త పు నోటిఫికేషన్ టింప్లట్
డ్రాథమిక గుర్ిం
ి
తేదీ:

విద్యా ర్ ి పేరు :

డిస్ట్రక్ట
ి ి:

స్కూ లు మర్యు డ్రేడ్ లెవల్:

_____________________________ (Insert name of student) యొక్క ప్రియమైన తల్లద
ి ంప్రులు లేదా సంరక్షకుు,
{B1}మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకుడి వలే గుర్ తంచబడ్డడు. ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకుు అంటే ఇంగ్ల ిష్ కాకుండ్డ ఆధిపతా లేదా ఇంటి
భ్యషను క్ల్లగి ఉనన విదాా ర్ ి మర్యు (2) స్కక లులో సమర ివంతంగా పాల్గొనడ్డనికి భ్యషా బోధన మర్యు మదతు
ద
అవసరం
అయినవారు. వినడ్ం, మాట్లిడ్టం, చదవడ్ం మర్యు రాయడ్ంలో మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ నైపుణ్యా నిన మర్ంత మెరుగాొ అర ిం
చేసుకోవడ్డనికి మం ఒక్ లంగ్వే జ్ సర్వే మర్యు ఓహియో యొక్క ఇంగ్ల ిష్ లంగ్వే జ్ ప్రొఫిషియెన్సీ ప్రరక నర్ (OELPS)ని
ఉపయోగించం. మీ విదాా ర్ ి యొక్క ఫల్లతాలు ఇవిగో:

త విదాా ర్ ి ర్పోర్(INDIVIDUAL
OELPS వా కిగత
ట్
STUDENT REPORT-ISR)ని స్కక లు చొిి సుతంది లేదా జోడిసుతంది
ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకుడిగా, మీ బిడ్డ మా ఇంగ్ల ిష్ లంగ్వే జ్ ఇన్స్టసక్ష
ట న ఎుా కేషనల్ ప్రపోప్రగామ్ దాే రా మదతు
ద
ొందడ్డనికి
అరుుు. ఈ కారా ప్రక్మం మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా అభివృదికి
ి మదతు
ద
ఇవే డ్డనికి సాయపుతుంది, వారు స్కక లు ్కాిసులు
లోి అర ివంతంగా పాల్గొనేల చూసుతంది. మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ సా
మర్యు యాకివిటీ
ట
్ ి యిని మర్యు మీ బిడ్డ స్కక లులో పూర్ తగా
పాల్గొనేందుకు సాయపడ్ట్లనికి లభ్ా మయే కారా ప్రక్మానిన ఈ లేఖ వివర్సుతంది.
బహుభ్యషా విదాా రుిలు ఇంగ్ల ిష్్లో వినడ్ం, మాట్లిడ్టం, చదవడ్ం మర్యు రాయడ్ంలో వార్ నైపుణ్ా తను పంచడ్ంలో
సాయపడ్టమ ఈ కారా ప్రక్మాల ఉద్దశ్
ద ా ం. {/B2}అక్డ్మిక్ పురోగతి సాధించడ్డనికి అవసరమైన భ్యషను మీ బిడ్డ అభివృదిి
చేసుకోవడ్డనికి సాయపడందుకు దిగువ డిస్టరక్
ట ట కారా ప్రక్మాలు లభ్ా మవుతాయి:

స్కక లు అవసరమైన విధంగా దిగువ ప్రపోప్రగామ్్లు లేదా అప్రపోచ్ల జాబితాను సవర్ంచడ్ం
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ఇంగ్ల ిష్-మాప్రతమ అనుబంధ బోధనా కారా ప్రక్మం
దిే భ్యషా అనుబంధ బోధనా కారా ప్రక్మం
దిే భ్యషా కారా ప్రక్మం
దిే తీయ భ్యషా సపోర్ ట వలే ఇంటిప్రగ్వటెడ్ ఇంగ్ల ిష్్తో క్ంటెంట్ ్కాిసులు
న్యా క్మర్ ప్రపోప్రగామ్
షెలర్
ట డ ఇనస్టసక్ష
ట న ప్రపోప్రగామ్
స్టసక్
ట చ ర్ డ లేదా టూ-వే ఇమమ ర షన ప్రపోప్రగామ్
క్నీ లేష
ట న, మానిటర్ంగ్ మర్యు అక్డ్మిక్ అరస్టన
ట ీ
ఇతరం:

