
Multilingual Education Services  
Tọa lạc tại Dunbar Support Center -  923 N. Cleveland, Wichita Ks - Ðiện Thoại 316-866-8000 

Giờ Mở Cửa MES - 7:30 sáng đến 5:00 chiều - Giờ Kiểm Tra (Test) - 8:30 sáng đến 3:30 chiều 

The Multilingual Education Services (MES) là trung tâm của ESOL/Newcomer Intake Center (Trung Tâm Ghi Danh Học Sinh 
ESOL/Học Sinh Mới) của Trường Công Lập Wichita cũng như các văn phòng cho Chương Trình Giáo Dục Di Cư, Ðường Dây 
Liên Lạc, Dịch Vụ Thông Dịch/Phiên Dịch và Wichita Family Learning (Gia Ðình Học Tập) của trường huyện. Trung Tâm Ghi 
Danh ESOL (English for Speaker of Other Languages)/ Newcomer là trung điểm của việc liên lạc trong các Trường Công Lập 
Wichita dành cho tất cả các học sinh nào có hoặc đã có một ngôn ngữ mà không phải là Anh ngữ trong cuộc sống của mình và là 
học sinh mới đối với huyện chúng tôi. Các học sinh sẽ được trắc nghiệm các kỹ năng Anh ngữ và sau đó được chỉ định tới ESOL, 
Newcomer hoặc chương trình giáo dục bình thường. Trung tâm đồng thời cũng cung cấp các gia đình với thông tin về Trường 
Công Lập Wichita và những thông tin khác mà cho phép các gia đình để kết nối với các dịch vụ cộng đồng.  

Ai đến MES Intake Center cho các mục đích ghi danh? 
 Bất cứ ai có một ngôn ngữ mà không phải là Anh ngữ đã được dùng trong đời sống của học sinh, các phụ 

huynh và các học sinh mới đối với Truờng Công Lập Wichita phải đến văn phòng MES ghi danh trước.   
 Sau khi xem bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, các phụ huynh sẽ  được hướng dẫn đến trường với chương trình 

phù hợp nhất cho  nhu cầu của con em họ bao gồm giáo dục bình thường, nơi họ sẽ  hoàn tất tiến trình ghi 
danh. 

English for Speakers of Other Languages (ESOL) 
• Mục tiêu cvụ ESOL là gì? ủa dịch  
Mục tiêu của dịch vụ ESOL trong các Truờng Công 
Lập Wichita là để cung cấp hỗ trợ cho những học sinh 
đủ điều kiện để đạt các tiêu chuẩn cấp lớp trong khi 
gia tăng khả năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh. 

Các chương trình ESOL là song ngữ? 

Không, tất cả các bài giảng của ESOL đều là tiếng Anh. Chỉ mỗi 
chương trình song ngữ huyện chúng ta đề nghị là qua Trường 
Horace Mann Dual Language Magnet, và một mẫu đơn được đòi 
hỏi bởi Văn Phòng Magnet. 

Dịch Vụ Thông Dịch/Phiên Dịch 

MES cung cấp dịch vụ thông/phiên dịch cho các trường 
học cho giáo dục bình trường và đặc biệt, cho các cuộc 
họp giáo dục bình trường và đặc biệt & các cuộc xét xử, 
các cuộc họp phụ huynh-giáo viên và các hoạt động sau 
giờ học, ParentLink và thông tin trường học qua phương 
tiện truyền thông.  

Chương Trình Giáo Dục Di Cư (MEP) 

Các dịch vụ giáo dục di trú sẽ được cung cấp cho các học sinh từ 
Pre-K tới 12 qua các nhân viên tại các trường của họ và các nhân 
viên di cư của tại MES. Những học sinh hội đủ điều kiện phải đáp 
ứng các điều kiện đã được thiết lập bởi Văn Phòng Giáo Dục Di 
Cư Hoa Kỳ.  

Những gì phụ huynh cần mang theo tới MES 
Intake Center để ghi danh con em mình: 
 Học sinh phải cùng đi với phụ huynh. 
 Xác minh tuổi (giấy khai sinh, hồ sơ bệnh viện, 

hộ chiếu, văn kiện pháp lý) 
 Xác minh địa chỉ trong Wichita (các bill điện, 

nước, ga, hợp đồng cho thuê, giấy bảo hiểm 
xe) 

 Các học bạ từ trường trư đây (nếu có). 

Ðuờng Dây Liên Lạc: 
• Spanish- 866-8000 và 866-8001  
• Việt Nam- 866-8003 
• Những ngôn ngữ khác- 866-8045  

Hướng dẫn đến MES bên dưới: 
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