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Giới thiệu 
Chương trình tiếng Anh cho người nói các ngôn 
ngữ khác (ESOL) hỗ trợ học sinh đang học tiếng 
Anh ở trường như một ngôn ngữ bổ sung, được 
gọi là Người học tiếng Anh (EL), trong việc phát 
triển các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để tham gia 
một cách có ý nghĩa vào tất cả các khía cạnh của 
giáo dục Mẩu giáo - 12 của họ. Các trường công 
lập Georgia giáo dục một trong những cộng đồng 
học sinh EL lớn nhất trên toàn quốc. Một số điều 
luật quan trọng đã củng cố các quyền của các học 
sinh EL và nêu ra các nghĩa vụ mà các cơ quan 
giáo dục tiểu bang (SEA) và các khu học chánh 
địa phương phải tuân theo. Sau khi xem xét lịch 
sử lập pháp và các nghĩa vụ pháp lý, tường trình 
này phân tích cụ thể chương trình ESOL của 
Georgia và cách đối xử với học sinh EL nói chung 
ở các trường công lập và phát hiện ra rằng học 
sinh trong chương trình ESOL của Georgia bị hạn 
chế bởi giới hạn chi tiêu tùy tiện, các chính sách 
không ưu tiên ngôn ngữ quê hương của họ và 
thiếu đại diện trong các khóa học năng khiếu. Tuy 
nhiên, có những cân nhắc về ngân sách và chính 
sách có thể cải thiện trải nghiệm của học sinh EL 

Từ Viết Tắt Phổ Biến 

EL: Người học tiếng Anh. Học 
sinh đang học tiếng Anh trong 
trường như một ngôn ngữ bổ 
sung.  

ESEA: Đạo luật Giáo dục Tiểu 
học và Trung học năm 1965. 

ESOL: Tiếng Anh cho người nói 
các Ngôn ngữ Khác. Chương 
trình giảng dạy dành cho học sinh 
học tiếng Anh. 

SEA: Cơ quan giáo dục tiểu 
bang. 

NOTE: Phần lớn học sinh EL ở 
Georgia đang theo học ESOL, 
nhưng không phải hoàn toàn. Báo 
cáo này không sử dụng các từ 
viết tắt “EL” và “học sinh trong 
ESOL” thay thế cho nhau. Thông 
thường các nguồn dữ liệu, định 
nghĩa pháp lý hoặc các tiêu chí 
khác sẽ yêu cầu sử dụng thuật 
ngữ này hơn thuật ngữ kia. 
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trong các trường công lập của Georgia. Để hỗ trợ những học sinh này, các nhà hoạch 
định chính sách nên: 

• Cung cấp đầy đủ kinh phí để đáp ứng nhu cầu của các trẻ em trong ESOL 

• Quảng cáo các chương trình coi ngôn ngữ quê hương như một tài sản 

• Loại bỏ luật và quy tắc của tiểu bang yêu cầu các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa chỉ 
sử dụng tiếng Anh 

• Bảo vệ các quyền của người học tiếng Anh bằng cách bao gồm những học sinh 
này vào các chương trình năng khiếu 

Lịch sử Lập pháp của việc học tiếng Anh 
Việc ban hành một số điều luật quan trọng đã hệ thống hóa các quyền của học sinh EL 
thành luật, thiết lập các nghĩa vụ và trách nhiệm của các SEA và các khu học địa phương 
chánh và đảm bảo nguồn tài trợ bổ sung của liên bang cho mục đích này. Đạo luật Quyền 
Công dân năm 1964 là một bộ luật đánh dấu mốc mở đường cho một số phân nhóm xã 
hội, bao gồm cả các học sinh EL, không bị phân biệt đối xử trong các cơ sở công cộng và 
các chương trình do liên bang tài trợ trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính 
hoặc quốc gia gốc. Ngay sau đó, Quốc hội đã ban hành Đạo luật Cơ hội Giáo dục Bình 
đẳng (EEOA), trong đó xác nhận rằng các trường công lập và các SEA phải hành động để 
vượt qua rào cản ngôn ngữ khiến học sinh không có cơ hội tham gia bình đẳng trong 
trường học. Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học năm 1965 (ESEA) mở rộng tài trợ 
liên bang cho giáo dục tiểu học và trung học. Các ủy quyền lại sau đó của ESEA bao gồm 
Đạo luật Giáo dục Song ngữ năm 1968 công nhận các nhu cầu riêng của học sinh EL và 
cung cấp thêm ngân quỹ để đảm bảo những nhu cầu đó sẽ được đáp ứng. Đáng chú ý, 
các nhà lập pháp Georgia không quy định nghĩa vụ cung cấp hướng dẫn bằng tiếng Anh 
trong luật tiểu bang cho đến năm 1981.1,2 

