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ഇംഗ്ലീഷ് പഠിതാവിനുള്ള പ്പവവശന അറിയിപ്പ്
പ്രിയ രക്ഷിതാവേ/രക്ഷാകർത്താവേ:
താങ്കളുടെ കുട്ടി,

, േിദ്യാർത്ഥി ഐഡി#
, തീയതിയിൽ നെന്ന WIDA ഇംഗ്ലീഷ് നിരുണതാ സ്പ്കീനർ
ടെസ്റ്റിലൂടെ േിലയിരുത്തടെെുകയും ഒരു
വകാവപാസിറ്റ് സ്വകാർ
കരസ്ഥമാക്കുകയും ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ േിധത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിടയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്
രഠിതാോയി (English Learner, EL) തിരിച്ചറിയടെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു രണ്ടാം ഭാഷ
(English as a Second Language, ESL) എന്ന് ടരാതുോയി അറിയടെെുന്ന ലാംവവേജ്
ഇൻസ്പ്െക്ഷൻ എജ്യുവക്കഷണൽ വപ്രാപ്വാമിലൂടെ (Language Instruction Educational Program,
LIEP) രിന്തുണ ലഭിക്കുകയും ടെയ്ും.

LIEP-യുടെ ലക്ഷയം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിടയ ഇംഗ്ലീഷ് രഠിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്,

അതിലൂടെ അേന്/അേൾക്ക് ദദ്നംദ്ിന പ്വഹിക്കാനും സ്കൂളിൽ സാമൂഹികമായി
രടങ്കെുക്കുന്നതിനും വപ്വഡ് ടപ്രാവമാഷനു പ്വാവജ്േഷനുമായി വപ്വഡിന് ആേശ്യമായ
അക്കാഡമിക്ക് നിലോരങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും സാധിക്കും. LIEP-യിൽ നിന്നു
രുറത്തുകെക്കണടമങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ടരനസിൽോനിയ േിദ്യാഭയാസ േകുെിന്ടറ
രുനഃപ്കമീകരണത്തിനുള്ള മാനദ്ണ്ഡം രാലിക്കണം. എലലാ േർഷേും ഫിലാടഡൽഫിയ
സ്കൂൾ ഡിസ്പ്െിക്റ്റ്റ്, ഇംഗ്ലീഷ് രഠിക്കുന്ന ഏടതാടക്ക കുട്ടികളാണ് രുനഃപ്കമീകരണത്തിന്
വയാവയത വനെിയിട്ടുള്ളടതന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് രഠിതാക്കളുടെ പ്രകെനം
ോർഷികമായി അേവലാകനം ടെയ്ും. രുനപ്കമീകരണത്തിനുള്ള മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക്
https://www.education.pa.gov/ എന്ന ടരനസിൽോനിയ േിദ്യാഭയാസ േകുെിന്ടറ ടേബ്ദസറ്റിൽ
നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാേുന്നതാണ്.
ടഫഡറൽ എവരി സ്റ്റുഡന്റ് സക്സീഡ്സ് ആക്റ്റ് (Every Student Succeeds Act, ESSA) അനുസരിച്ച്,
ലഭയമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് െില േിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുബന്ധ വസേനങ്ങൾ നൽകിവയക്കാം.
ക്ലാടസെുത്തുടകാെുക്കൽ, ഓൺദലൻ വപ്രാപ്വാമിംഗ്, അടലലങ്കിൽ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞതിന്
വശ്ഷേും ഒഴിേു ദ്ിേസങ്ങളിലും നെത്തടെെുന്ന രരിരാെികൾ എന്നിേ ഉൾടെെുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷ് രഠിക്കുന്നേരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഈ വസേനങ്ങൾ നിരാകരിക്കാനുള്ള
അേകാശ്മുണ്ട്, കൂൊടത നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ LIEP-യുടെ ഭാവമാവയക്കാേുന്ന െില
പ്രവതയക രരിരാെികൾ നിരസിക്കാനുളള അേകാശ്േുമുണ്ട്. വസേനങ്ങൾ നിരാകരിക്കാൻ
താൽെരയടെെുടന്നങ്കിൽ അടലലങ്കിൽ LIEP സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് വൊദ്യങ്ങളുടണ്ടങ്കിൽ, ഓഫീസ്
ഓഫ് മൾട്ടിലിംവേൽ കരിക്കുലം വപ്രാപ്വാംസുമായി (Office of Multilingual Curriculum and
Programs, OMCP) ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്കമീകരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്ടറ പ്രിൻസിൊളുമായി
ബന്ധടെെുക.
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അക്കാഡമിക്ക് വനട്ടത്തിന് രിന്തുണ നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങളുമായി
സഹകരിച്ച് പ്രേർത്തിക്കുന്നത് തുെരാടമന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
േിശ്േസ്തതവയാടെ,

ടെസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്വപ്െറ്ററുടെ വരര്.

