Điều Chỉnh Hỗ Trợ Thi Tốt Nghiệp Dành Cho
Người Học Anh Ngữ
Việc được nhận cơ hội công bằng để có được bằng tốt nghiệp trung học và các hỗ trợ cần thiết để
đạt mục tiêu này là rất quan trọng với tất cả học sinh ở Ohio. Sở Giáo Dục Ohio (sau đây được gọi
tắt là Sở) cam kết cung cấp các hỗ trợ này cho các học sinh học Anh Ngữ có xuất xứ quốc tịch thiểu
số. Tiểu Bang Ohio tạo điều kiện bằng nhiều cách cho người học Anh Ngữ để tham gia một cách có
ý nghĩa và thể hiện được kiến thức của mình. Để làm việc đó, tiểu bang cung cấp các hỗ trợ cụ thể
trong các bài thi kiểm tra của tiểu bang, đặc biệt là đối với những người không thành thạo về Anh
Ngữ.
Sở vẫn đang tiếp tục tìm cách cải thiện các hỗ trợ cho học sinh. Sau khi xem xét các hỗ trợ cho việc
kiểm tra, Sở đã cập nhật Sổ Tay Hướng Dẫn Hỗ Trợ cho Học Sinh Khuyết Tật, Sổ Nguyên Tắc Kiểm
Tra của Tiểu Bang Ohio và Sổ Tay Quản Trị về Các Bài Thi Tốt Nghiệp của Tiểu Bang Ohio (OGT).
Các cập nhật đảm bảo cho những người học Anh Ngữ thể hiện được kiến thức của mình trong các
bài kiểm tra của tiểu bang với những hỗ trợ được thiết kế để loại bỏ các rào cản ngôn ngữ và tăng
sự tiếp cận.
Tất cả những người học Anh Ngữ có thể có thêm thời gian làm bài và sử dụng từ điển dịch từng chữ
cho tất cả các bài kiểm tra. Ngoài ra, Tiểu Bang cũng cho phép sử dụng thông dịch bằng lời cho các
Bài Kiểm Tra của Tiểu Bang Ohio. Tất cả các phần của OGT có thể được thông dịch, trừ các đoạn
đọc và phần trả lời kiểm tra viết, được dùng để đánh giá sự thành thạo về Anh Ngữ của học sinh. Sổ
Tay Hướng Dẫn Hỗ Trợ cho Học Sinh Khuyết Tật của Tiểu Bang Ohio trình bày chi tiết về các hỗ trợ
hiện có. Những hỗ trợ này không được xác định bởi thời gian một cá nhân được ghi danh vào các
trường ở Hoa Kỳ hoặc số năm học sinh được xác định là người học Anh Ngữ. Với các cập nhật này,
các học sinh hội đủ điều kiện có cơ hội thi lại OGT, như trình bày cụ thể dưới đây.
Hiện Học Sinh Có Thể Thi Lại Các Bài Thi Tốt Nghiệp của Tiểu Bang Ohio
Sở công bố cơ hội thi lại OGT. Học sinh hội đủ điều kiện là các học sinh đã ghi danh vào lớp 9 trước
ngày 1 tháng 7 năm 2014, bao gồm cả những người học Anh Ngữ. Những người quan tâm có thể
đăng ký với khu học chánh Ohio, trường cộng đồng, trường phi công lập đặc cách tham gia chương
trình hoặc chương trình bằng trung học danh cho người lớn từ 22 tuổi trở lên. Danh bạ các trường có
tại đây.
OGT sẽ được kéo dài tới tháng 6 năm 2022. Người tham gia thi có 3 cơ hội thi mỗi năm. Thời gian
thi OGT trực tuyến của Tiểu Bang Ohio bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 7, và kỳ thi cuối cùng kết thúc
vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Ngày thi phụ thuộc theo khu vực. Các đợt hỗ trợ thi trên giấy có vào
các kỳ thi mùa thu, mùa xuân và mùa hè. Những người thi là người học Anh Ngữ sẽ được hỗ trợ trên
cơ sở mức độ thông thạo Anh Ngữ của họ. Vui lòng vào trang web Ohio Graduation Test để biết
thêm thông tin. Liên hệ với Phòng Đánh Giá theo địa chỉ email statetests@education.ohio.gov hoặc
số điện thoại (614) 466-1317 nếu có câu hỏi.