Nghĩa vụ Pháp lý cho việc học tiếng Anh 
Cùng với các biện pháp bảo vệ quyền công dân do luật liên bang thiết lập, tranh tụng đã 
được sử dụng như một công cụ để thực thi sự tuân thủ của các SEA và khu học chánh địa 
phương. Trong trường hợp năm 1974 của Lau kiện Nichols, một khu học chánh có 2,856 
học sinh gốc Hoa không nói được tiếng Anh đã cung cấp các khóa học tiếng Anh bổ sung 
cho chỉ 1,000 học sinh trong số đó. Tòa án tối cao Hoa Kỳ xác nhận rằng các trường công 
lập phải thực hiện "các bước khẳng định" để vượt qua rào cản ngôn ngữ của tất cả học 
sinh EL vì nếu không làm như vậy sẽ khiến họ không có cơ hội tham gia vào các chương 
trình giáo dục công, vi phạm Đạo luật Dân quyền năm 1964.3 

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thẩm quyền thực thi luật dân quyền trong 
bối cảnh giáo dục và do đó, cung cấp hướng dẫn cho các SEA và các trường công lập 
vào năm 2015 để giải quyết các vấn đề tuân thủ phổ biến trong việc đáp ứng các nghĩa vụ 
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liên bang của họ đối với học sinh EL. Một số nghĩa vụ chung bao gồm việc xác định và 
đánh giá học sinh EL kịp thời, hợp lệ và đáng tin cậy, cung cấp đủ nhân viên và hỗ trợ cho 
các chương trình hỗ trợ ngôn ngữ, tránh sự tách biệt không cần thiết giữa học sinh EL và 
học sinh nói tiếng Anh bản ngữ, và giao tiếp có ý nghĩa với cha mẹ thông thạo tiếng Anh 
hạn chế trong một ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được.4  

Tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác tại Georgia 

Ghi danh 

Thông tin nhanh 

• Georgia giáo dục số lượng EL cao thứ tám trên toàn quốc (năm tài chính 2017).5 

• Tổng số 108,752 học sinh ESOL ở Georgia (năm tài chính 2019).6 

• Số học sinh EL đăng ký tham gia ESOL đã tăng 61% từ năm tài chính 2011 đến 
năm tài chính 2019.7 

• Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ nhà phổ biến nhất đối với NCT (78 phần trăm), 
tiếp theo là tiếng Việt, tiếng Trung Hoa và tiếng Ả Rập.8 

Chương trình ESOL của Georgia đã phát triển đáng kể trong thập kỷ qua. Trong số bảy 
tiểu bang có nhiều EL hơn Georgia, chỉ một tiểu bang tăng với tốc độ nhanh hơn từ năm 
tài chính 2000 đến năm tài chính 2017. Tốc độ tăng trưởng số học sinh EL của Georgia 
nhanh hơn 3.5 lần so với mức trung bình toàn quốc trong cùng thời gian.9 

Tỷ lệ ghi danh ESOL cao nhất trong các khu học chánh trong khu vực thành phố Atlanta. 
Dưới đây là bảng của tất cả các khu học chánh ở Georgia có hơn 2,000 học sinh tham gia 
chương trình ESOL trong năm tài chính 2019.  
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Georgia học sinh ESOL tập trung tại các khu học Metro Atlanta 

Khu vực Số lượng học sinh trong 
ESOL 

Phần trăm tổng số học sinh 

Quận Gwinnett 23,785 13.3% 

Quận DeKalb 13,305 13.8% 

Quận Cobb 9,500 8.6% 

Quận Fulton 5,798 6.3% 

Quận Hall 4,868 18.3% 

Quận Clayton 4,854 9.0% 

Quận Forsyth 2,806 5.7% 

Quận Cherokee 2,720 6.5% 

Thành phố Gainesville 2,242 28.9% 

Nguồn: Governor’s Office of Student Achievement. (2019). Student Enrollment Data. 