ടെസ്റ്റ്

അഡ്മിനിസ്വപ്െറ്ററുടെ രദ്േി

ടെസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്വപ്െറ്ററുടെ ഒെ്

തീയതി
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പതിവ് വ

ാദ്യങ്ങൾ

1. എന്റററ കുട്ടിയുറെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം പരിവശാധിക്കുന്നതിനുള്ള വാർഷിക വിലയിരുത്തൽ
എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ദനരുണയം നിർണ്ണയിക്കാൻ ോർഷികമായി ACCESS for
ELs®
നിർണ്ണയം
ഉരവയാവിക്കുന്നു.
ഓവരാ
അധയയനേർഷത്തിലും
ജ്നുേരിക്കും
ടഫപ്ബുേരിക്കും ഇെയിലാണ് മൂലയനിർണ്ണയം നെത്തടെെുന്നത്, ഓൺദലൻ േഴി അടലലങ്കിൽ
വരെറും ടരൻസിലും ഉരവയാവിച്ച് ആണ് ഇത് നെത്തടെെുന്നത്. 1.0 - 6.0 (6.0 ഏറ്റേും
ഉയർന്നത്) എന്നിങ്ങടനയുള്ള സ്വകാറാണ് േിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിക്കുക.

2. ACCESS for ELs® മൂലയനിർണ്ണയത്തിൽ എന്താണ് പ്പധാനമായി റെസ്റ്റ് റ യ്യുന്നത്?
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ോയിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനും സംസാരിക്കുന്നതിനും
മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള നിരുണത േിലയിരുത്തുന്നു. ഈ േിഭാവങ്ങടള ടരാതുടേ
"ടഡാടമയ്നുകൾ" എന്ന് രരാമർശ്ിക്കുന്നു. ഓവരാ ടഡാടമയ്നിനും ഒരു സ്വകാർ
ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇടതലലാം കൂട്ടിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നിരുണതാ നില
എന്നു കൂെി അറിയടെെുന്ന ടമാത്തത്തിലുള്ള വകാവപാസിറ്റ് സ്വകാർ നിശ്ചയിക്കുക. ഓവരാ
ടഡാടമയ്നിലും സാമൂഹയ ശ്ാസ്പ്തം, സയൻസ്, വണിതം, ഭാഷാ കലകൾ എന്നിേ സംബന്ധിച്ച
വൊദ്യങ്ങൾ ഉൾടെട്ടിരിക്കും.

3. ACCESS for ELs® മൂലയനിർണ്ണയത്തിൽ എന്റററ കുട്ടിയുറെ വാർഷിക പ്പകെനം എറന്ന അറിയിക്കുവമാ?
ഉവ്വ്, ACCESS for
ഓവരാ അധയയന
സ്കൂൾ ഫയലിൽ
നൽകുന്നതിനായി

ELs® മൂലയനിർണ്ണയത്തിടല നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പ്രകെനം സംബന്ധിച്ച്
േർഷത്തിന്ടറയും അേസാനം നിങ്ങടള അറിയിക്കും. റിവൊർട്ട് ഒന്നുകിൽ
ഉള്ള േിലാസത്തിൽ ടമയിൽ ടെയ്ുകവയാ അടലലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കയ്ിൽ ടകാെുത്തയയ്ക്കുകവയാ ടെയ്ുന്നതാണ്.

4. സ്കൂൾ വർഷത്തിൽ ഉെനീളം കുട്ടിയുറെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനത്തിറല പുവരാഗതിറയ കുറിച്ച്
ഞാൻ എങ്ങറന മനസ്സിലാക്കും?

