
 
 

Mục tiêu của Systematic ELD là gì? 
Trẻ con tự mình học rất nhiều về ngôn ngữ. Các em học Anh ngữ bằng cách nói chuyện với bạn, đọc sách, xem 
TV và qua các cuộc giao tiếp hàng ngày ở trường và ngoài cộng đồng. Nhưng các em chưa học được những gì 
cần biết về Anh ngữ qua việc nghe và tự mình sử dụng lấy. Do vậy các em cần học và tập để biết Anh ngữ được 
dùng như thế nào, tương tự như các em phải học các môn khác ở trường.  
Khi học sinh học toán, sử, khoa học v.v.., các em cần hiểu giáo viên giảng gì về các đề tài và về những gì mình 
đọc về đề tài đó. Và các em cần phải biết nói và viết về những gì đang học. Muốn được như vậy, học sinh cần 
phải nắm vững tiếng Anh.  
Systematic ELD là một phần quan trọng trong chương trình của trường dành cho các em học Anh ngữ. Đó là 
thời gian dành cho việc học Anh ngữ để các em có thể học thứ ngôn ngữ cần thiết sử dụng trong ngày. Mục đích 
là làm sao giúp phát triển các kỹ năng tiếng Anh càng nhanh càng tốt để các em có thể nghe, nói, đọc và viết về 
những gì các em đang học. Chương trình này cũng giúp các em biết cách nói chuyện với người lớn và bạn bè 
trong lớp hoặc với người nói tiếng Anh khi ra ngoài. Tiếng Anh trở thành nhịp cầu bắt đến sự thành công học 
vấn, chứ không còn là một rào cản gây trở ngại.  
  

Con tôi làm gì trong thời gian học ELD? 
Trong giờ dạy ELD, học sinh học 
với bạn cùng tuổi và có cùng kỹ 
năng Anh ngữ. Như thế cho các em 
có nơi học an toàn, biết sai chỗ nào, 
và thực tập với nhau. Systematic 
ELD tạo cơ hội cho các em khám 
phá ngôn ngữ sao cho thích thú để có 
thể học dược nhiều về những cách 
tự diễn đạt qua lời nói hay câu văn.  
Giáo viên dùng sách, bài viết, đồ thị, 
phiếu học từ vựng, các việc làm mỗi 
ngày để nói hay viết về sự giao tiếp 
hàng ngày và về các sinh hoạt học tập 
tại trường.   

Cần phải thực tập liên tục để biết sâu 
về ngôn ngữ mới – đây là điểm phụ 
huynh, giáo viên, và nhà trường cần 
nắm vững để duy trì việc áp dụng 
Systematic ELD vào lớp học mỗi ngày.  

 
Con tôi cần phải học ELD trong bao lâu? 
Mục tiêu của chúng tôi là dạy cho học sinh nắm vững tiếng 
Anh để có thế thành công khi lên đại học và khi ra đời. Để 
được như vậy, chúng ta phải nắm vững phương cách giảng 
dạy và cho thật nhiều bài thực tập trong thời gian dài. 

Khi học sinh tiến bộ thì tiếng Anh của các em sẽ lưu loát, 
thông thạo. Như vậy mới tốt. Điều này có nghĩa là các kỹ 
năng tiếng Anh giúp các em tiến lên cao, mỗi ngày mỗi 
thông thạo hơn.  
Đôi khi chương trình ELD hay các ngôn ngữ bị ngưng giữa 
chừng vì cứ nghĩ là học sinh đã đủ trình độ thông thạo tiếng 
Anh. Không phải vậy, lúc ấy chính là khi các em cần học 
thêm để hiểu tiếng Anh một cách sâu rộng. 

Systematic ELD cần phải được áp dụng cho đến khi nào học sinh đủ sức đạt tiêu chuẩn trình độ đại học, thông 
hiểu tiếng Anh trong mọi cách giao tiếp xã hội, và đạt mức để được xét chuyển sang học Anh văn theo thủ tục 
do các học khu đưa ra . 
Các học khu có những thủ tục đánh giá trình độ tiến triển về Anh ngữ của học sinh để quyết định xem có thể 
ngưng chương trình ELD và được xét chuyển sang dòng chính. Nếu quý vị cần biết rõ chi tiết về thủ tục này, 
vui lòng hỏi văn phòng trường con em đang theo.  

 
Muốn biết thêm về Systematic ELD, vui lòng vào đây: http://www.elachieve.org/syseld-home.html 
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