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9/2017 Lao 

ເຂດການສຶກສາເມືອງ PHILADELPHIA 
ຫ້ອງການຫ ຼັ ກສູດ ແລະ ໂປຣແກຣມການຮຽນການສອນຫ າຍພາສາ 

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 251 
PHILADELPHIA, PA 19130 

 
 

 

ເຖິງພ ໍ່ ແມໍ່ /ຜ ູ້ ປົກຄອງຂອງ: 
________________________________ 

________________________________ 

Philadelphia, PA ______  
 

 

15 ກັນຍາ 2017 

 
 

ການອອກຈາກຫ ຼັ ກສູດ ESL 

ແຈ້ງການເຖິງພ ໍ່ ແມໍ່ /ຜູ້ປົກຄອງ 

 

ສະບາຍດີ ພ ໍ່ ແມໍ່ /ຜ ູ້ ປົກຄອງ: 

 

ພວກເຮົາຍິນດີແຈູ້ງໃຫູ້ທໍ່ານຊາບວໍ່ າລ ກຂອງທໍ່ານ, __________________ (___________), ໄດູ້ ບັນລຸ

ຄວາມຄໍ່ອງແຄູ້ວດູ້ານພາສາອັງກິດແລູ້ວ ແລະ ສະນັູ້ ນຈິໍ່ ງໄດູ້ອອກຈາກຫ ັ ກສ ດ ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີສອງ 

(ESL) ແລູ້ວ ໂດຍມີຜົນແຕໍ່ ວັນທີ 5 ກັນຍາ 2017. 

 

ສາມາດເບິໍ່ ງເກນເງ ໍ່ ອນໄຂສ າລັບການອອກຈາກຫ ັ ກສ ດ ESL ໃນເຂດການສຶກສາເມ ອງ Philadelphia ໄດູ້ຢ ໍ່

ດູ້ານຫ ັ ງຂອງຈົດໝາຍນີູ້ . ເຂດການສຶກສາເມ ອງ Philadelphia ໄດູ້  

ກວດເບິໍ່ ງຜົນການຮຽນຂອງລ ກທໍ່ານ ແລະ ໄດູ້ຕັດສິນກ ານົດວໍ່ າລ ກຂອງທໍ່ານບ ໍ່ ຈ າເປັນຕູ້ອງມີການສອນ ການ

ພັດທະນາພາສາອັງກິດ (ELD) ຫ   ການສະໜັບສະໜ ນທີIສະໜອງໃຫູ້ຜໍ່ ານ ຫ ັ ກສ ດເສີມຂອງ Title III ອີກຕ ໍ່

ໄປ. ຈະມີການສ ບຕ ່ຕິດຕາມຄວາມກູ້າວໜູ້ າຂອງ 

ລ ກທໍ່ານເປັນເວລາສີໍ່  (4) ປີ ຕາມທີໍ່ ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງກ ານົດໄວູ້ . 

 

ຂ ຂອບໃຈທີໍ່ ຮໍ່ວມມ ກັບພວກເຮົາໃນການຮັບປະກັນໃຫູ້ລ ກຂອງທໍ່ານບັນລຸໄດູ້ຄວາມຄໍ່ອງແຄູ້ວດູ້ານພາສາ

ອັງກິດ. ຖູ້າທໍ່ານມີຄ າຖາມ ຫ   ຄວາມກັງວົນໃຈໃດໆ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ ຫາຄ ສອນ ຫ   ຜ ູ້ ບ ລິຫານໂຮງຮຽນຂອງລ ກ

ທໍ່ານ. 

 

ດູ້ວຍຄວາມນັບຖ , 
 

 

 

Allison W. Still 

ຮອງຫົວໜູ້ າ 
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ເຂດການສຶກສາເມືອງ PHILADELPHIA 

ເກນເງືໍ່ ອນໄຂການອອກຈາກຫ ຼັ ກສູດສ າລຼັ ບຜູ້ຮຽນພາສາອຼັ ງກິດ (ELs) 

 

* ດ າເນີນໃນສົກຮຽນ 2016-2017 

** ການຈັດປະເພດຄ ນໃໝໍ່ ຍັງເອີູ້ ນວໍ່ າ “ການອອກ” ຈາກຫ ັ ກສ ດ ESL 

 

 

ຄວາມຄໍ່ອງແຄ້ວດ້ານພາສາອຼັ ງກິດຂອງນຼັ ກຮຽນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການຕິດຕາມນຼັ ກຮຽນ ELs ຫ ຼັ ງຈາກອອກຈາກຫ ຼັ ກສູດ 

 

ຈ າເປັນຕູ້ອງມີການຕິດຕາມເປັນເວລາສີໍ່  (4) ປີຫ ັ ງຈາກນັກຮຽນອອກຈາກຫ ັ ກສ ດ ESL  

ແລູ້ວກ ຂະບວນການນີູ້ ແມໍ່ ນເພ ໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່ ານັກຮຽນທ່່ອອກໄປແລູ້ວຈະບ ໍ່ ຈ າເປັນຕູ້ອງມີການຊໍ່ວຍເຫ  ອ 

ESOL ອີກຕ ໍ່ ໄປ ເຖິງແມໍ່ ນຫ ັ ງຈາກທີໍ່ ຕອບສະໜອງໄດູ້ເກນເງ ໍ່ ອນໄຂສ າລັບການ 

ອອກຈາກຫ ັ ກສ ດແລູ້ວກ ຕາມ.  

 

ການຕິດຕາມອາດຈະລວມມີສິໍ່ ງໃດໜຶໍ່ ງ ຫ   ທັງໝົດຕ ໍ່ ໄປນີູ້ : 

          – ການທົບທວນຕາມຊັູ້ ນຮຽນເປັນຊໍ່ວງໄລຍະ 

          – ການປະເມີນຜົນຂອງທູ້ອງຖິໍ່ ນ 

          – ການປະເມີນຂອງລັດທີໍ່ ຈ າເປັນ 

          – ການສັງເກດຂອງຄ ສອນ  

ຊຼັ້ ນ

ຮຽນ 

ຄະແນນຫ າຍສໍ່ວນ 

(ລວມ) ACCESS 

for ELLs* 

ຄ າສະເໜີແນະຂອງຄູ 

ສອນ ESL  
ຄ າສະເໜີແນະທາງເລືອກອືໍ່ ນໆ 

K-12 5.0 ຂຶູ້ ນໄປ  ຢໍ່າງໜູ້ ອຍໜຶໍ່ ງ (1) ຄ າສະເໜີແນະຂອງຄ 

ສອນ ESL ສ າລັບການຈັດປະເພດຄ ນໃໝໍ່  

(ການອອກ). 

ຖູ້າບ ໍ່ ມີຄ າສະເໜີແນະຂອງຄ ສອນ  

ESL ສ າລັບການຈັດປະເພດຄ ນໃໝໍ່   

(ການອອກ), ນັກຮຽນຕູ້ອງມີຢໍ່າງໜູ້ ອຍສອງ (2) 

ຄ າສະເໜີແນະສ າລັບການຈັດປະເພດຄ ນໃໝໍ່  

(ການອອກ) ຈາກສອງ  

(2) ຄ ສອນໃນຫົວຂ ູ້ ອ ໍ່ ນໆ.  

ID 

 

ຊືໍ່  
ຄະແນນລວມ 

ACCESS  

2016-2017 

ຈົດໝາຍແນະນ າ 

   ແມໍ່ນ 

 


