
TNLI (Giảng dạy Ngôn ngữ Mẹ đẻ Chuyển tiếp) và Song Ngữ/Hòa nhập. 
Các Chương trình Anh Ngữ như một Ngôn ngữ Thứ hai được khuyến nghị 
cho những học sinh nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Tây Ban Nha. Là phụ 

Chào mừng đến với DPS!

Tại DPS, việc xuất thân từ các nền văn hóa và ngôn ngữ đa dạng của học sinh 
làm phong phú thêm cho các trường học của chúng ta. Đó là những vốn quý, 
mà nếu được kết hợp với những kỹ năng Anh Ngữ, sẽ giúp học sinh thành 
công ở trường và trong cuộc sống. Các chương trình Giáo dục Đa Ngôn ngữ—
hay MLE—được thiết kế đặc biệt để giúp con quý vị học Anh Ngữ trong khi học 
các môn học khác như đọc, toán và khoa học.
Các chương trình MLE của DSP đã giúp hàng ngàn học sinh thành công ở 
trường học và tốt nghiệp sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp - các học sinh 
tiếp tục chương trình MLE cho đến khi các em sẵn sàng chuyển sang các lớp 
học thông thường có tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn các học sinh chưa từng tham gia 
chương trình MLE.

Các Chương trình MLE là gì?

Anh Ngữ như một Ngôn ngữ Thứ Hai
Trong chương trình Anh Ngữ như một Ngôn ngữ Thứ Hai (ESL, còn gọi là 
ELA-E), tất cả các lớp học của con quý vị sẽ được giảng dạy bằng Anh Ngữ. Các 
giáo viên trong chương trình này đã được đào tạo đặc biệt để giúp học sinh học 
Tiếng Anh trong khi các em học các môn học khác như đọc, khoa học, và toán. 
Trường của quý vị cũng có thể cung cấp những trợ giúp bổ sung bằng ngôn 
ngữ của quý vị thông qua một giáo viên phụ đạo nói tiếng bản ngữ của quý vị. 

Ngoài ra, con quý vị sẽ nhận được một khoảng thời gian 45 phút hàng ngày 
dành riêng cho việc xây dựng một nền tảng vững chắc để học cách nói và viết 
Anh Ngữ, được gọi là Phát triển Anh Ngữ.

Để chọn dịch vụ Anh Ngữ như một Ngôn ngữ Thứ Hai, hãy 
chọn LỰA CHỌN 2 trong Giấy Cho Phép của Phụ Huynh.

huynh, quý vị chọn các dịch vụ chương trình MLE cho con mình bằng cách sử 
dụng Mẫu Giấy Cho phép của Phụ huynh, sẽ được đưa cho quý vị khi đăng 
ký. Nếu dịch vụ MLE không có sẵn tại trường của con quý vị, con quý vị có thể 
theo học tại trường học Khu vực MLE. Văn phòng nhà trường có thể cung cấp 
thêm thông tin về các trường học Khu vực MLE.