ప్రపతి కారా ప్రక్మం ఈ లేఖ యొక్క చివరలోిని పదజాలంలో వివర్ంచబడింది.
ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా నైపుణ్యా ల అభివృదితో
ి పాటుగా, ప్రగ్వడ్ ప్రపమోషన మర్యు ప్రగాుా యేషన కొరకు వయసుీ కు తగ ొ అక్డ్మిక్
ప్రపమాణ్యలను సాధించడ్డనికి ఈ కారా ప్రక్మం మీ బిడ్కు
డ సాయపుతుంది.
విదాా రుిలు ఓవరాల్ లెవల్్లో నైపుణ్ా త సాధించే వరకు వారు ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకుల వలే వర్గ ొక్ర్ంచబడ్తారు. ప్రపతి
సంవతీ రం ప్రరి ంగ్్లో ఇవే బడ ్ేట్
ట టెస్ట ట ఓహియో ఇంగ్ల ిష్ లంగ్వే జ్ ప్రొఫిషియెన్సీ అస్టస్ట్మెంట్ (Ohio English Language
Proficiency Assessment-OELPA) దాే రా ఇది నిర ణయించబుతుంది. ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకులు పర్గక్ష నాలుగు భ్యగాలోి (వినడ్ం,
మాట్లిడ్టం, చదవడ్ం మర్యు రాయడ్ం) ప్రపతి దానిలో 4 లేదా 5 స్కక రును సంపాదించడ్ం దాే రా మొతతం నైపుణ్ా ం
్సాియిని ప్రపదర్ి సాతరు.
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చలమంది విదాా రుిలు ఇంగ్ల ిష్్లో నైపుణ్ా ం సాధిసాతరు మర్యు INSERT PROGRAM RATE సంవతీ రాలోిపు మా
కారా ప్రక్మం నుంచి నిప్రషక మిసాతరు. కారా ప్రక్మం నుంచి నిప్రషక మించినపుి ు, ఒక్వేళ అదనపు అక్డ్మిక్ సపోర్ ట అవసరం
అవుతుందా అని తెలుసుకోవడ్డనికి రంు సంవతీ రాలపాటు మీ బిడ్డ పనితీరు మానిటర్ చేయడ్ం కొనసాగుతుంది.
INSERT SCHOOL YEARలోINSERT ADJUSTED 4-YEAR GRADUATION RATE శాతం హైస్కక లు విదాా రుిలు NAME OF
SCHOOL వదద ఇంగ్ల ిష్ భ్యషాభివృదిి కారా ప్రక్మం కొరకు అరుులైనవారు 4 సంవతీ రాలోి ప్రగాుా యేట్ అయాా రు మర్యు ఈ
విదాా రుిలోి INSERT ADJUSTED 5-YEAR GRADUATION RATE శాతం మంది ఒక్ అదనపు సంవతీ రంలోపు ప్రగాుా యేట్
అయాా రు.
మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా అభివృదిి కారా ప్రక్మంలో పాల్గొనడ్డనిన మం బలంగా ప్రపోతీ హిసాతం. కారా ప్రక్మం ప్రపయోజనాల గుర్ంచి
మర్ంత తెలుసుకోవాలని మం మిమమ ల్లన ఆహ్వే నిసుతనాన ం.
ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా అభివృదిి మర్యు అక్డ్మిక్ సాధనలో మీ బిడ్డ పురోగతి గుర్ంచి చర్చ ంచడ్ం కొరకు దయచేర మమమ ల్లన
సంప్రపదించండి లేదా సందర్ి ంచండి.

కాంట్లక్ ట పేరు చొిి ంచండి
కాంట్లక్ ట ఫోన నంబర్ చొిి ంచండి
కాంట్లక్ ట ఇమెయిల్ అప్రడ్స్ట్చొిి ంచండి
ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకులు అయిన విదాా రుిలందర్కీ ేవలందించల్లీ న బాధా త మా స్కక లుకు ఉనన పి టికీ, ఇంగ్ల ిష్ లెరన ర్
ప్రపోప్రగామ్ లేదా ప్రపోప్రగామ్ లోపల నిర్ష
ి ట ేవలను తిరసక ర్ంచే లేదా మీ బిడ్ను
డ నిల్లివేే హకుక మీకు ఉంటుంది. మీరు
గ్ల
ర్
ష
డ్
స్కక లు ఇం ిష్ లెరన ర్ ప్రపోప్రగామ్ లేదా ని ి ట ేవల నుంచి మీ బి ను
డ నిల్లివేేత, మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ లెరన ర్్గా వార్ ే
్ ట
ట స్ట్ని
కొనసాగిసాతు. EL విదాా రుిలకు తన ఎుా కేషన్ల కారా ప్రక్మాల (20 U.S.C. స్టక్షన్లు 1703[f], 6312[e][3][A][viii]) ప్రపాపా తను
అందించడ్డనికి 1964 పౌర హకుక ల చటం
ట టైటిల్ VI దాే రా అవసరమైన మర్యు 1974 యొక్క సమాన విదాా అవకాశాల
ట
చ ం
ట దాే రా అవసరమైన తగిన చరా లు తీసుకోవడ్డనికి స్కక ల్ బాధా త క్ల్లగి ఉంది.