അധയയന േർഷത്തിൽ ഉെനീളം അക്കാഡമിക്കലായും സാമൂഹയമായും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ
പ്രകെനം എങ്ങടനയുടണ്ടന്നത് സംബന്ധിച്ച ഇെക്കാല റിവൊർട്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
ഓവരാ മാർക്കിംഗ് കാലയളേിന്ടറയും അേസാനമുള്ള റിവൊർട്ട് കാർഡ്
വകാൺഫറൻസുകളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ/രക്ഷാകർത്താക്കൾ രടങ്കെുക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ
താൽെരയടെെുന്നു. അധയയന േർഷത്തിൽ ഫിലാടഡൽഫിയ സ്കൂൾ ഡിസ്പ്െിക്റ്റ്റ് മൂന്ന് (3)
റിവൊർട്ട് കാർഡ് വകാൺഫറൻസുകൾ നെത്തുന്നതാണ്. ഈ തീയതികൾ അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ
കുട്ടിയുടെ അധയാരികടയ കാണുക.

5. എപ്ത റപട്ടന്ന് എന്റററ കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നനപുണ്യം വനൊനും LIEP-യിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനും
കഴിയും?

േിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ് രഠിക്കുന്നതിടന നിരേധി ഘെകങ്ങൾ സോധീനിക്കുന്നു.
േിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രായം, മുൻകാല ഇംഗ്ലീഷ് രരിജ്ഞാനം, േിദ്യാർത്ഥിയുടെ
മാതൃഭാഷയിലുള്ള അറിവ് എന്നിേ ഇതിൽ ഉൾടെെുന്നു. കുറച്ച് മുതൽ ഒട്ടും ഇംഗ്ലീഷ്
അറിേിലലാടത സ്കൂൾ പ്രവേശ്നം വനെുന്ന േിദ്യാർത്ഥികൾ ആറ് േർഷത്തിനുള്ളിൽ നിരണത
ദകേരിക്കുടമന്നാണ് ലക്ഷയമിെുന്നത്. ഉയർന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നിരുണതയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന
േിദ്യാർത്ഥികൾ വേവം തടന്ന ഈ കെപ കെക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഓവരാ കുട്ടിയുടെയും
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രുവരാവതി േയതയസ്തമായിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് രഠിക്കുന്നതിലുള്ള േിദ്യാർത്ഥികളുടെ രുവരാവതി
നിരീക്ഷിക്കുവപാൾ അധയാരകർ നിരേധി ഘെകങ്ങൾ രരിവണിക്കും. റിവൊർട്ട് കാർഡ്
വകാൺഫറൻസുകളിൽ അടലലങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ അധയാരകരുമായി ഒരു കൂെിക്കാഴ്െ
നിശ്ചയിച്ചുടകാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് രഠനത്തിടല കുട്ടിയുടെ രുവരാവതി
രക്ഷിതാക്കൾ/രക്ഷാകർത്താക്കൾ െർച്ച ടെയ്ുന്നത് ഞങ്ങൾ വപ്രാത്സാഹിെിക്കുന്നു.

6. എന്റററ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ എറന്തങ്കിലും തരം പ്പശ്നങ്ങളുറെങ്കിൽ ഞാൻ ആറരയാണ് കാവണ്െത്?
നിങ്ങളുടെ
കുട്ടിടയ
സംബന്ധിച്ചുള്ള
എലലാ
കാരയങ്ങൾക്കും
കുട്ടിയുടെ
െീച്ചടറ
ബന്ധടെൊേുന്നതാണ്. െീച്ചറുടെ അഭാേത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ പ്രിൻസിൊളുമായി
സംസാരിക്കാേുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുടെ
പ്രിൻസിൊളിന്ടറ
വകാൺൊക്റ്റ്റ്
േിേരങ്ങൾ
അറിയാൻ h ttps://www.philasd.org/directory/school-directory/ സന്ദർശ്ിക്കുക.