Trên toàn tiểu bang, 6.3 phần trăm tổng số học sinh đang theo học chương trình ESOL.10 
Trong năm tài chính 2019, 23 khu học chánh (và một số trường bán công được tiểu bang 
ủy quyền) không có một học sinh nào trong ESOL.11 

Người học tiếng Anh có năng khiếu 

Trong năm tài chính 2019, 11.6% học sinh trường công lập Georgia tham gia các khóa 
học năng khiếu. Cùng năm đó chỉ 1.2 phần trăm học sinh trong chương trình ESOL cũng 
tham gia một lớp năng khiếu. Trong số các khu học chánh ở Georgia có từ mười học sinh 
trở lên trong ESOL, 69 khu học chánh truyền thống và năm trường bán công được tiểu 
bang ủy quyền không có học sinh nào trong chương trình năng khiếu cũng theo học 
ESOL.12 Cần lưu ý rằng không có bằng chứng về mối tương quan nào giữa ngôn ngữ mẹ 
đẻ và sự thông minh. 
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Chương trình 

Chương trình ESOL của Georgia hoạt động theo một số luật liên bang và tiểu bang cũng 
như các quy tắc của Ủy ban Giáo dục Tiểu bang và các quyết định của khu học địa 
phương. Theo hướng dẫn tài nguyên của Bộ Giáo dục Georgia cho chương trình:  

Mục đích của chương trình ngôn ngữ ESOL là cung cấp các dịch vụ hỗ 
trợ ngôn ngữ và hướng dẫn phát triển tiếng Anh, cho các học sinh tiếng 

Anh đã được xác định K-12 (EL) trong hệ thống trường công lập của 
Georgia, nhằm mục đích nâng cao trình độ thông thạo tiếng Anh và kế 

tiếp là thành tích học tập của họ.13 

Học sinh được xác định cho ESOL được cung cấp một số mô hình khác nhau để phân 
phối chương trình dựa trên các quyết định của khu học chánh và nhu cầu của đứa trẻ. Mô 
hình “kéo ra” yêu cầu học sinh EL bị loại khỏi môi trường giáo dục phổ thông để được 
giảng dạy ngôn ngữ nhóm nhỏ từ một giảng viên ESOL tận tâm. So sánh với mô hình “đẩy 
vào”, học sinh vẫn ở trong lớp học chính, nơi họ nhận được hướng dẫn ngôn ngữ mục 
tiêu từ giáo viên ESOL trong khi đồng thời nhận được hướng dẫn học tập từ một giáo viên 
chuyên về nội dung. Các khu học chánh cũng có thể đưa học sinh ESOL vào phòng máy 
vi tính hoặc tạo một “mô hình phân phối sáng tạo” đã được phê duyệt để hướng dẫn, 
trong số các phương pháp phân phối khác. Danh sách đầy đủ và mô tả các mô hình có 
thể được tìm thấy trong phụ lục. 

