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േചാദ��ൾ?  
ബഹുഭാഷാ പാഠ�പ�തി & േ്രപാ്രഗാമുകളുെട ഓഫീസിെന ബ�െ�ടുക  
േഫാൺ: 215-400-4240 ⎢ E-െമയിൽ: multilingual@philasd.org 

സ�ർ േ�പാ�ഗാം  

െസൗജന� 
പഠനം 
അവസ 

ര  

2019 

രജിസ്േ്രടഷൻ കാലാവധി: ബുധനാ��, േമയ് 8, 2019 

മാനദ
�ം  

 
 
 
 

 
 
താെഴ�റയു� കാര��െള�ാം 
പാലിേ��തു�്: 
 ഫിലാെഡൽഫിയയിൽ  െപാതുവായ 

ഒരു ��ൂ ളിൽ നി�് ഇം�ീഷ ്െലയർനർ 
ആകുക 

 യുഎസ് ��ൂ ളുകളിൽ 3വർഷ�ിലും 
കുറവ്. യുഎസ് െമയിൻലാൻഡ് 
പുറ�് ജനി�വർ   

 അ�്, ആറു, ഏഴ് േ�ഗഡുകളിൽ 
ഇേ�ാൾ പഠി�ു� വിദ�ാർ�ികൾ�് 
മുൻഗണന നൽകും   
 
ഇം�ീഷ ്ഭാഷാ �പാവീണ�0 താഴ്� 
നിലവാര�ിലു�വർ, േ�പാ�ഗാം 
ൈസ�ിേല�ു� സമീപവും, 
സമീപകാല വരവും 
അടി�ാനെപടു�ി 
വിദ�ാർ�ികൾ�് മുൻഗണന നൽകും 

 

 
 
 
 
 
 July 1 - 26, 2019,  

തി�ള് മുതല ്െവ�ി വെര 
8:30am – 3:00pm 
(��ൂ ൾ ഇ� -വ�ാഴം, ജൂൈല 4, 
െവ�ിയാ��, ജൂൈല 5) 

 

എേ�ാൾ? എവിെടയാണ്?  

 സൗ�് െവ�് ൈസ�:് Henry C. Lea Elementary  
4700 Locust Street, 19139 

 
 
 
 
 
 േനാർ�് ഈ�് ൈസ�:് Spruance Elementary 

6401 Horrocks Street, 19149 

കൂടുതൽ വിവര�ൾ�് / അെ��ിൽ രജി�ർ െച�ു�തിന്, 
നി�ളുെട കു�ിയുെട ESL ടീ�ർ അെ��ിൽ ��ൂ ൾ 
അ��ിനിസ്േ്രട�െറ ബ�െ�ടുക   

ഇതിൽ 
എ�ാണ് 
ഉൾെ�ടു�ത്? 

 

 

 

 
 �പാതൽ & ഉ�ഭ�ണം  
 സാ�രതയും ഗണിതവും 

നിർേ�ശം  
 േ�പാ�ാഹന �പവർ�ന�ൾ  
 കൂടുതൽ! 

ഗതാഗതം:  
ചില വിദ�ാർ�ികൾ�് ഗതാഗത�ിന് 
അർഹതയു�്. നൽകിയി�ുെ��ിൽ, 
വിദ�ാർ�ികൾ അവരുെട വീ�ിേലയ്�് 
അടു�ിരി�ു� ��ൂ ളിൽ എടു�െ�ടും, 
അെ��ിൽ SEPTA �ടാൻപാസ ്വാ��ാനം 
െച�ും 
 

 

വിദ�ാർ�ികൾ അവരുെട വീ�ിെല�് 
ഏ�വും അടു�ു� ൈസ�ിേല�് 

അൈസൻ െച�െ�ടും 



Translation & Interpretation Center (3/2019)                              EL Summer Application Form 2019 (Malayalam) 

The School District of Philadelphia 
Office of Multilingual Curriculum and Programs 

 

