[Insert School District Name]
િવ�ાથ� પાત્રતા માટે ની પેરન્ટ સૂચના
ઇં િગ્લશ ટૂ સ્પીકસ� ઓફ અધર લ�ગ્વે�સ (ESOL) ભાષા પ્રોગ્રામ
અને પૂરક ભાષા સૂચના સેવાઓ
િવ�ાથ�નું નામ: ____________________________________ તારીખ: _____________________
શાળા: _________________ ગ્રેડ સ્તર: ______________ હોમ�મ: ________________
િપ્રય માતાિપતા/ વાલીઓ:
આ પત્રનો ઉ�ે શ તમને સૂિચત કરવાનો છે કે તમા�ં બાળક ઇં િગ્લશ લ�ગ્વે જ પ્રોિફિશયન્સી ( ઇએલપી) ની નીચે આપેલ કસોટીના આધારે ઇં િગ્લશ લન� ર

( ઇએલ) તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું છે :
િકન્ડરગાટ� ન સ્ક્રીનર

તમારા બાળકનું ELP સ્તર: _____

WIDA Screener (ગ્રેડ 1 – 12)

તમારા બાળકનું ELP સ્તર: _____

ELLs 2.0 ®માં પ્રવેશ

તમારા બાળકનું ELP સ્તર: _____

®

ELLs 2.0 માં વૈકિલ્પક પ્રવેશ
®

તમારા બાળકનું ELP સ્તર: _____

તમા�ં બાળક અમારી શાળાના ESOL ભાષા પ્રોગ્રામમાં છે કારણ કે તે ની/ તેણીની અંગ્રે� કુ શળતાનું સ્તર આ પરી�ણ પર ______ કરતા ઓછું હતુ.ં
નીચે આપેલ ચાટ� ની ડાબી બાજુ જુ ઓ.
અંગ્રે� ભાષાની કુ શળતા િવકસાવવા અને શૈ�િણક સફળતાને સમિથ�ત કરવા માટે તમારા બાળકને પૂ રક ભાષા સૂ ચના સેવાઓ પણ મળે છે .
નીચે આપેલ ચાટ� ની જમણી બાજુ જુ ઓ.
તમારા બાળકને પૂ રક ભાષા સૂ ચના સેવાઓ મળતી નથી.
ESOL ભાષા પ્રોગ્રામ

પૂરક ભાષા સૂચના સેવાઓ

તમારા બાળકને શાળામાં ઉપયોગમાં લેવાતી ઇં િગ્લશ ભાષા નીચે
આપેલ ESOL િડિલવરી મોડેલોમાંથી એક �ારા શીખવવામાં આવે

LEA માટે નોંધ:

છે*:

આ હાઇલાઇટ કરેલ િવભાગને દૂર કરો અને તમારા િજલ્લાના
શીષ�ક I અથવા શીષ�ક III- ફં ડેડ પૂરકભાષા પ્રોગ્રામ/ પ્રવૃિ�ઓને
પુલ- આઉટ
પુશ- ઇન
િરસોસ� સેન્ટર/ લેબ
શેડ્યૂલ કરેલ ESOL વગ� અવિધ
નવોિદત પ્રોગ્રામમાં શેડ્યૂલ કરેલ ESOL વગ� અવિધ
શેલ્ટડ� સામગ્રી
નવોિદત પ્રોગ્રામમાંની શેલ્ટડ� સામગ્રી
ડ્યુઅલ ભાષા િનમ�ન
ઇનોવેિટવ: _______________________

*કૃ પા કરીને આ સૂચનાના અંતે આપેલ ESOL િડલીવરી મોડેલનું

વણ�ન જુ ઓ.

અહીં સૂિચબ� કરો. ( મૂળભૂત, રા�- આદે િશત ESOL
પ્રોગ્રામની ઓફરો ડાબી બાજુ એ પુનરાવિત�ત કરશો નહીં.)
તમારે સૂચવવી પડશે: િવ�ાથ�ને ઓફર કરવામાં આવતી
સંઘીય- ભંડોળના પ્રોગ્રામમાં ઉપયોગમાં લેવાતી સૂચના
પ�િતઓ, તેમજ અન્ય ઉપલબ્ધ પ્રોગ્રામોમાં ઉપયોગમાં
લેવાતી સૂચના પ�િતઓ, જેમાં આવા પ્રોગ્રામોની સામગ્રી,
સૂચના�ક લ�ો અને સૂચનામાં ઇં િગ્લશ અને માતૃભાષા કે વી
રીતે અલગ પડે છે, અને તેમના િવ�ાથ� માટે પસંદ કરેલા
પ્રોગ્રામ( મો) તેમના બાળકને ઇં િગ્લશ શીખવામાં અને ગ્રેડ વૃિ�
અને સ્નાતક માટે વય- ઉિચત શૈ�િણક િસિ�ના ધોરણોને પૂરા
પાડવામાં કે વી રીતે મદદ કરશે તે સામેલ હોય છે.