Khoảng một phần ba (32 phần trăm) học sinh ESOL trên toàn tiểu bang đã tham gia vào 
chương trình thông qua mô hình đẩy vào trong năm tài chính 2019. Cùng năm đó, các khu 
học chánh đã đặt 40.3 phần trăm học sinh ESOL vào các cơ sở chỉ dành cho EL (mô hình 
phân phối “kéo ra”, “Tiết học theo lịch” và “nội dung được che chở” trong phần phụ lục). 
Hai mươi lăm phần trăm học sinh ESOL được dạy ngôn ngữ thông qua một mô hình phân 
phối sáng tạo, nhưng con số này có trọng số áp đảo bởi thực tế là khu học chánh lớn nhất 
của tiểu bang, Trường Công lập Quận Gwinnett, hầu như chỉ sử dụng mô hình này. Trong 
năm tài chính 2019, 79 phần trăm học sinh trong mô hình phân phối này đã được dạy ở 
Gwinnett. 2.7% trẻ em còn lại nhận được ESOL thông qua các phòng thí nghiệm tài 
nguyên hoặc hòa nhập ngôn ngữ kép.14 

Một số chương trình Trừ Kiến thức về Ngôn ngữ mẹ đẻ 

Thông thường, bất kỳ sự hướng dẫn nào về ngôn ngữ gia đình sẽ chấm dứt ngay khi trẻ 
bước vào chương trình ESOL. Nếu học sinh chỉ được dạy tiếng Anh trong trường, việc 
tiếp thu ngôn ngữ mới có thể thay thế hoặc không ưu tiên ngôn ngữ và văn hóa ở nhà. Sự 
thay thế nội bộ này có thể được gọi là song ngữ trừ (subtractive bilingualism).15 Nghiên 
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cứu đã chỉ ra rằng các chương trình coi ngôn ngữ mẹ đẻ là tài sản cần đầu tư, thay vì 
nghĩa vụ phải vượt qua, có thể tạo ra những cải thiện về mặt học tập và cảm xúc xã hội.16  

Đồng thời, Georgia là một trong 19 bang không cung cấp các bài đánh giá theo tiêu chuẩn 
của bang bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh.17  Chỉ có thêm hai tiểu bang 
khác trong quốc gia có số lượng EL lớn hơn Georgia có các bài đánh giá tiểu bang chỉ sử 
dụng tiếng Anh. Trong nhiều năm, luật liên bang đã cho phép các tiểu bang cung cấp các 
bài kiểm tra này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh vì không thể đo lường kiến thức bằng 
ngôn ngữ mà một đứa trẻ không thông thạo.  

Tài trợ cho ESOL tại Georgia 
Tài trợ cho ESOL được cung cấp trong Đạo luật Giáo dục Cơ bản Chất lượng, đạo luật 
này quy định phần lớn tài trợ của tiểu bang cho giáo dục công ở Georgia. Các khu học 
chánh được phân bổ ngân quỹ để trả cho một giáo viên ESOL cho mỗi bảy học sinh học 
“toàn thời gian (full-time)” trong chương trình. Trong năm tài chính 2021, tính toán này lên 
tới $ 7,178 cho mỗi học sinh toàn thời gian (FTE) trong chương trình ESOL cho chi phí 
giảng dạy trực tiếp. Để so sánh, học sinh mẫu giáo toàn thời gian được phân bổ $ 4,638 
và học sinh lớp mười hai toàn thời gian được phân bổ $ 2,775 cho mỗi học sinh cho cùng 
một chức năng. Tuy nhiên, số tiền ESOL này gây hiểu nhầm, vì không học sinh nào có thể 
nhận được tài trợ của tiểu bang để tham gia vào chương trình ESOL cho cả ngày học. Ví 
dụ, theo quy định của Hội đồng Giáo dục Tiểu bang Georgia, học sinh từ lớp mẫu giáo 
đến lớp ba chỉ có thể được cấp tiểu bang tài trợ cho một phần sáu ngày học trong chương 
trình ESOL (một lớp hoặc “phân đoạn” mỗi ngày học). Nó sẽ yêu cầu 42 học sinh mẫu 
giáo trong ESOL để kiếm được phân bổ cho một giáo viên ESOL. Dưới đây là bảng hiển 
thị các phân đoạn chương trình ESOL do tiểu bang tài trợ tối đa được phép cho mỗi lớp 
và số tiền tài trợ tiếp theo.18,19,20 
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Nguồn: GBPI Analysis of Weights for FTE Funding Formula; FY 2021 and State Board of Education Rule 
160-4-5-.02. 

