
 

Translation and Interpretation Center ESL Exit Parent Notification 

9/2017 Amharic 

የፊላደልፊያ አውራጃ ትምህርት-ቤት 
የብዝሀ-ቋንቋ ስርአተ-ትምህርት እና ፕሮግራሞች ጽሕፈት-ቤት 

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 251 
PHILADELPHIA, PA 19130 

 

 

 

ለወላጅ/ሞግዚት: 

________________________________ 

________________________________ 

Philadelphia, PA ______  
 

 

መስከረም 15, 2017 

 
 

የ ESL ፕሮግራም መልቀቂያ 

ማሳወቂያ ለወላጅ/ሞግዚት 

 

የተከበሩ ወላጅ/ሞግዚት: 

 

ልጅዎ፣__________________ (___________)፣ የኢንግሊዝኛ ብቃት ደረጃ ላይ ስለደረሰ ከመስከረም 5,  

2017 ጀምሮ ከኢንግሊዝኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ (ESL) ፕሮግራም ይለቃል። 

 

የፊላደልፍያ አውራጃ ትምህርት-ቤት ላይ ከ ESL ፕሮግራም ለመልቀቅ መሟላት ያለባቸው መስፈርቶች በደብዳቤው ጀርባ 

ላይ ይገኛሉ። የፊላደልፊያ አውራጃ ትምህርት-ቤት የልጅዎን አቅም ብቃት በመገምገም ልጅዎ የእንግሊዝኛ ቋንቋ እድገት 

(ELD) ትምህርትም ሆነ ማናቸውም በአርእስት III የእገዛ ፕሮግራሞች አማካኝነት የሚሰጡ ድጋፎች መውሰድ 

እንደማያስፈልገው አረጋግጠዋ። የልጅዎ የትምህርት እድገት የፌደራል ሕግ በሚያዘው መሰረት ለአራት (4) አመታት ክትትል 
ይደረግበታል። 

 
ልጅዎ የእንግሊዘኛ ብቃት ላይ እንዲደርስ ከእኛ ጋር ላደረጉት ትብብር እናሰግኖታለን። ለማናቸውም ጥያቄዎች ወይንም 

አስተያቶች የልጅዎ አስተማሪን ወይንም የትምህርት-ቤቱ ሀላፊን ያለምንም ማመንታት ያናግሩ። 

 
ከሰላምታ ጋር 

 

 

 

Allison W. Still 
ምክትል ሀላፊ 



 

Translation and Interpretation Center ESL Exit Parent Notification 

9/2017 Amharic 

የፊላደልፊያ አውራጃ ትምህርት-ቤት 

የኢንግሊዝኛ ተማሪዎች (ELs) የመልቀቂያ መስፈርት 

 

* በ 2016-2017 የትምህርት ዘመን የተወሰደ 

** ዳግመ ምደባ ከ ESL ፕሮግራም “መልቀቂያ” ተብሎም ይጠራል 

 

 

የተማሪው የእንግሊዝኛ ብቃት 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

የ ELs ክትትል ከ ESL ፕሮግራም መልቀቂያ በኋላ 

 

ልጅዎ ከ ESL ፕሮግራም ከለቀቀ በኋላ ለአራት (4) አመታት ክትትል ሊደረግለት ያስፈልጋል። ይህ ሂደት ተማሪዎች 

የመልቀቂያ መስፈርቱን ካሟሉ በኋላም ቢሆን የ ESOL እገዛ የማያስፈልጋቸው መሆኑን ለማረጋገጥ ይጠቅማል።  

 

ክትትል ከሚከተሉት ውስጥ ማናቸውም ወይንም ሁሉንም ሊያጠቃልል ይችላል: 

          – በየጊዜው የሚደረግ የትምህርት ደረጃ ግምገማ 

          – አካባቢያዊ ግምገማዎች 

          – መደረግ ያለባቸው የስቴት ግምገማዎች 

          – የአስተማሪ ትዝብት  

የትምህርት 
ደረጃ 

የ ELLs አጠቃላይ 

(ሁሉንም) ውጤት 

የማየት ፈቃድ* 

የ ESL አስተማሪ ምክረሀሳብ እንደ አማራጭ የሚሰጥ ምክረሀሳብ 

K-12 5.0 ወይንም የበለጠ  ለዳግመ ምደባ (መልቀቂያ) ቢያንስ አንድ (1) የ 

ESL አስተማሪ ምክረሀሳብ። 

 

ለዳግመ ምደባ (መልቀቂያ) የ ESL አስተማሪ 
ምክረሀሳብ በሚታጣበት ጊዜ፣ ተማሪው ለዳግመ ምደባ 

የሚሆነው ቢያንስ ሁለት (2) ምክረሀሳቦች ከሁለት (2) 
የተለያዩ አስተማሪዎች ማግኘት መቻል ይኖርበታል።  

መታወቂያ 

 
ስም 

አጠቃላይ የ  

2016-2017 ውጤት 
ማየት ይችላሉ 

የምክረሀሳብ ደብዳቤ 

   አዎ 

 