నేను ఈ సమాచరానిన అర ిం చేసుకునాన ను మర్యు నా బిడ్డ కొరకు ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా సర్గే స్ట్లకు సమమ తి
తెల్లయజేసుతనాన ను.



నేను ఈ సమాచరానిన అర ిం చేసుకునాన ను, పై కారా ప్రక్మాలోి నా బిడ్డ పాల్గొనడ్డనిన నిరాక్ర్ంచడ్ం గుర్ంచి
చర్చ ంచడ్డనికి డిస్టరక్
ట ట రబబ ందితో మాట్లిడ్డలని అనుకుంటునాన ను.



నేను పైన ఉనన భ్యషను అర ిం చేసుకోలేదు, ఈ సమాచరం గుర్ంచి అదనపు భ్యషా మదతు
ద
మర్యు వివరణ్ను
కోరుకుంటునాన ను.

(తల్లద
ి ంప్రులు/ సంరక్షకుడి ముప్రదిత పేరు)
(తల్లద
ి ంప్రులు/సంరక్షకుడి సంతక్ం)

తేదీ (నల/తేదీ/సంవతీ రం)
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{B1}ఇింగ్ల ిష్ అభ్ా సన గుర్ తింపు నోటిఫికేషన్ టింప్లట్
ి ్కొనసాగింపు
_____________________________ (Insert name of student) యొక్క ప్రియమైన తల్లద
ి ంప్రులు లేదా సంరక్షకుు,

తేదీ:

విద్యా ర్ ి పేరు :

డిస్ట్రక్ట
ి ి:

స్కూ లు మర్యు డ్రేడ్ లెవల్:

ప్రపతి సంవతీ రం, మం మీ బిడ్ను
డ మదింపు చేర ఇంగ్ల ిష్్లో మీ బిడ్డ నైపుణ్ా సాియిని మీకు తెల్లయజేయాల్లీ న అవసరం
ఉంటుంది. ఓహియో ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా నైపుణ్ా మదింపు ఫల్లతాల ఆధారంగా, మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకుడి వలే గుర్ తంచడ్ం
కొనసాగుతుంది. మీ విదాా ర్ ి యొక్క ఫల్లతాలు ఇవిగో:

త విదాా ర్ ి ర్పోర్ని
OELPS వా కిగత
ట్ చొిి ంచండి లేదా జోడించండి
ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకుడిగా, మీ బిడ్డ మా ఇంగ్ల ిష్ లంగ్వే జ్ ఇన్స్టసక్ష
ట న ఎుా కేషనల్ ప్రపోప్రగామ్ దాే రా మదతు
ద
ొందడ్డనికి
అరుుు. ఈ కారా ప్రక్మం మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా అభివృదికి
ి మదతు
ద
ఇవే డ్డనికి సాయపుతుంది, వారు స్కక లు ్కాిసులు
లోి అర ివంతంగా పాల్గొనేల చూసుతంది. మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ ్సాియిని మర్యు మీ బిడ్డ స్కక లులో పూర్ తగా
మర్యు యాకివిటీ
ట
ల్గ
పా ొ నేందుకు సాయపడ్ట్లనికి లభ్ా మయే కారా ప్రక్మానిన ఈ లేఖ వివర్సుతంది.
{B1}బహుభ్యషా విదాా రుిలు ఇంగ్ల ిష్్లో వినడ్ం, మాట్లిడ్టం, చదవడ్ం మర్యు రాయడ్ంలో వార్ నైపుణ్ా తను పంచడ్ంలో
సాయపడ్టమ ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకుడి కారా ప్రక్మాల ఉద్దశ్
ద ా ం. {/B2}అక్డ్మిక్ పురోగతి సాధించడ్డనికి అవసరమైన భ్యషను మీ
బిడ్డ అభివృదిి చేసుకోవడ్డనికి సాయపడందుకు దిగువ డిస్టరక్
ట ట కారా ప్రక్మాలు లభ్ా మవుతాయి:

అవసరమైన విధంగా దిగువ ప్రపోప్రగామ్్లు లేదా అప్రపోచ్ల జాబితాను సవర్ంచడ్ం
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ఇంగ్ల ిష్-మాప్రతమ అనుబంధ బోధనా కారా ప్రక్మం
దిే భ్యషా అనుబంధ బోధనా కారా ప్రక్మం
దిే భ్యషా కారా ప్రక్మం
దిే తీయ భ్యషా సపోర్ ట వలే ఇంటిప్రగ్వటెడ్ ఇంగ్ల ిష్్తో క్ంటెంట్ ్కాిసులు
న్యా క్మర్ ప్రపోప్రగామ్
షెలర్
ట డ ఇనస్టసక్ష
ట న ప్రపోప్రగామ్
స్టసక్
ట చ ర్ డ లేదా టూ-వే ఇమమ ర షన ప్రపోప్రగామ్
క్నీ లేష
ట న, మానిటర్ంగ్ మర్యు అక్డ్మిక్ అరస్టన
ట ీ
ఇతరం:

ప్రపతి కారా ప్రక్మం ఈ లేఖకు జతచేయబడ్డ పదజాలంలో వివర్ంచబడింది.
ఇింగ్ల ిష్ భాషా నైపుణ్యా ల అభివృద్ధితోాటుగా, డ్రేడ్ డ్రరమోషన్ మర్యు డ్రగాుా యేషన్ కొరకు వయస్సు కు తగ్ గ
అకడమిక్ట డ్రరమాణ్యలను సాధించడానిి ఈ కారా డ్రకమిం మీ బిడడకు సాయరుతింద్ధ.
{B1}విదాా రుిలు ఓవరాల్ లెవల్్లో నైపుణ్ా త సాధించే వరకు వారు ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకుల వలే వర్గ ొక్ర్ంచబడ్తారు. ప్రపతి
సంవతీ రం ప్రరి ంగ్్లో ఇవే బడ ే
్ ట్
ట టెస్ట ట ఓహియో ఇంగ్ల ిష్ లంగ్వే జ్ ప్రొఫిషియెన్సీ అస్టస్ట్మెంట్ (Ohio English Language
Proficiency Assessment-OELPA) దాే రా ఇది నిర ణయించబుతుంది. ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకులు పర్గక్ష నాలుగు భ్యగాలోి (వినడ్ం,
మాట్లిడ్టం, చదవడ్ం మర్యు రాయడ్ం) ప్రపతి దానిలో 4 లేదా 5 స్కక రును సంపాదించడ్ం దాే రా మొతతం నైపుణ్ా ం
సా
్ ి యిని ప్రపదర్ి సాతరు.
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చలమంది విదాా రుిలు ఇంగ్ల ిష్్లో నైపుణ్ా ం సాధిసాతరు మర్యు INSERT PROGRAM RATE సంవతీ రాలోిపు మా
కారా ప్రక్మం నుంచి నిప్రషక మిసాతరు. కారా ప్రక్మం నుంచి నిప్రషక మించినపుి ు, ఒక్వేళ అదనపు అక్డ్మిక్ సపోర్ ట అవసరం
అవుతుందా అని తెలుసుకోవడ్డనికి రంు సంవతీ రాలపాటు మీ బిడ్డ పనితీరు మానిటర్ చేయడ్ం కొనసాగుతుంది.
INSERT SCHOOL YEARలోINSERT ADJUSTED 4-YEAR GRADUATION RATE శాతం హైస్కక లు విదాా రుిలు NAME OF
SCHOOL వదద ఇంగ్ల ిష్ భ్యషాభివృదిి కారా ప్రక్మం కొరకు అరుులైనవారు 4 సంవతీ రాలోి ప్రగాుా యేట్ అయాా రు మర్యు ఈ
విదాా రుిలోి INSERT ADJUSTED 5-YEAR GRADUATION RATE శాతం మంది ఒక్ అదనపు సంవతీ రంలోపు ప్రగాుా యేట్
అయాా రు.
మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా అభివృదిి కారా ప్రక్మంలో పాల్గొనడ్డనిన మం బలంగా ప్రపోతీ హిసాతం. కారా ప్రక్మం ప్రపయోజనాల గుర్ంచి
మర్ంత తెలుసుకోవాలని మం మిమమ ల్లన ఆహ్వే నిసుతనాన ం.
ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా అభివృదిి మర్యు అక్డ్మిక్ సాధనలో మీ బిడ్డ పురోగతి గుర్ంచి చర్చ ంచడ్ం కొరకు దయచేర మమమ ల్లన
సంప్రపదించండి లేదా సందర్ి ంచండి.