Tùy thuộc vào cấp lớp, trọng lượng tài trợ của Georgia sẽ ở mức trung bình so với các 
tiểu bang khác (dành cho học sinh mẫu giáo-lớp 8) hoặc cao hơn đáng kể so với mức 
trung bình toàn quốc (dành cho lớp 9-12 học sinh nhận được số tiền tài trợ tối đa của tiểu 
bang).21 Ví dụ, Tennessee tài trợ cho học sinh EL với tỷ lệ học sinh-giáo viên là 30: 1 
nhưng cũng cấp kinh phí cho một thông dịch viên cho mỗi 300 học sinh EL.22 North 
Carolina phân bổ tài trợ theo tỷ lệ 20: 1 nhưng thay đổi tài trợ dựa trên mức độ tập trung 
cao hay thấp của học sinh EL.23 So sánh tài trợ trực tiếp của tiểu bang rất phức tạp do các 
tiểu bang có các tiêu chí vào và ra khác nhau cho ESOL cũng như giới hạn tài trợ. 

Sự khác biệt giữa tài trợ và chi tiêu 

Các khu học chánh ở Georgia được hưởng sự linh hoạt rộng rãi về cách chi tiêu hầu hết 
đô la của tiểu bang. Các chương trình ESOL của tiểu bang “kiếm được” đủ tài trợ của tiểu 
bang cho chỉ dưới 3,500 vị trí giáo viên ESOL trong năm tài chính 2020.24 Tuy nhiên, theo 
dữ liệu tốt nhất hiện có, các khu học chánh đã tuyển dụng từ 2,600 đến 2,900 giáo viên 
ESOL trong năm học đó.25 Cách Georgia tường trình các khoản chi tiêu của khu học khiến 
gần như không thể theo dõi được ngân sách dành cho các giáo viên còn lại ở cấp trường 
như thế nào. Luật tiểu bang và các quy tắc của Hội đồng Giáo dục Tiểu bang Georgia cho 
phép khoản tài trợ này để giải quyết các nhu cầu của học sinh theo những cách khác (ví 
dụ: chương trình giảng dạy ESOL, tài nguyên trực tuyến) hoặc nhập với ngân sách tương 
đương hoạt động chung của trường. Các chương trình ESOL không phải là duy nhất ở sự 
khác biệt này giữa những gì được phân bổ và cách sử dụng tiền. Các chương trình 
trường học khác như giáo dục năng khiếu cho thấy sự khác biệt lớn giữa số lượng giáo 
viên được "trả tiền" trong tài trợ của tiểu bang và số lượng thực tế được tuyển dụng trong 
các trường học Georgia.26 Sự kết hợp giữa giới hạn tài trợ của tiểu bang và việc phân bổ 
các nguồn lực ở cấp trường đã tạo ra tỷ lệ giữa giáo viên và học sinh của một người 

Funding Limited by State Board of Education Caps 

Lớp Nhà nước tài trợ tối đa cho 
ESOL phân đoạn mỗi ngày 

Số tiền tài trợ Số học sinh cần thiết để tài trợ 
cho một giáo viên ESOL 

Mẫu giáo - 3 1 $1,196.31 42 

4-8 2 $2,392.62 21 

9-12 5 $5,981.55 8.4 
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hướng dẫn ESOL tận tâm cho hơn 39 trẻ em học ESOL ở bang Georgia trong năm tài 
chính 2019.27 

Cân nhắc Ngân sách và Chính sách 
Sau đây là những cân nhắc về những gì cần xảy ra để Georgia nhận ra tiềm năng ngày 
càng tăng của số lượng trẻ em trong bang. 

Cung cấp đầy đủ kinh phí để đáp ứng nhu cầu của trẻ em trong 
ESOL 

Mặc dù trọng số tài trợ của Georgia có thể cao đối với một số nhóm học sinh nhất định, 
nhưng trọng số tài trợ chỉ tốt bằng số tiền tài trợ cơ bản. Vì tổng số tiền tài trợ cho trường 
học của Georgia là thấp trên toàn quốc, nên một trọng lượng “cao” cho ESOL chỉ có thể 
làm được như vậy. Trong năm tài chính 2016, Massachusetts chỉ cung cấp thêm 7 phần 
trăm cho mỗi học sinh EL ở trường trung học, nhưng số tiền này cao hơn $2,900 cho mỗi 
học sinh so với những gì một học sinh EL có tình trạng tương tự ở Georgia sẽ nhận được 
trong năm tài chính 2021.28 Điều không có trong hầu hết các mô hình tài trợ của tiểu bang 
là một đính kèm để làm bằng chứng. 