2019 English Learner Summer Program 
വിദ�ാർ�ി അേപ�ാ േഫാം 

അേപ�ാ നടപടി �കമ�ൾ: 
• മാതാപിതാ�ൾ / ഗാർഡിയൻ ഈ േഫാം പൂർ�ിയാ�ി ഒ�ിടണം 
• ഈ േഫാമിൽ സൂചി�ി�ിരി�ു� വിലാസം ജൂൈല മാസ�ിൽ വിദ�ാർ�ി 

താമസി�ു� �ലം�പതിഫലി�ു�ു 
•  2019 െമയ് 8 നു അേപ�കൾ ESL Teacher അെ��ിൽ ��ൂ ൾ അ��ിനിസ്േ�ട�ർ�് 

സമർ�ി�ണം 
•  ESL ടീ�ർമാർ അെ��ിൽ ��ൂ ൾ അ��ിനിസ്േ�ട�ർമാർ ബഹുഭാഷാ പാഠ�പ�തി�ും 

േ�പാ�ഗാം ഓഫീസിനും  േഫാമുകൾ ��ാൻ െച�ുകയും / ൈകമാറുകയും െച�ും. 
(multilingual@philasd.org) 

• സ�ീകാര�ത വി�ാപനം 2019 െമയ് 31, െവ�ിയാ�� അേപ�കരുമായി പ�ുെവയ്�ും 

േ�പാ�ഗാം സവിേശഷതകൾ: 
• ഈ േ�പാ�ഗാം സൗജന�മാണ് 
• േവനൽ�ാല പരിപാടി ജൂൈല 1 മുതൽ 26 വെര തി�ളാ�� മുതൽ െവ�ിയാ�� രാവിെല 

8:30 മുതൽ 3:00 വെര നട�ും 
• ജൂൈല 4 വ�ാഴാ��, ജൂൈല 5െവ�ിയാ�� ��ൂ ൾ അടയ്�ും 
• �പഭാതഭ�ണവും ഉ�ഭ�ണവും െസൗജന�മായി നൽകും 
• ചില വിദ�ാർ�ികൾ, സൗജന�മായി ഒരു മ� ��ൂ ൾ ബസ് വഴിേയാ �ടാൻസ് പാസ് 

വഴിേയാ ഉ� യാ�തയ്�് േയാഗ�രായിരി�ാം 
 
വിദ�ാർ�ിയുെട ഐഡി #   2019െല േവനൽ�ാലം 

വിദ�ാർ�ിയുെട േപര്  
നിലവിെല ��ൂ ൾ  
നിലവിെല േ�ഗഡ് നില  

ESOL ടീ�ർ   / ��ൂ ൾ 
അ��ിനിസ്േ�ട�ർ 

 

േഹാം ഭാഷ  

വീട്   / സ്�ടീ� ്വിലാസം  
നഗരം  സം�ാനം  സി� ്േകാഡ്  
 

 
േയാഗ�മാെണ�ിൽ, നി�ൾ�് ഗതാഗത േസവന�ൾ ആവശ�മുേ�ാ??   YES NO 
  
 -----------------------------------------------------         ന്െറ ര�കർ�ാവ് എ� നിലയിൽ, 
എന്െറ കു�ി “ഇം�ീഷ് പഠിതാവ്” എ� േവനൽ�ാല പരിപാടിയിൽ പ�ുേചരുെമ�ും, 
അവൻ / അവൾ,  േ�പാ�ഗാം കാലാവധിവെര �ിരമായി പെ�ടു�ുകയും െച�ുെമ�ും 
സ�തി�ു�ു 
 
 
        
മാതാപിതാ�ൾ / ഗാർഡിയൻ േപര്  കെ�ാ�്   തീയതി 
 

ര�കർ�ാവിന്െറ / ഗാർഡിയൻ വിവരം 
േപര്  േഫാൺ ന�ർ  
ഇ�െ�� ഭാഷ  ഇതര ന�ർ  

Translated versions of this document are available at https://webapps1.philasd.org/tdm/  

mailto:multilingual@philasd.org
https://webapps1.philasd.org/tdm/

	കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് / അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ESL ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ ബന്ധപ്പെടുക