కాంట్లక్ ట పేరు చొిి ంచండి
కాంట్లక్ ట ఫోన నంబర్ చొిి ంచండి
కాంట్లక్ ట ఇమెయిల్ అప్రడ్స్ట్చొిి ంచండి
ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకులు అయిన విదాా రుిలందర్కీ ేవలందించల్లీ న బాధా త మా స్కక లుకు ఉనన పి టికీ, ఇంగ్ల ిష్ లెరన ర్
ప్రపోప్రగామ్ లేదా ప్రపోప్రగామ్ లోపల నిర్ష
ి ట ేవలను తిరసక ర్ంచే లేదా మీ బిడ్ను
డ నిల్లివేే హకుక మీకు ఉంటుంది. మీరు
గ్ల
ర్
ష
డ్
స్కక లు ఇం ిష్ లెరన ర్ ప్రపోప్రగామ్ లేదా ని ి ట ేవల నుంచి మీ బి ను
డ నిల్లివేేత, మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ లెరన ర్్గా వార్ ే
్ ట
ట స్ట్ని
కొనసాగిసాతు. EL విదాా రుిలకు తన ఎుా కేషన్ల కారా ప్రక్మాల . (20 U.S.C. స్టక్షన్లు 1703[f], 6312[e][3][A][viii]) ప్రపాపా తను
అందించడ్డనికి 1964 పౌర హకుక ల చటం
ట టైటిల్ VI దాే రా అవసరమైన మర్యు 1974 యొక్క సమాన విదాా అవకాశాల
ట
చ ం
ట దాే రా అవసరమైన తగిన చరా లు తీసుకోవడ్డనికి స్కక ల్ బాధా త క్ల్లగి ఉంది


నేను ఈ సమాచరానిన అర ిం చేసుకునాన ను మర్యు నా బిడ్డ కొరకు ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా సర్గే స్ట్లకు సమమ తి
తెల్లయజేసుతనాన ను.



నేను ఈ సమాచరానిన అర ిం చేసుకునాన ను, ఇంగ్ల ిష్ అభ్ా సన కారా ప్రక్మాలోి నా బిడ్డ పాల్గొనడ్డనిన నిరాక్ర్ంచడ్ం
గుర్ంచి చర్చ ంచడ్డనికి డిస్టరక్
ట ట రబబ ందితో మాట్లిడ్డలని అనుకుంటునాన ను.



నేను పైన ఉనన భ్యషను అర ిం చేసుకోలేదు, ఈ సమాచరం గుర్ంచి అదనపు భ్యషా మదతు
ద
మర్యు వివరణ్ను
కోరుకుంటునాన ను.

(తల్లద
ి ంప్రులు/ సంరక్షకుడి ముప్రదిత పేరు)
(తల్లద
ి ంప్రులు/సంరక్షకుడి సంతక్ం)