Cơ chế tài trợ của Georgia dường như sử dụng các phương pháp hay nhất bằng cách 
phân biệt dựa trên cấp lớp, nhưng giới hạn ghi danh cho trẻ em từ mẫu giáo đến lớp tám 
cần được xem xét.29 Thực tế này được hỗ trợ khi xem xét trong Đánh giá Quốc gia về 
Tiến bộ Giáo dục (NAEP) chỉ có 3 phần trăm học sinh EL ở Georgia đạt điểm thành thạo 
trong việc đọc lớp tám trong khi 30 phần trăm không phải EL đạt điểm tương tự.30 Những 
kết quả như thế này mà không có một nghiên cứu về chi phí thực sự của việc giáo dục 
những đứa trẻ này thì rõ ràng rằng giới hạn tài trợ không có mục đích rõ ràng trong việc 
học vấn hiện đại ở Georgia. 

Về tình trạng thiếu giáo viên 

Sự khác biệt giữa tài trợ của tiểu bang phân bổ cho ESOL và số giáo viên thực sự trên 
toàn tiểu bang có thể được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau. Mặt khác, những quyết 
định về nhân sự này có thể được coi là sự chuyển hướng ngân quỹ dành cho những học 
sinh cần và được hưởng các dịch vụ giáo dục chuyên sâu theo luật. Lịch sử giáo dục 
công lập ở Georgia chứa đầy sự phân biệt đối xử đối với học sinh học tiếng Anh dựa trên 
nhiều yếu tố. Hơn nữa, vào tháng 10 năm 2020, có ba trường hợp liên bang hiện đang 
được điều tra vì phân biệt đối xử với người học tiếng Anh trong tiểu bang.31 Bất kỳ lập 
luận nào cho rằng học sinh EL không nhận được các nguồn lực mà họ cần để có cơ hội 
bình đẳng sẽ được sao lưu bởi lịch sử, vụ kiện hiện tại và điểm kiểm tra của học sinh. 



  
 

Báo Cáo Chính Sách 
 
 

 
Người Học Tiếng Anh Nhận Nhiều Xứng Đáng Hơn:  

Phân tích về giáo dục của Georgia dành  
cho người nói các ngôn ngữ khác 

 
Page 9 

Một quan điểm khác về sự khác biệt về nhân sự trong ESOL là phân tích này cho thấy hậu 
quả của việc cung cấp tài chính thấp cho giáo dục công đối với một thế hệ tốt hơn. Các 
trường công lập của Georgia đã được tài trợ dưới $10.2 tỷ đô la kể từ năm tài chính 2003, 
với cuộc họp Đại hội đồng mức tối thiểu các trường “tài trợ đầy đủ” chỉ hai lần trong giai 
đoạn đó.32 Bên cạnh việc cắt giảm thắt lưng buộc bụng, một số chi phí cho các chức năng 
bắt buộc của trường đã tăng lên mà không có sự gia tăng theo của đô la nhà nước. Ví dụ, 
tiền tiểu bang cho việc đưa đón học sinh thực tế không thay đổi kể từ năm tài chính 2000 
trong khi chi phí cho các khu học chánh đã tăng $612 triệu đô la.33 Để đáp ứng các nhu 
cầu mà nhà nước không giải quyết, các nhà lãnh đạo trường học buộc phải rút tiền từ bất 
cứ nơi nào có sẵn, và ESOL là một trong nhiều chương trình phải đối mặt với hậu quả của 
việc cung cấp tài chính thiếu. 

