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Đạt tín chỉ ngoại ngữ 
Bạn có khả năng đọc, viết, nói và nghe bằng một ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh không? 

Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 có thể đạt được tín chỉ ngoại ngữ 
trong trường trung học bằng cách đậu các bài kiểm tra của 
quận và thể hiện trình độ qua các kỹ năng nghe, nói, đọc, và 
viết bằng ngôn ngữ này.  

 Học sinh có thể kiếm được tối đa bốn tín chỉ, tùy thuộc
vào mức độ thành thạo mà họ thể hiện qua các bài kiểm 
tra ở cả 4 kỹ năng  

 Học sinh sẽ đạt tín chỉ ở trường trung học dựa vào mức độ
thông thạo, có thể đáp ứng yêu cầu về tín chỉ ngoại ngữ để 
tốt nghiệp, và có thể đủ điều kiện để nhận Seal of 
Biliteracy trong bằng tốt nghiệp .   

Nếu bạn có câu hỏi nào về: 
 kiểm tra một ngôn ngữ cụ thể, truy cập

WLA@everettsd.org. Ở đó có sẵn nhiều ngôn 
ngữ 

 tín chỉ của trường trung học, kiên hệ với nhân
viên tư vấn của trường 

 đăng kí và trả phí cho bài kiểm tra, liên hệ với
thủ quỹ trường cấp 3 hoặc quản lý của trường 
cấp 2 

Để biết thêm thông tin, xem  World Language 
Frequently Asked Questions hoặc truy cập 
WLA@everettsd.org. 

Đăng kí: 
 Học sinh phải đăng kí và trả lệ phí kiểm tra là 10 đô la

cho thủ quỹ trường cấp 3 hoặc quản lý của trường 
cấp 2 trong cửa sổ đăng kí. 

Lịch kiểm tra

Hầu hết các bài kiểm tra là không giới hạn và học sinh 
hoàn thành vào buổi trưa. Các bài kiểm tra viết  ALTA 
được giới hạn trong một giờ. 

Trường cấp 3 Trường cấp 2 

7:30 sáng. Đăng kí 
8 sáng.       Kiểm tra 

8:30 sáng. Đăng kí 
9 sáng.      Kiểm tra 

Register Sept. 17 - Oct. 12. 
Bài kiểm tra vào mùa xuân sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 3 năm 2019.  

Đăng kí từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2. 

Ngày 14 Tháng 11 Năm 2018 

https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-99773/Vietnamese%202018-19%20WLA%20FAQ.pdf
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