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Để quyết định học sinh có cần hỗ trợ thêm Tiếng 
Anh hay không, học sinh sẽ được kiểm tra trình 
độ khi nộp hồ sơ nhập học hoặc sẽ được quan 
sát trong vòng một tháng sau khi nhập học. Đây 
là dịp giúp giáo viên EAL và giáo viên chủ nhiệm 
lớp đánh giá chính xác trình độ Tiếng Anh và 
nhu cầu của học sinh trong tất cả các kỹ năng 
ngôn ngữ cần thiết bao gồm: nói, nghe, đọc, 
viết, ngữ pháp, từ vựng và phát âm.

Bộ phận EAL sẽ vào lớp để hỗ trợ cho học sinh, 
rút ra để dạy kèm riêng theo nhóm nhỏ, hoặc sẽ 
dạy một kèm một. Bài dạy sẽ theo sát chương 
trình trong lớp và rèn thêm những kỹ năng ngôn 
ngữ tùy vào nhu cầu của từng học sinh nhằm 
giúp các em lấp đầy những lỗ hổng ngôn ngữ và 
có thể tiếp thu đầy đủ bài học trong lớp cùng các 
bạn.

Kiểm tra đầu vào EAL

Chương trình hỗ trợ từ bộ phận EAL

Chương trình giảng dạy EAL dành cho những 
học sinh cần hỗ trợ thêm Tiếng Anh giúp 
các em tiếp cận chương trình học một cách 
toàn diện và hòa nhập với môi trường học ở 
BIS. Chương trình EAL đồng hành cùng nhà 
trường và gia đình tạo môi trường học tập 
giúp các em tiến bộ nhanh nhất. Mục đích là: 

• Xây dựng sự tự tin và khả năng sử dụng 
Tiếng Anh trong và ngoài lớp học; nhờ đó, 
học sinh có thể tiếp cận chương trình học 
toàn diện và thúc đẩy tối đa khả năng học 
tốt ở trường. 

• Hỗ trợ bước chuyển tiếp từ tiếng Anh giao 
tiếp cơ bản đến thông thạo tiếng Anh học 
thuật. 

Bộ phận giảng dạy EAL ở trường tiểu học BIS



 Từ lớp 1 đến lớp 6, mỗi học sinh được xếp 
vào một “Cấp độ” từ 1 đến 3: Cấp độ 1 dành 
cho học sinh mới học tiếng Anh. Cấp độ 2, 
cấp độ 3 dành cho học sinh sử dụng tiếng 
Anh thành thạo hơn. Ở lớp F3, chương trình 
EAL cung cấp một sự hỗ trợ cơ bản duy nhất 
và không phân chia cấp độ.

Chương Trình cho Lớp F3 

• Mỗi tuần, bộ phận EAL hỗ trợ 3 giờ 
• Học sinh được rút ra dạy kèm theo nhóm 

nhỏ, kết hợp với việc hỗ trợ thêm trong 
lớp

• Tùy theo nhu cầu riêng biệt, học sinh có 
thể nhận thêm sự hỗ trợ phù hợp từ bộ 
phận EAL

Chương Trình cho Lớp 1-6

Cấp Độ 1
• Mỗi tuần, bộ phận EAL hỗ trợ 5 giờ hoặc 

nhiều hơn
• Học sinh được rút ra dạy kèm theo nhóm 

nhỏ, kết hợp với việc hỗ trợ thêm trong lớp
• Tùy theo nhu cầu riêng biệt, học sinh có 

thể nhận thêm sự hỗ trợ phù hợp từ bộ 
phận EAL

Cấp Độ 2
• Mỗi tuần, bộ phận EAL hỗ trợ từ 3 đến 5 giờ
• Học sinh được rút ra dạy kèm theo nhóm 

nhỏ, kết hợp với việc hỗ trợ thêm trong lớp
• Tùy theo nhu cầu riêng biệt, học sinh có 

thể nhận thêm sự hỗ trợ phù hợp từ bộ 
phận EAL

Cấp Độ 3
• Mỗi tuần, bộ phận EAL hỗ trợ 3 giờ 
• Học sinh được rút ra dạy kèm theo nhóm 

nhỏ, kết hợp với việc hỗ trợ thêm trong lớp
• Tùy theo nhu cầu riêng biệt, học sinh có 

thể nhận sự hỗ trợ phù hợp từ bộ phận EAL

Cấp Độ và Sự Hỗ Trợ
Cấp độ hỗ trợ EAL được xem xét mỗi học kỳ dựa 
trên sự tiến bộ của học sinh. Học sinh có thể tiếp 
tục giữ nguyên cấp độ đang học, chuyển lên cấp 
độ cao hơn, hoặc ra khỏi chương trình EAL. Khi ra 
khỏi EAL, học sinh vẫn tiếp tục được giám sát bởi 
bộ phận EAL và nhận được sự hỗ trợ ngôn ngữ 
phù hợp từ giáo viên đứng lớp để có thể tiếp cận 
chương trình học một cách đầy đủ.

EAL Tier Decisions

Chương trình hỗ trợ EAL được tính như một 
khoản phụ phí và phụ thuộc vào cấp độ hỗ trợ 
học sinh nhận được. Xin vui lòng truy cập trang 
thông tin trường BIS (www.bisvietnam.com) để 
tìm hiểu thêm. 
Học phí sẽ được thu một khi cấp độ hỗ trợ được 
xác định sau thời gian đánh giá. Vào thời điểm 
này Bộ Phận Kế Toán BIS sẽ phát hành một hóa 
đơn thể hiện học phí và phương thức thanh toán.

EAL Fee
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