Các nhà lập pháp Georgia phải tài trợ đầy đủ cho giáo dục công. Cho đến lúc đó, các nhà 
lãnh đạo trường học sẽ tiếp tục bị bỏ lại với nhiều nhu cầu hơn là tiền bạc.  

Quảng cáo các chương trình coi ngôn ngữ gia đình như một tài sản 

Chủ nghĩa song ngữ bị trừ mà Georgia tham gia đã bỏ qua và giảm giá trị một phần không 
thể thiếu của một đứa trẻ. Chương trình giảng dạy và các phương pháp phân phối tồn tại 
có thể coi ngôn ngữ mẹ đẻ là tài sản quý giá để đầu tư thay vì một trách nhiệm mà trẻ em 
phải vượt qua để tham gia vào trường học.34 Các phương pháp như sử dụng song ngữ 
(trong đó học sinh được dạy nửa ngày bằng tiếng Anh và nửa ngày bằng ngôn ngữ khác) 
đã cho thấy có tác dụng thúc đẩy sự phát triển giáo dục của trẻ so với phương pháp chỉ 
dạy bằng tiếng Anh.35 Việc cân nhắc chính sách này liên quan đến kinh phí vì các trường 
không có nhân viên thực sự nói được hai thứ tiếng sẽ cần nhận thêm giáo viên hướng 
dẫn để dạy phần không dùng tiếng Anh trong ngày học. Georgia đã bắt đầu nhận ra giá trị 
của việc biết nhiều hơn một ngôn ngữ: vào năm 2016, các nhà lập pháp tiểu bang đã tạo 
ra Dấu hiệu song ngữ cho bằng tốt nghiệp trung học thông qua HB 879 cho những học 
sinh, ngoài việc nói tiếng Anh, thể hiện thông thạo một ngôn ngữ bổ sung. Tương tự như 
vậy, chương trình Hòa nhập hai ngôn ngữ của tiểu bang đã phát triển kể từ khi thành lập 
vào năm 2015.36 Đối xử với chương trình ESOL với cùng một tình cảm sẽ tiếp tục công 
việc để nhận ra giá trị trong ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ. 

Loại bỏ luật và quy tắc tiểu bang yêu cầu các bài kiểm tra tiêu 
chuẩn hóa chỉ dùng tiếng Anh 

Bằng cách dựa trên một mô hình trừ và các bài đánh giá chỉ bằng tiếng Anh, Georgia làm 
tổn thương trẻ em trong khi không thu được lợi ích cụ thể nào. Một số học khu cung cấp 
sự hỗ trợ về ngôn ngữ trong các bài kiểm tra cho học sinh trong suốt năm học, nhưng sự 
hỗ trợ tương tự này không được phép khi đến các bài thi Georgia Milestones, kỳ thi đánh 
giá tiêu chuẩn của tiểu bang. Việc kiểm tra học sinh bằng một ngôn ngữ khác với ngôn 
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ngữ mẹ đẻ của chúng gây ra tác hại kép là làm nản lòng những đứa trẻ có thể đang học 
rất nhiều và ngăn cản học thức từ tiểu bang về thành tích của những học sinh này. 

Bảo vệ quyền lợi của Người học tiếng Anh bằng cách đưa những 
học sinh này vào các chương trình năng khiếu 

Bảo vệ quyền lợi của Người học tiếng Anh bằng cách đưa những học sinh này vào các 
chương trình năng khiếu. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thực thi các tuyên bố phân biệt đối xử đối 
với học sinh EL theo Đạo luật Cơ hội Giáo dục Bình đẳng (EEOA) năm 1974. Một ví dụ về 
việc vi phạm EEOA là nếu một khu học chánh hoặc cơ quan tiểu bang “loại trừ học sinh 
[EL] học năng khiếu và các chương trình tài năng dựa trên trình độ tiếng Anh hạn chế của 
họ.”37 Việc chỉ có 3,313 EL trong các chương trình năng khiếu trong năm tài chính 2019 
tốt nhất là một cơ hội bị bỏ lỡ rõ ràng và tệ nhất là nền tảng cho một cuộc điều tra về 
quyền công dân.38 Các nhà hoạch định chính sách nên khôn ngoan hơn khi giải quyết tình 
trạng thiếu đại diện trong các chương trình năng khiếu cho từng cá nhân trẻ em này và để 
nhà nước của chúng ta có thể đầu tư tốt nhất vào tiềm năng của tất cả công dân của 
mình. 