અમારો ભાષા સૂ ચના પ્રોગ્રામ અને સેવાઓ િવ�ાથ�ઓની અંગ્રે� અને શૈ �િણક કુ શળતાઓ વધારવામાં અસરકારક છે. જો તમા�ં બાળક ઉચ્ચ શાળામાં
હોય, તો અપેિ�ત ઇં િગ્લશ લન�રનો સ્ નાતક દર ____% છે .
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[Insert School District Name]
તમારા બાળકની શૈ�િણક િસિ�ની િસ્થિતની સમી�ા કરવા માટે , કૃ પા કરીને શાળાના ઑનલાઇન પેરટ
� લ પોટ� લમાં લૉિગન
કરો:

[ LEA માટે

નોંધ: તમારી શાળાનું પેરટ
� લ નામ અને િલંક અહીં દાખલ કરો. જો કોઈ પેરટ
� લ પોટ� લ ન હોય, તો આ વા�

કાઢી નાખો અને માતાિપતા બાળકની શૈ�િણક પ્રગિતને કે વી રીતે એક્સેસ કરી શકે છે તેનું વણ�ન કરો.]
�ારે તમા�ં બાળક �લ્લાના અંગ્ર�
ે કુ શળતાના સ્થાિપત સ્તરે પહોંચશે ત્યારે શાળા તેન/ે તેણીને આ ESOL ભાષા પ્રોગ્રામ
અને પૂરક ભાષા સેવામાંથી બહાર કાઢશે.
કૃ પા કરીને નોંધ કરો કે જો તમા�ં બાળક અપંગ હોય, તો િવશેષ િશ�ણ કમ� ચારીઓએ ભાષા સપોટ� સ્ટાફ સાથે મળીને ઇિન્ડિવડ્યુલાઇઝ્ડ એ�ુ કેશન
પ્રોગ્રામ (IEP) માં ઉલ્લેિખત ભાષા સેવાઓ ન�ી કરી છે.
તમારી પાસે ESOL ભાષા પ્રોગ્રામ ( અગાઉ પૃ � પર આપેલ ચાટ� ની ડાબી બાજુ જુ ઓ) અને/ અથવા પૂરક ભાષા સૂ ચના સેવાઓ ( અગાઉ પૃ� પર આપેલ
ચાટ� ની જમણી બાજુ જુ ઓ) ને નકારવાનો અિધકાર છે . જો તમે તમારા બાળક માટે ભાગીદારી નકારવા માંગતા હો, જો તમે ઓફર કરવામાં આવેલ િવિવધ
ભાષા સૂચના સેવાઓ િવશે વાત કરવા માંગતા હો, અથવા જો તમે અમારી પે રટ
� મીિટં ગ િવશે �ણવા માંગતા હો, તો કૃ પા કરી નીચે સૂિચબ� કરેલ
વ્યિ�નો સંપક� કરો. આભાર.
નામ: _________________________________ પદ: _______________________________
ટે લીફોન નં બર: _______________________ ઈમેલ: _____________________________
તમારા બાળકના ESOL િડિલવરી મોડેલનું શાળાનું વણ�ન: [LEA માટે નોંધ: કૃ પા કરી બાળકને લાગુ પડતા વણ� ન( નો) રાખો અને બાકીના કાઢી
નાખો.]
પુલ-આઉટ: EL િવ�ાથ�ઓને ESOL િશ�ક પાસેથી નાના જૂ થની ભાષા સૂચના પ્રા� થાય તે હેતુથી સામાન્ય િશ�ણ વગ� ની બહાર કાઢવામાં
આવે છે.
પુશ-ઇન: EL િવ�ાથ�ઓ તેમના મુખ્ ય શૈ�િણક વગ�માં રહે છે �ાં તેમ ને ESOL િશ�કની લિ�ત ભાષાની સૂ ચના સાથે તેમના સામગ્રી �ેત્રના
િશ�ક તરફથી સામગ્રી સૂચના મળે છે.
િરસોસ� સેન્ટર/લે બ: EL િવ�ાથ�ઓ મિલ્ટમીિડયા સામગ્રીઓ �ારા પૂરક જૂ થ સેિટં ગમાં ભાષા સહાય મેળવે છે.
શેડ્યૂલ કર ેલ ESOL વગ�: ફ� ELથી બને લા વગ�માં, EL િવ�ાથ�ઓ ફાઉન્ડે શનલ સામાિજક અને સૂ ચના�ક ઇં િગ્લશ તેમજ સામગ્રીની
શૈ�િણક ભાષાઓમાં સૂ ચના મેળવે છે .
નવોિદત પ્રોગ્રામમાં શેડ્યૂલ કર ેલ ESOL વગ�: ફ� ELથી બનેલ ા વગ�માં, તાજેતરમાં પહોંચેલા ઇિમગ્રન્ટ્સ માટે ના નવોિદત પ્રોગ્રામમાં EL
િવ�ાથ�ઓ ભાગ લઈ ર�ાં છે. EL િવ�ાથ�ઓ ફાઉન્ડે શનલ સામાિજક અને સૂ ચના�ક ઇં િગ્લશ તેમજ સામગ્રીની શૈ�િણક ભાષાઓમાં સૂ ચના
મેળવે છે.
શેલ્ટડ� સામગ્રી: માધ્યિમક અને ઉચ્ચ શાળા સ્તરોના EL િવ�ાથ�ઓ ફ� ELથી બને લા વગ�માં જ ભાષા સહાય અને સામગ્રી સૂ ચના મેળવે છે.
નવોિદત પ્રોગ્રામમાંની શેલ્ટડ� સામગ્રી: તાજેતરમાં પહોં ચેલા ઇિમગ્રન્ટ્સ માટે ના નવોિદત પ્રોગ્રામમાં EL િવ�ાથ�ઓ ભાગ લઈ ર�ાં છે.
માધ્યિમક અને ઉચ્ચ શાળા સ્તરોના EL િવ�ાથ�ઓ ફ� ELથી બનેલ ા વગ�માં જ ભાષા સહાય અને સામગ્રી સૂચના મેળવે છે.
ડ્યુઅલ ભાષા િનમ�ન: EL િવ�ાથ�ઓ ડ્યુઅલ ભાષા સેિટં ગમાં િનમ�ન �ારા ભાષા સહાય મેળવે છે. વગ�માં EL િવ�ાથ�ઓ અને નોન-

EL િવ�ાથ�ઓ સામેલ છે.
ઇનોવેિટવ: ________________________________________________________
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