తేదీ (నల/తేదీ/సంవతీ రం)
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భాషా అభివృద్ధి యొకూ వివరణ
డ్రోడ్రగామ్లు
{B1}ఇింగ్ల ిష్-మాడ్రతమే అనుబింధ బోధన: ఇంగ్ల ిష్ నేరుచ కునే విదాా రుిల ప్రపతేా క్ భ్యషావసరాలను తీరచ డ్డనికి డిజైన చేరన
కారా ప్రక్మం, దీనిలో రోజులో ఏ స్కచన కూడ్డ విదాా ర్ ి మాతృభ్యషలో ఇవే బడ్దు. ఈ ప్రపోప్రగామ్్లో అందించే ఇన్స్టసక్ష
ట న
డెల్లవర్గ ఆపన
ష ్లకు ఉదాహరణ్లు స్టక్ండ్ లంగ్వే జ్్గా ఇంగ్ల ిష్ (ESL) ్కాిసులు, పుల్ అవుట్ టూా టర్ంగ్ స్టషన్లు, షెలర్
ట డ
క్ంటెంట్ ఆధార్త ్కాిసులు (ఇంగ్ల ిష్ నేరుచ కునే విదాా రుిల ఇంగ్ల ిష్ నైపుణ్ా ్సాియికి అనుగుణ్ంగా గణితం ్కాిస్ట వంటివి),
మర్యు మెయిన స్టరమ్
ట ్కాిస్టరూమ్
్
స్టటిం
ట గ్ (చేర్క్)లో ESL స్టి షల్లస్ట ట దాే రా అందించే సపోర్ ట. (235023)
{B1}నిర్మా ణ్యతా క ఇింగ్ల ిష్ లేద్య ESL కారా డ్రకమిం: ఇంగ్ల ిష్ నేరుచ కునేవారు ఇంగ్ల ిష్ మాప్రతమ బోధించే మెయిన స్టరమ్
ట కా
్ ి స్ట్
రూమ్్లో విజయం సాధించేల ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా నైపుణ్యా లను ొందడ్మ ఈ కారా ప్రక్మం యొక్క లక్షా ం. ఇంగ్ల ిష్ నేరుచ కునేవార్
అవసరాలను తీరచ డ్ంలో టీచరుి ప్రపతేా క్ శిక్షణ్్ను ొందుతారు, దిే భ్యషా విదా లేదా ESL టీచింగ్ ప్రెడెనియ
ష ల్ీ
గ్ల
ి
మర్యు/లేదా శిక్షణ్ మర్యు ఇం ిష్ అభ్యా సకుల ప్రపాథమిక్ భ్యషలో బలమైన ర్స్ట వ్
ట నైపుణ్యా లను క్ల్లగి ఉంట్లరు. ఇంగ్ల ిష్
బోధనా భ్యష (235023)
{B1}ఇింటిడ్రేటడ్ ESL సోర్తో
ి్ కింటింట్ ్కాి ్లు: ఈ భ్యషా మదతు
ద లను షెలర్
ట డ ఇన్స్టసక్ష
ట న అబర్వ
జ ే షన ప్రపోటోకాల్
(Sheltered Instruction Observation Protocol-SIOP), ఇంగ్ల ిష్్లో ప్రపతేా క్ంగా డిజైన చేరన అక్డ్మిక్ ఇన్స్టసక్ష
ట న(SDAIE) లేదా
కేవలం షెలర్
ట డ ఇన్స్టసక్ష
ట న్గా పేర్కక నవచ్చచ . ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకుల టీచర ిందరూ వీటిని ఉపయోగిసాతరు, భ్యషా, క్ంటెంట్,
కాగిన టివ్ మర్యు అధా యన నైపుణ్యా లను అభివృదిి చేయడ్డనికి వాహక్ంగా అక్డ్మిక్ క్ంటెంట్ ప్రపాంతాల నుంచి బోధనా
సామప్రగి, అభ్ా సన పనులు మర్యు ్కాిస్ట రూమ్ టెకిన క్్లను ఉపయోగిసాతరు. ఇంగ్ల ిష్ బోధనా భ్యష (235019)
{B1}షెలర్
ి డ ఇింగ్ల ిష్ బోధన: ఇంగ్ల ిష్ నేరుచ కునే విదాా రుిలకు ఇంగ్ల ిష్్లో అక్డ్మిక్ క్ంటెంట్ బోధన అర ిం చేసుకోవడ్డనికి
ఉపయోగించే ఒక్ బోధనా విధానం. షెలర్
ట డ ్కాిస్ట్రూమ్్లో టీచర్్లు గణితం, సైనుీ , స్కషల్ ్సస
ట స్ట మర్యు ఇతర సబ్జక్
జ లో
ట్
కానీ ప్ట ట అభివృదిి కొరకు పదజాలనిన బోధించడ్డనికి భౌతిక్ కారా క్లపాలు, విజువల్ ఎయిడ్ీ మర్యు తగిన వాతావరణ్యనిన
ఎంచ్చకుంట్లరు. (235019)
{B1}ద్ధి భాషా అనుబింధ బోధన: ఇంగ్ల ిష్ నేరుచ కునే విదాా రుిల ప్రపతేా క్ భ్యషావసరాలను తీరచ డ్డనికి డిజైన చేరన
కారా ప్రక్మం, దీనిలో విదాా రుిల మాతృభ్యష దాే రా కొంత బోధన అందించబుతుంది. ఈ కారా ప్రక్మాంలో ఇవే బడ్డ బోధనా
ఆపన
ష ్లకు ఉదాహరణ్లోి దిే భ్యషా విదాా ఎండ్డర్ీ ్మెంట్ లేదా వాల్లడషన ( ఇంగ్ల ిష్ మర్యు సాి నిష్ రండింటిలోన్య
గణితం ్కాిస్ట బోధించడ్ం వంటివి)తో టీచర్ దాే రా బోధించబడ దిే భ్యషా విదాా ్కాిసులు, లేదా దిే భ్యషా బోధనా అరస్టం
ట ట్
దాే రా విదాా ర్ ి మాతృభ్యషలో క్ంటెంట్ వివరణ్ ఇవే బుతుంది. ఈ కారా ప్రక్మంలోని విదాా రుిలు రోజులో భ్యగంగా ఇంగ్ల ిష్మాప్రతమ బోధనా స్టషన (ESL ్కాిస్ట వంటివి)లో కూడ్డ పాల్గొనవచ్చచ . (235025)
ద్ధి భాషా కారా డ్రకమిం: {/B1}ఈ కారా ప్రక్మంలో, దీనిని టూ-వే ఇమమ ర షన అని కూడ్డ అంట్లరు, ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకులు మర్యు
ఇంగ్ల ిషేతర అభ్యా సకులు ఇంగ్ల ిష్ మర్యు ఇంగ్ల ిషేతర భ్యషలో బోధన అందుకుంట్లరు. దిే భ్యషా కారా ప్రక్మాలు విదాా పరంగా
మర్ంత విజయవంతం కావడ్డనికి, మొదటి మర్యు రండో భ్యషా నైపుణ్ా ం మర్యు భినన సంసక ృతులను అర ిం
చేసుకోవడ్ం అనే లక్షా ంతో ఇంగ్ల ిష్ మాతృభ్యషగా క్ల్లగినవార్కి మర్యు వేర్వ మాతృభ్యష క్ల్లగిన ఇదర్
ద కొరకు సమీక్ృత భ్యష
మర్యు విదాా బోధనను అందిసాతయి. (235017)
న్యా కమర్: న్యా క్మర్ ప్రపోప్రగామ్్లు కొతతగా వచిచ న వలసదారుల విదాా మర్యు పర్వర తన అవసరాలను తీరచ డ్డనికి
రూొందించిన ప్రపతేా క్మైన, సాపేక్షంగా రే య-నియంప్రతిత వా వసలు
ి . సాధారణ్ంగా, విదాా రుిలు మర్నిన సంప్రపదాయ
కారా ప్రక్మాలోిని (ఉదాహరణ్కు, ఇంగ్ల ిష్ భ్యషాభివృదిి కారా ప్రక్మాలు లేదా ఇంటిప్రగ్వటెడ్ ESL సపోర్తో
ట్ మెయిన స్టరమ్
ట
్కాిస్ట్రూమ్్లు) ప్రపవేశించడ్డనికి ముందు ఈ కారా ప్రక్మాలకుహ్వజరవుతారు. (235021)