Phụ lục: Các Mô hình và Mô tả Phân phối ESOL của Bộ 
Giáo dục Georgia 

Mô hình Giáo viên bổ 
sung 

Mô tả 

Kéo ra Giáo viên ESOL Học sinh EL được kéo ra khỏi lớp học giáo dục 
phổ thông với mục đích nhận được sự hướng 
dẫn ngôn ngữ nhóm nhỏ từ giáo viên ESOL. 
LƯU Ý: Khi kéo học sinh EL ra khỏi các khóa 
học thuộc khu vực nội dung, học sinh sẽ vẫn 
nằm trong danh sách khóa học thuộc khu vực 
nội dung với giáo viên giáo dục phổ thông. 

Đẩy vào Giáo viên ESOL Học sinh EL vẫn ở trong lớp học chính của họ 
(đọc, ngữ văn, toán học, khoa học hoặc nghiên 
cứu xã hội), nơi họ nhận được hướng dẫn nội 
dung từ giáo viên khu vực nội dung của họ cùng 
lúc với hướng dẫn ngôn ngữ mục tiêu từ giáo 
viên ESOL. 
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Mô hình Giáo viên bổ 
sung 

Mô tả 

Trung tâm tài 
nguyên / Phòng 
thí nghiệm 

 

 

Không yêu cầu Học sinh EL được hỗ trợ ngôn ngữ trong một 
nhóm được bổ sung bởi các tài liệu đa phương 
tiện. 

Thời gian học đã 
lên lịch (Tiếp thu 
ngôn ngữ đã lên 
lịch) 

Không yêu cầu Trong một lớp học chỉ gồm học sinh EL, học 
sinh EL được giảng dạy bằng tiếng Anh giảng 
dạy về xã hội cơ bản cũng như bằng các ngôn 
ngữ học thuật của nội dung. Mô hình này có thể 
được sử dụng cho học sinh EL được lên lịch cho 
một phân đoạn hỗ trợ tiếng Anh đầy đủ. 

Mô hình phân 
phối sáng tạo 

Được thiết kế địa 
phương trong các 
hệ thống điều lệ 
hoặc miễn trừ 
chiến lược. Sẽ 
được thảo luận 
cho các hệ thống 
truyền thống. 

Được xác định dựa trên thiết kế của mô hình đã 
được phê duyệt. Được Bộ Giáo dục Georgia phê 
duyệt trước chỉ dành cho các hệ thống truyền 
thống. 

Nội dung được 
che giấu 

Không yêu cầu Học sinh EL ở cấp trung học cơ sở và trung học 
phổ thông được hỗ trợ ngôn ngữ và hướng dẫn 
nội dung trong một lớp học chỉ gồm học sinh EL. 
Giáo viên phải có chứng chỉ trong lĩnh vực nội 
dung phù hợp và chứng thực ESOL hoặc chứng 
chỉ ESOL. 
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Mô hình Giáo viên bổ 
sung 

Mô tả 

Hòa nhập ngôn 
ngữ kép 

Không yêu cầu Học sinh EL nhận được hỗ trợ ngôn ngữ thông 
qua việc hòa mình vào môi trường song ngữ. 
Lớp học bao gồm học sinh EL và học sinh không 
EL. Giáo viên ESOL phải là người hướng dẫn 
trong “phần tiếng Anh” của ngày học và phải có 
chứng chỉ trong lĩnh vực nội dung phù hợp và 
chứng thực ESOL hoặc chứng chỉ ESOL. 

Nguồn: Georgia Department of Education. FY 2021 student class data collection delivery models document. 
https://www.gadoe.org/School-Improvement/Federal-
Programs/Documents/English%20Learner%20Programs/FY2021%20SCDelivery%20Model.pdf 
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