7. എന്റററ കുട്ടിക്ക് നവകലയം ഉറെങ്കിൽ എന്തുറ യ്യണ്ം?
ഇംഗ്ലീഷ് രഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ദേകലയമുടണ്ടങ്കിൽ, അേന്/അേൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്
ഭാഷാ രിന്തുണയും പ്രവതയക േിദ്യാഭയാസ വസേനങ്ങളും ലഭിക്കും. ഈ വസേനങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഇൻഡിേിഡേദലസ്ഡ് എജ്യുവക്കഷൻ വപ്രാപ്വാമിൽ (Individualized
Education Program, IEP) അടലലങ്കിൽ IEP-ൽ പ്രാമാണീകരിക്കടെെും, കൂൊടത ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്
രണ്ടാം ഭാഷയായിട്ടുള്ള (English as a Second Language, ESL) ടപ്രാഫഷണൽ ഉൾടെെുന്ന ഒരു
IEP െീം ോർഷികമായി അേവലാകനം ടെയ്ുകയും ടെയ്ും. ഈ ോർഷിക IEP അേവലാകന
മീറ്റിംവുകളിൽ രക്ഷിതാക്കളും രടങ്കെുത്തിരിക്കണം. കൂൊടത, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ
ആേശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇൻസ്പ്െക്ഷണൽ വപ്രാപ്വാമുകൾ നെൊക്കുന്നത് ഉറൊക്കാൻ
അധയയന േർഷത്തിൽ ഉെനീളം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ IEP െീം സഹകരിച്ച് പ്രേർത്തിക്കും.
ഫിലാടഡൽഫിയ സ്കൂൾ ഡിസ്പ്െിക്റ്റ്റിന്ടറ പ്രവതയക േിദ്യാഭയാസ വസേനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച
കൂെുതൽ േിേരങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്ടറ പ്രിൻസിെലിടന ബന്ധടെെുക അടലലങ്കിൽ
https://www.philasd.org/specializedservices/ സന്ദർശ്ിക്കുക.

8. എന്റററ കുട്ടിയുറെ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് എങ്ങറന കൂെുതൽ ഇെറപൊൻ കഴിയും?
നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ േിദ്യാഭയാസത്തിൽ ഇെടരൊനാകുന്ന ഒരു മാർവം സ്കൂളിന്ടറ സ്കൂൾ
അദഡേസറി കൗൺസിൽ (School Advisory Council, SAC) ആണ്. രക്ഷിതാക്കൾ, അധയാരകർ,
േിദ്യാർത്ഥികൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി അംവങ്ങൾ എന്നിേർ അെങ്ങിയ ഈ കൗൺസിൽ സ്കൂൾ
ടമച്ചടെെുത്തൽ പ്ലാനിംവിലും തീരുമാനടമെുക്കലിലും സ്കൂൾ വനതൃതേടത്ത സഹായിക്കുന്നു.
രരിമിതമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ രരിജ്ഞാനമുള്ള അംവങ്ങൾക്കായി േിേർത്തനം ടെയ്ത
വഡാകയുടമന്റുകളും രരിഭാഷാ വസേനങ്ങളും നൽകുന്നതാണ്; SAC-ൽ രടങ്കെുക്കുന്നതിന് ഭാഷ
ഒരു തെസമാകുന്നതലല. അധയയന േർഷത്തിൽ ഉെനീളം നവരത്തിന്ടറ േിേിധ ഭാവങ്ങളിൽ
"ടേൽക്കം ോവൺ" മീറ്റിംവുകൾ ഡിസ്പ്െിക്റ്റ്റ് സംഘെിെിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഇേന്റുകൾ
സംബന്ധിച്ച കൂെുതൽ േിേരങ്ങൾക്ക്, ഫാമിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എൻവവജ്ടമന്റ് (Family
and Community Engagement, FACE) ഓഫീസിന്ടറ https://www.philasd.org/face/ എന്ന ടേബ്ദസറ്റ്
സന്ദർശ്ിക്കുക.

9. കൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ എനിക്ക് എവിറെ നിന്ന് ലഭിക്കും?
ഇംഗ്ലീഷ് രഠിതാോയി സംബന്ധിച്ച് കൂെുതൽ അറിയാൻ
https://wida.wisc.edu/teach/learners/engagement സന്ദർശ്ിക്കുക. ഫിലാടഡൽഫിയ സ്കൂൾ
ഡിസ്പ്െിക്റ്റ്റിന്ടറ ഓഫീസ് ഓഫ് മൾട്ടിലിംവേൽ കരിക്കുലേും വപ്രാപ്വാമുകളും സംബന്ധിച്ച്
കൂെുതലറിയാൻ, https://www.philasd.org/multilingual/ സന്ദർശ്ിക്കുക.
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