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THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 
OFFICE OF MULTILINGUAL CURRICULUM AND PROGRAMS 

440 NORTH BROAD STREET, SUITE 251 
PHILADELPHIA, PA 19130 

 

 

 

Para sa Magulang/Tagapag-alaga ni: 

________________________________ 

________________________________ 

Philadelphia, PA ______  
 

 

Setyembre 15, 2017 

 
 

PAG-EXIT SA PROGRAMANG ESL 

PAUNAWA PARA SA MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA 
 

Minamahal na Magulang/Tagapag-alaga: 

 

Ipinagmamalaki naming ipaalam sa iyo na naabot ng iyong anak na si __________________ 

(___________), ang kahusayan sa Ingles at samakatuwid ay naka-exit na sa programang English 

as a Second Language (ESL) epektibo sa Setyembre 5, 2017. 

 

Maaaring makita ang pamantayan sa pag-exit sa programang ESL sa The School District of 

Philadelhpia sa likod ng liham na ito. Sinuri ng The School District of Philadelphia ang 

performance ng inyong anak at natukoy na hindi na kailangan ng iyong anak ang English 

Language Development (ELD) na pagtuturo o mga suporta na ibinibigay sa pamamagitan ng 

Title III Supplemental Programs. Patuloy na susubaybayan ang pagsulong ng iyong anak sa loob 

ng apat (4) na taon alinsunod sa iniatas ng pederal na batas. 

 

Salamat sa pakikipagtulungan sa amin upang matiyak na maabot ng iyong anak ang kahusayan 

sa Ingles. Kung ikaw ay may anumang tanong o alalahanin, huwag mag-atubiling makipag-

ugnayan sa guro ng iyong anak o administrator ng paaralan. 

 

Taos-puso, 

 

 

 

Allison W. Still 

Deputy Chief 
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THE SCHOOL DISTRICT OF PHILADELPHIA 

PAMANTAYAN NG PAG-EXIT PARA SA MGA ENGLISH LEARNER (MGA EL) 

 

* Kinuha noong 2016-2017 taong pampaaralan 

** Ang muling pag-uuri ay tinatawag ding “pag-exit” mula sa isang programang ESL 

 

 

KAHUSAYAN SA INGLES NG MAG-AARAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGSUBAYBAY SA MGA EL PAGKA-EXIT SA PROGRAMANG ESL 

 

Kinakailangan ang pagsubaybay sa loob ng apat (4) na taon pagka-exit sa programang ESL ng 

isang estudyante. Ginagawa ang prosesong ito upang matiyak na hindi na kailangan ng mga 

naka-exit nang estudyante ng suportang ESOL kahit na matapos matugunan ang pamantayan 

para sa pag-exit.  

 

Maaaring kabilang sa pagsubaybay ang anuman o lahat ng sumusunod: 

          – Pana-panahong pagsusuri sa marka 

          – Mga lokal na assessment 

          – Mga kinakailangang pang-estadong assessment 

          – Obserbasyon ng guro  

Grade 

ACCESS para sa 

(pangkalahatang) 

Marka sa ELLs 

Composite * 

Rekomendasyon ng Guro ng ESL Alternatibong Rekomendasyon 

K-12 5.0 o mas mataas  Kahit isang (1) rekomendasyon ng 

guro ng ESL para sa muling pag-uuri 

(pag-exit). 

Sa kawalan ng rekomendasyon ng guro ng 

ESL para sa muling pag-uuri (pag-exit), 

dapat ay may kahit dalawang (2) 

rekomendasyon para sa muling pag-uuri 

(pag-exit) mula sa dalawang (2) 

magkaibang guro ng asignatura  

ang mag-aaral.  

ID 

 

Pangalan 
Pangkalahatang 

Marka sa ACCESS 

noong 2016-2017 

Liham ng Rekomendasyon 

   Oo 

 