EL గుర్ తింపు మర్యు సేవల కొరకు తల్లిదిండ్రుల నోటిఫికేషన్ డ్రరడ్రియలు | మే 2021

ఇతర డ్రోడ్రగామ్లు
అందుబాటులో ఉనన ఇతర ఇంగ్ల ిష్ లెరన ర్ ప్రపోప్రగామ్ కోడ్్ల దాే రా క్వర్ చేయని ఇతర ఇంగ్ల ిష్ లెరన ర్ ప్రపోప్రగామ్్లు.
క్నీ లేష
ట న, మానిటర్ంగ్ మర్యు అక్డ్మిక్ అరస్టన
ట ీ ్తో సహ్వ: పరసి రం అంగ్లక్ర్ంచిన తరువాత ఇంగ్ల ిష్ భ్యషనే
నేరుచ కునేవార్ని, వా కుత లుగా మర్యు భ్యషాభ్యా సకులుగా మెరుగాొ మదతు
ద
ఇవే డ్డనికి సమాచరం మర్యు వనరులు
ొందడ్డనికి టీచర్్లు మర్యు స్టి షల్లసుటలు నిరాిర్త సంభ్యషణ్లు జరుపుతారు. ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా నైపుణ్ా ప్రపమాణ్యలు
క్ర్కుా లం అంతట్ల పర్షక ర్ంచబడ్తాయి. EL ప్రపోప్రగామ్్ల యొక్క అవసరమైన ఎల్లమెంట్. (235099)

ర్ఫరెన్ు లు
్

యు.ఎస్ట. డిపా ర్మెంట్
ట్
ఆఫ్ ఎుా కేషన. (U.S. Department of Education.) భ్యషా బోధన ఎుా కేషనల్
కారా ప్రక్మాలు(Language Instruction Educational Programs -LIEP): ఫౌడషనల్ సాహితా ం యొక్క సమీక్ష
జాబితా చేయబడ్డ కోడ్్లను ODE EMIS మానుా వల్్2.9 కొరకు ర్ఫర్ చేయండి.
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ఇింగ్ల ిష్ భాషా కారా డ్రకమ టింప్లట్
ి ్నిర్మకర్ించడానిి నోటిఫికేషన్
తేదీ:

విద్యా ర్ ి పేరు :

స్కూ లు:

స్కూ లు డిస్ట్రక్ట
ి ి మర్యు డ్రేడ్:

