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9/2017 Malayalam 

ദ സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയ 

ഓഫീസ് ഓഫ് മൾട്ടിലിിംഗ്വൽ കരിക്കുലിം ആൻഡ് പ്രാ്ഗ്ാിംസ്  

(OFFICE OF MULTILINGUAL CURRICULUM AND PROGRAMS) 
440 NORTH BROAD STREET, SUITE 251 

PHILADELPHIA, PA 19130 
 

 

 

ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക്/രക്ഷാകർത്താക്കൾക്ക്: 
________________________________ 

________________________________ 

Philadelphia, PA ______  
 

 

ടെപ്റ്റംബർ 15, 2017 

 
 

ഇഎസ്എൽ പ്രാ്ഗ്ാമിൽ നിന്നുള്ള രുറത്ത് കരക്കൽ (എക്റ്സിറ്) 
രക്ഷിതാക്കൾക്ക്/രക്ഷാകർത്താക്കൾക്ക് ഉള്ള അറിയിപ്പ് 

 
പ്രിയടെട്ട രക്ഷിതാവവ/രക്ഷാകർത്താവവ: 

 

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി, __________________ (___________), ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം 
കരസ്ഥമാക്കിടയന്ും, അതിനാൽ ടെപ്റ്റംബർ 5, 2017 എന് തീയതിയിൽ രണ്ാം 
ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷ് (ESL) എന് വപ്രാപ്്ാം വിജയകരമായി രൂർത്തിയാക്കിടയന്ും 

ഞങ്ങൾ നിങ്ങടള അഭിമാന രുരെരം അറിയിച്ച് ടകാള്ളുന്ു. 
 

ദ് സ്കൂൾ ഡിസ്പ്െിക്റ്റ് ഓഫ് ഫിലാടഡൽഫിയയിടല ESL വപ്രാപ്്ാം വിജയകരമായി 
രൂർത്തിയാക്കി രുറത്ത് കെക്കുന്തിനുള്ള (എക്റ്െിറ്) മാനദ്ണ്ഡം ഈ കത്തിന്ടറ 

രിൻഭാ്ത്ത് കാണ്ാവുന്താണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പ്രകെനം വിലയിരുത്തുകയും, 

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ടെറിൽ III െപ്ലിടമന്റൽ വപ്രാപ്്ാമുകൾ ലഭയമാക്കുന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ 

വികെനത്തിൽ നിന്ുള്ള നിർവേശങ്ങവളാ രിന്തുണ്കവളാ ഇനിവമൽ അവശയമിടലെന്ും ദ് 

സ്കൂൾ ഡിസ്പ്െിക്റ്റ് ഓഫ് ഫിലാടഡൽഫിയ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്്. ടഫഡറൽ നിയമം 
ആവശയടെെുന് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ രുവരാ്തി നാല് (4) വർഷ കാലയളവ് 

വടര നിരീക്ഷണ്ത്തിൽ തുെരും. 
 

നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം കരസ്ഥമാക്കിടയന്് ഉറെുവരുത്താൻ ഞങ്ങളുമായി 
െഹകരിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. നിങ്ങൾക്ക് എടന്തങ്കിലും വ ാദ്യങ്ങവളാ ആശങ്കകവളാ 

ഉടണ്ങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അധ്യാരകടനവയാ സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്വപ്െറടറവയാ 

ബന്ധടെൊൻ മെിവക്കണ്തിലെ. 
 

ആത്മാർത്ഥതവയാടെ, 
 

 

 

അലിെൺ ഡബ്ല്യു. സ്റ്റിൽ 

ഡരയൂട്ടി  ീഫ് 
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9/2017 Malayalam 

ദ സ്കൂൾ ഡിസ്്രിക്റ്റ് ഓഫ് ഫിലാഡഡൽഫിയ 

ഇിംഗ്ലീഷ് രഠിതാക്കൾക്ക് രഠനിം രൂർത്തിയാക്കി രുറത്ത്  
കരക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ (ELS) 

 

* 2016-2017 സ്കൂൾ അധ്യയന വർഷം എെുത്തത് 

** ഒരു ESL വപ്രാപ്്ാമിൽ നിന്് “രുറത്ത് കെക്കുന്തും” റീക്ലാെിഫിവക്കഷനായി അറിയടെെുന്ു 
 

 

വിദയാർത്ഥിയുഡര ഇിംഗ്ലീഷ് ്രാവീണ്യിം 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELS പ്രാ്ഗ്ാമിൽ നിന്ന് രുറത്ത് കരന്ന പേഷമുള്ള ഇിംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ്രാവീണ്യിം 

നിരീക്ഷിക്കൽ 

 
ESL വപ്രാപ്്ാമിൽ നിന്് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി രുറത്ത് കെന് വശഷം നാല് (4) വർഷം വടര 

നിരീക്ഷണ്ം അവശയമാണ്. രുറത്ത് കെക്കുന്തിനുള്ള മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ രാലിച്ച വശഷവും, 
രുറത്ത് കെന്് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് EOSL രിന്തുണ് അവശയമിടലെന്് ഉറെ് 
വരുത്തുന്തിനുള്ളതാണ് ഈ നെരെിപ്കമം.  
 

നിരീക്ഷണ്ത്തിൽ ഇവയിൽ ഏടതങ്കിലുവമാ അടലെങ്കിൽ എലൊവമാ ഉൾടെെും: 
          – വപ്്ഡുകളുടെ അവർത്തിച്ചുള്ള അവവലാകനം 
          – പ്രാവദ്ശിക വിലയിരുത്തലുകൾ 

          – അവശയമായ ഭരണ്കുെ വിലയിരുത്തലുകൾ 

          – അദ്ധ്യാരക നിരീക്ഷണ്ം  
 

 

പ്ഗ്ഡ് 

ELL-ന്ഡറ പകാപപാസിറ് 
(ഡമാത്തത്തിലുള്ള) 

സ്പകാറിനായി ACCESS 

ESL രീച്ചർ േുരാർേകൾ ഇതര േുരാർേകൾ 

K-12 5.0 അടലെങ്കിൽ അതിന് 

മുകളിൽ 

റീക്ലാെിഫിവക്കഷനായി 
കുറഞ്ഞത് ഒരു (1) ESL 

െീച്ചർ ശുരാർശ (എക്റ്
െിറ്). 

റീക്ലാെിഫിവക്കഷനായി ESL െീച്ചർ 

ശുരാർശ (എക്റ്െിറ്) ഇലൊത്ത 

ൊഹ രയങ്ങളിൽ, രണ്് 
വയതയസ്ത കണ്ന്് െീച്ചർമാരിൽ 

നിന്് കുറഞ്ഞ രണ്് (2) 

റീക്ലാെിഫിവക്കഷനുള്ള 

ശുരാർശകടളങ്കിലും 
വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഉണ്ായിരിക്കണ്ം.  

ID പരര് 
2016-2017-ഡല ACCESS 

ഡമാത്തത്തിലുള്ള സ്പകാർ 
േുരാർോ കത്ത് 

   അടത 

 


