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Surry County Schools: Remote Screener Notification for Language Services 

 
   If your child learned a language besides English as their first language, he or she may be eligible 
to participate in our English-as-a-Second-Language (English Learners-EL) Program.  Students 
whose Home Language Survey has indicated this will receive secure testing, mailed envelopes 
next week.  They will also have an appointment via telephone or Google Meet to complete the 
language screening. Please do not open the secure testing envelope until the test administrator 
directs you to open it.  This Remote Screening identifies students for eligibility in the EL program 
during Plan C.  The students who are identified as EL will participate in a W-APT screener when on 
campus in Plan B or Plan A.   
 

Spanish:  Escuelas del condado de Surry: Notificación del evaluador remoto para servicios de idiomas 
 
Si su hijo aprendió un idioma además del inglés como primer idioma, puede ser elegible para 
participar en nuestro programa de inglés como segundo idioma (estudiantes de inglés). Los 
estudiantes cuya Encuesta sobre el idioma del hogar haya indicado esto recibirán pruebas 
seguras, sobres enviados por correo la próxima semana. También tendrán una cita por teléfono o 
Google Meet para completar la selección de idiomas. No abra el sobre de prueba seguro hasta que 
el administrador de la prueba le indique que lo abra. Esta evaluación remota identifica a los 
estudiantes para la elegibilidad en el programa EL durante el Plan C. Los estudiantes identificados 
como EL participarán en una evaluación W-APT cuando estén en el campus en el Plan B o el Plan 
A. 
 

Vietnamese: Các trường học của Hạt Surry: Thông báo về Máy sàng lọc Từ xa cho Dịch vụ Ngôn ngữ 
 
Nếu con bạn đã học một ngôn ngữ nào đó ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, thì con bạn có thể 
đủ điều kiện tham gia vào Chương trình tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (Người học tiếng Anh) 
của chúng tôi. Những học sinh có Khảo sát Ngôn ngữ Gia đình cho biết điều này sẽ nhận được bài 
kiểm tra an toàn, có phong bì gửi qua đường bưu điện vào tuần tới. Họ cũng sẽ có một cuộc hẹn 
qua điện thoại hoặc Google Meet để hoàn thành việc sàng lọc ngôn ngữ. Vui lòng không mở phong 
bì kiểm tra an toàn cho đến khi quản trị viên kiểm tra hướng dẫn bạn mở nó. Việc Sàng lọc Từ xa 
này xác định học sinh đủ điều kiện tham gia chương trình EL trong suốt Kế hoạch C. Những học 
sinh được xác định là EL sẽ tham gia một cuộc sàng lọc W-APT khi ở trong khuôn viên trường trong 
Kế hoạch B hoặc Kế hoạch A. 
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