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THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 
OFFICE OF MULTILINGUAL CURRICULUM AND PROGRAMS 

440 River Street, Suite 251 
PHILADELPHIA, PA 19130 

 

 
 

নিম্নোক্ত ছোত্র/ছোত্রীর নিতো মোতো/অনিিোবক: 

________________________________ 

________________________________ 

Philadelphia, PA ______  
 

 

15ই সেম্েম্বর, 2017 

 
 

ইএেএল (ESL) সরোগ্রোম েম্পূর্ণ করো 
নিতো মোতো/অনিিোবম্কর জন্য নবজ্ঞনি 

 

নরয় নিতোমোতো/অনিিোবক: 

 

আমরো আিিোম্ক গম্বণর েোম্ে জোিোনি সে আিিোর েন্তোি, __________________ (___________), 

ইংম্রনজম্ত রম্য়োজিীয় দক্ষতো অজণ ি কম্রম্ছ এবং তোই 5ই সেম্েম্বর 2017 সেম্ক নিতীয় িোষো নিেোম্ব ইংম্রজী 
(English as a Second Language, ESL) সরোগ্রোম েমূ্পর্ণ কম্রম্ছ। 

 

দ্যো সু্কল নিনিক্ট অফ নফলোম্িলনিয়ো-সত ESL েমূ্পর্ণ করোর মোিদন্ডটি আিনি এই নিঠির নিছম্ির নদম্ক সদখম্ত 

িোম্বি। দ্যো সু্কল নিনিক্ট অফ নফলোম্িলনিয়ো আিিোর েন্তোম্ির দক্ষতো িেণোম্লোিিো কম্রম্ছ এবং নির্ণোরর্ কম্রম্ছ 

সে আিিোর েন্তোম্ির নিম্রোিোম III িনরিূরক সরোগ্রোম (Title III Supplemental Programs) এর মোধ্যম্ম আর 

ইংম্রনজ িোষো উন্নয়ি (English Language Development, ELD)এর নিম্দণি বো েিোয়তোর রম্য়োজি সিই। 

েুক্তরোষ্ট্রীয় আইি অিুেোয়ী আিিোর েন্তোম্ির অগ্রগনতর ওির আগোমী িোর (4) বছর র্ম্র িজর রোখো িম্ব। 

 

আিিোর েন্তোিম্ক ইংম্রনজম্ত দক্ষ কম্র তুলম্ত আমোম্দর েোম্ে েিম্েোনগতো করো জন্য আিিোম্ক র্ন্যবোদ। আিিোর 

সকোি রশ্ন বো েমস্যো েোকম্ল, অিুগ্রি কম্র আিিোর েন্তোম্ির নিক্ষক বো সু্কল িনরিোলম্কর েোম্ে সেোগোম্েোগ করম্ত 

নির্ো করম্বি িো। 

 

নবিীত, 

 

 

 

Allison W. Still 

সিিুটি নিফ 
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THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 

ইংম্রনজ নিক্ষোেীম্দর (ELs) নিক্ষো েমু্পর্ণ করোর মোিদন্ড 

 

* 2016-2017 সেম্ক নিক্ষোবষণ সেম্ক শুরু কম্র 

** িুিরোয় সের্ীনবন্যোম্ের একটি ESL সরোগ্রোম "েম্পূর্ণ করো" নিেোম্বও িনরনিত 

 

 

নিক্ষোেীর ইংম্রনজম্ত দক্ষতো 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ইএেএল (ESL) সরোগ্রোম েমূ্পর্ণ করোর ির Els-র মনিটনরং 
 

একজি নিক্ষোেী একটি ESL সরোগ্রোম েমূ্পর্ণ করোর িম্রও িোর (4) বছর মনিটনরং করম্ত িম্ব। েমূ্পর্ণ করো 
নিক্ষোেীর েমূ্পর্ণ করোর মোিদন্ডটি িূরর্ করোর িম্র আর ESOL েিোয়তো রম্য়োজি সিই, এটি নিনিত করম্তই 

এই রনিয়ো।  
 

মনিটনরং নিননলনখম্ত সকোি নকছুম্ক অন্তিুণ ক্ত করম্ত িোম্র: 

          - সগ্রিগুনলর িেণোয়িনমক িেণোম্লোিিো 
          - স্থোিীয় মূল্যোয়ি 

          - সেট মূল্যোয়ি রম্য়োজি 

          - নিক্ষম্কর িেণম্বক্ষর্  

সের্ী 
ELLs েমনিত (েোমনগ্রক) 

সস্কোর মূল্যোয়ি* 
ESL নিক্ষম্কর েুিোনরি নবকল্প েুিোনরি 

K-12 5.0 অেবো আরও সবনি িুিরোয় সের্ীনবন্যোম্ের (েম্পূর্ণ করো) 
জন্য অন্তত এক (1) জি ESL নিক্ষম্কর 

েুিোনরি। 

িুিরোয় সের্ীনবন্যোম্ের (েম্পূর্ণ করো) জন্য ESL 

নিক্ষম্কর েুিোনরি িো েোকম্ল, নিক্ষোেীর িুিরোয় 

সের্ীনবন্যোম্ের (েম্পূর্ণ করো) জন্য দইু (2) জি 

আলোদো নবষম্য়র নিক্ষম্কর সেম্ক কমিম্ক্ষ দইু 

(2)টি েুিোনরি েোকম্ত িম্ব।  

আইনি 

 

িোম 

2016-2017-র 

মূল্যোয়ি করো 
েোমনগ্রক সস্কোর 

েুিোনরম্ির নিঠি 

   ি্োাঁ 
 