_____________________________ (Insert name of student) యొక్క ప్రియమైన తల్లద
ి ంప్రులు లేదా సంరక్షకుు,
మీ బిడ్డ కొరకు ప్రపతిపాదించిన భ్యషా బోధన విదాా కారా ప్రక్మానిన మీరు తిరసక ర్ంచలని కోరుకుంటునన టుిగా మం అర ిం చేసుకునాన ం. మీ
బిడ్డ తన ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా నైపుణ్యా నిన పంొందించడ్ంలో సహ్వయపడ్ట్లనికి, అద్దవిధంగా ప్రగ్వడ్ లెవల్ కా
్ ిసులోి పాల్గొనేందుకు ఇంగ్ల ిష్
డ్డ
లంగ్వే జ్ ప్రపోప్రగామ్్లు ప్రపతేా క్ంగా డిజైన చేయబ డ యి. అయితే, మీతో మన సంభ్యషణ్లో మనం చర్చ ంచినటుిగా, మీ బిడ్డ కొరకు
కారా ప్రక్మానిన నిరాక్ర్ంచే హకుక మీకు ఉంటుంది.
ఒక్వేళ ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా కారా ప్రక్మానిన నిరాక్ర్ంచలని మీరు కోరుకునన టయి
ి తే, దయచేర సమీక్షంచండి మర్యు దిగువన ప్రపతి ఐటమ్్ని
చెక్ చేయండి. ్ేట్
ట ్మెంట్ యొక్క చివరలోి మీ ొడి అక్షరాలను జోడించండి. ఈ విధంగా చేయడ్ం దాే రా మీరు ప్రపతి ప్రపక్టనను పూర్ తగా
అర ిం చేసుకునన టుిగా మర్యు అంగ్లక్ర్ంచినటుిగా స్కచిసుతనాన రు. మీరు ప్రపతి ్ేట్
ట మెంట్్
్
ని చెక్ చేర, ొటిట సంతక్ం చేరన తరువాత,
దయచేర ఫారంపై సంతక్ం చేర, తేదీ వేర మీ బిడ్డ స్కక లుకు తిర్గి ఇవే ండి. ఈ సమయంలో మీ బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ లంగ్వే జ్ ప్రపోప్రగామ్్లో
పాల్గొనడ్డనిన మీరు నిరాక్ర్ంచరని లేదా కోరుకోలేదని పేర్కక ంటూ మం ఈ డ్డకుా మెంట్్ని ఫైలుపై ఉంచ్చతాం.


నా బిడ్డ ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా మదింపు స్కక రు మర్యు నా బిడ్డ ప్రపసుతత విదాా పురోగతి గుర్ంచి ఇతర సమాచరం నాకు తెలుసు. అదనపు
ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా బోధన కొరకు రఫారసును నేను అర ిం చేసుకునాన ను.



నా బిడ్డ కోసం స్కక లులో లభ్ా మయేా ఇంగ్ల ిష్ భ్యషా కారా ప్రక్మం నాకు తెలుసు.



లభ్ా మయేా భ్యషా బోధన విదాా కారా ప్రక్మం గుర్ంచి స్కక లు రబబ ందితో చర్చ ంచేందుకు నాకు అవకాశ్ం లభించింది.



స్కక లు చేరన రఫారుీ నా బిడ్కు
డ విదాా పరంగా అతా ంత ప్రపయోజనక్రంగా ఉంటుందని నేను అర ిం చేసుకునాన ను.



{B1}ఫెడ్రల్ ఆవశ్ా క్తలకు అనుగుణ్ంగా, నా బిడ్డ ఇంకా ఒక్ "ఇం్గ్ల ిష్ అభ్యా సకుడి"గా పేర్కక నబడ్తాడ్ని నేను అర ిం
చేసుకునాన ను, ్ేట్
ట టెస్టలపై
్ట
అనుమతించదగిన ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకుల సదుపాయాలకు అర ుత క్ల్లగి ఉంట్లు, అతు లేదా
ఆమె ఇంగ్ల ిష్ అభ్యా సకుడిగా ్ేట్
ట ్నిరే చించిన విధంగా అర ుత ొందనంత వరకు సంవతీ రానికి ఒక్క సార్ అతడి లేదా ఆమె
ఇంగ్ల ిష్ నైపుణ్యా నిన మదింపు చేసాతరు.

ఏ సమయంలోనైనా ేవలకు సంబంధించిన ఈ రాతపూరే క్ తిరసక రణ్ను ఉపసంహర్ంచ్చకునేందుకు మర్యు నా బిడ్కు
డ వంటనే భ్యషా
బోధన విదాా కారా ప్రక్మానిన అభ్ా ర్ ించవచ్చచ అని నేను అర ిం చేసుకునాన ను.
ఈ సమాచారిం నాకు పూర్ తగా అర ిమయేా భాషలో అింద్ధించబడిింద్ధ.
తల్లిదిండ్రులు/ సింరక్షకుడి ముడ్రద్ధత పేరు

తల్లిదిండ్రులు/సింరక్షకుడి సింతకిం

తేదీ
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