
Phụ huynh/giám hộ: 
  
Hội đồng quản trị trường học PARISH VERMILION là cam kết cung cấp giảng dạy và làm giàu chương trình mà sẽ đáp ứng nhu cầu 

của tất cả học sinh trong trường học của chúng tôi. Phù hợp với mục tiêu giáo dục của huyện, chúng tôi đã thiết kế một chương trình 

riêng lẻ của các hướng dẫn học tập để đáp ứng nhu cầu đặc biệt ngôn ngữ của trẻ em của quí vì . 
  
Điểm số bài kiểm tra trình độ tiếng Anh chỉ ra rằng con của quí vị  có giới hạn trình độ thông thạo tiếng Anh và sẽ hưởng lợi từ một 

trong những chương trình giảng dạy chuyên ngành ngôn ngữ sau đây được cung cấp: 
  
Chương trình đặc biệt 
 ___ ESL hòa (ELL Tutor- là giáo viên  làm việc với các học sinh nói chung giáo dục trong lớp) 
  
___ Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL) (hướng dẫn phần mềm, sách bài tập và / giáo viên kèm thảm ngoài lớp học) 
  
___Chương trình có cấu trúc ngâm (nói chung giáo dục trong lớp học với các giúp đỡ của giáo viên để đáp ứng nhu cầu của học sinh 

ELL) 
 __ Cách Khắc (xác định) : _____________________________________________________ 
  
Chương trình chuyên ngành ngôn ngữ bạn đã chọn cho con của bạn sẽ giúp người đó trở thành người nói tiếng Anh thành thạo và truy 

cập vào các chương trình giáo dục tổng quát để đảm bảo thành công học tập tại trường. Nếu áp dụng, tỷ lệ tốt nghiệp trung học sẽ là: 

_________________________. 
  
Chứng nhận giáo viên được thành thạo phát âm và viết tiếng Anh dạy cho tất cả các chương trình bên trên và bất kỳ ngôn ngữ nào 

khác của hướng dẫn sử dụng với các con. 
 

Nếu trẻ em của quí vì đã được xác định bị khuyết tật , chương trình sẽ đáp ứng các mục tiêu của chương trình giáo dục cá nhân của  

trẻ em. 
  
Thủ tục xuất cảnh từ chương trình chuyên ngành ngôn ngữ của chúng tôi là: 
  

1. Cho lớp K-2: 
a. Hai năm tổng hợp cấp độ V vào việc đánh giá sự phát triển ngôn ngữ tiếng Anh (ELDA); hoặc trong cùng năm; 
b. Tổng hợp cấp độ V trên ELDA và lớp-cấp/chuẩn/thấp-nguy cơ ngày một đánh giá kiểm tra đánh giá đợc chuẩn, chẳng hạn 

như kế tiếp DIBELS. 
  

2. Cho lớp 3-8: 
a.  Tổng hợp cấp độ V trên ELDA; hoặc trong cùng năm; 
b. Tổng hợp cấp độ 4 IV trên ELDA và thành thạo một ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng ELA kỹ thuật  nhà nước nội dung 

đánh giá. 
  

3. Cho lớp 9-12: 
a. Tổng hợp cấp độ V trên ELDA: hoặc trong cùng năm; 
b.Tổng hợp cấp độ IV trên ELDA và thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng ELA bang nội dung đánh giá trong năm học gần đây 

nhất. 
___________________________________________________________________________________ 

Phụ huynh/người giám hộ thỏa thuận  
  
Quý vị có quyền từ chối để có con của  bạn ghi danh vào chương trình giảng dạy chuyên ngành ngôn ngữ đề xuất trên. Bạn có thể 

chọn để con mình tham gia vào chương trình giáo dục phổ thông mà không có chương trình chuyên ngành ngôn ngữ. Theo yêu cầu  

của bạn, con bạn sẽ được ngay lập tức gỡ bỏ từ các chương trình chuyên ngành ngôn ngữ. 
  
___  Có, tôi đồng ý với quyết định của giáo viên ELLvà giáo viên ở trường để cho con tôi vào chương trình  giảng dạy chuyên 

ngành ngôn ngữ như được chỉ ra ở trên. 
  
___  Không, tôi không muốn con tôi tham dự vào chương trình giảng dạy ngôn ngữ chuyên ngành này . 
  
____________________________________                                            _____________________ 
Chữ ký phụ huynh/giám hộ                                                                        Ngày 
 


