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English Learner Program Exit 
Letter 

Vietnamese

Thư Xin Ra Khỏi Chương Trình Người Học Anh Ngữ 

Tên của Học sinh: _________________________________________________ Ngày: ___________________________  
 (th/ng/nnnn) 

Trường:   _________________________________________________________________________________________   
 
Kính gửi Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ: 
 
Kết quả kiểm tra trình độ thành thạo tiếng Anh gần đây của con quý vị cho thấy rằng trẻ đã có sự tiến bộ đáng kể về khả năng đọc, 
viết, nói và nghe tiếng Anh. Khả năng thành thạo ngôn ngữ là tiêu chuẩn đánh giá khả năng hiểu biết và giao tiếp bằng ngôn ngữ đó 
của một người hoặc hình thức giao tiếp ưu tiên của một người. Con của quý vị đã được kiểm tra bằng (các) bài kiểm tra của tiểu bang 
và học khu sau đây: 

 
  ______________________________________________________________________ 

 (Test used to measure level of English proficiency) 

  ______________________________________________________________________ 
 (Test used to measure level of English proficiency) 
 
Do kết quả của con quý vị cho thấy có sự tiến bộ về khả năng thành thạo tiếng Anh, nên trẻ sẽ không còn tham gia vào Dịch vụ dành 
cho Người học Anh ngữ (English Learner Services) của học khu do Tiêu đề I (Title I), Tiêu đề III (Title III), hoặc cả hai cung cấp nữa. 
 
Con của quý vị sẽ: 
 

 Tiếp tục theo học: _______________________________________________________ (name of school) 
 

 Được chuyển sang: ________________________________________ Bắt đầu: _____________________ 
 (name of school) (mm/dd/yyyy) 
 
Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ khi trẻ ra khỏi Dịch vụ dành cho Người học Anh ngữ. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào, vui 
lòng gọi đến trường hoặc giáo viên của con quý vị. Sự tiến bộ học tập của con quý vị sẽ được theo dõi trong ít nhất bốn năm để đảm 
bảo rằng trẻ thành công trong học tập. 
 
Trân trọng, 
 
  _________________________________________   _________________________________________  
 Tên Chức danh 
 
  _________________________________________   _________________________________________  
 Điện thoại Email 

 ___________________________________________________________________________________________ 

Cha mẹ hoặc Người giám hộ: Vui lòng điền vào phần dưới đây và gửi lại toàn bộ đơn này cho nhà trường của con quý vị. 
 
Tôi đồng ý với kế hoạch để ______________________________ (student name) ra khỏi Dịch vụ dành cho Người học Anh ngữ. Tôi 
hiểu rằng trẻ sẽ được nhận một nền giáo dục mà không có sự hỗ trợ Người học Anh ngữ. 
 
Chữ ký của Phụ huynh hoặc Người giám hộ: ___________________________________ Ngày: ______________________________  
 (th/ng/nnnn) 

Tên của Phụ huynh hoặc Người giám hộ: __________________________________________________________________________  
 
Điện thoại: _______________________________________________ Email: ____________________________________________  
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