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Drodzy rodzica lub opiekuna: 
  
Wymagane prawem federalnych i stanowych Woodbridge Township – gmina w okręgu szkolnego ustanowił ESL 
(angielski jako drugi język) i dwujęzycznych programów. Twoje dziecko ___ został zidentyfikowany jako 
ograniczone angielski biegły na podstawie badania biegłości ustandaryzowany język naszej dzielnicy. Ten test 
klasyfikuje studentów w pięciu grupach zaawansowania. Zgodnie z wynikami badań Twoje dziecko wpada w 
grupie, sprawdzić poniżej: 
  

1. ___ Dla początkujących  
2. ___ Niższe średnio 
3. ___ Ponad Średniozaawansowany 
4. ___ Zaawansowane 
5. ___ Pełnej znajomości języka angielskiego   

  
Twoje dziecko jest ___ ___ nowe, student powrotu i otrzyma służby, sprawdzić poniżej: 
  
___ ESL - angielski jako drugi język, który będzie nauczać, słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie umiejętności 
niezbędne do osiągnięcia sukcesu w szkole. ESL zajęcia prowadzone są przez 30 minut lub jednej klasy okres 
każdego dnia. Twoje dziecko będzie zwykle spędzić resztę dnia jego lub jej w regularnych zajęć z innymi 
studentami. Około jedna trzecia naszych studentów ESL wyjść z programu, które każdego roku i czas, który 
spędzają większość studentów w programie mogą różnić się od jednego do trzech lat, w zależności od 
indywidualnych postępów ucznia. 
  
___ Dwujęzyczny - dwujęzyczny Program świadczy usługi na kilka różnych sposobów i dwujęzyczne świadczone 
są w uzupełnieniu do programu ESL. Rodzaj programu, y nasze dziecko jest zaznaczone poniżej: 
  

1. ___ Pełny etat - niektóre szkoły przedszkola studenci otrzymują usługi w pełnym wymiarze czasu 
dwujęzyczne Przedszkole prowadzone przez certyfikowanych nauczycieli biegle w języku ojczystym i 
angielskim. 
2. ___ Niepełnym wymiarze godzin - najbardziej elementarny studenci otrzymują 90 minut nauki dziennie 
angielskiego i matematyki uczył przez certyfikowanych nauczycieli biegle w języku angielskim i języku 
ojczystym. 
3. ___ Rozszerzony ESL - średniej i gimnazjum uczniów i kilku studentów szkoły otrzyma rozszerzone 
usługi ESL na okres dodatkowych Klasa każdego dnia oprócz swoich klasach ESL. 

  
Celem wszystkich naszych programów jest Twoje dziecko, wyjdź z programu ESL/dwujęzyczny, spędzić cały dzień 
w jego lub jej w regularnych zajęć, a postęp w osiąganiu wysokich standardów edukacyjnych. Twoje dziecko będzie 
być reevaluated na koniec każdego roku szkolnego, aby określić, jeśli on lub ona jest gotowa do wyjścia z 
programu. Studentów, którzy Dąż do pełnego angielski i robią zadowalających postępów w klasie i w osiąganiu 
standardów akademickich Państwa będą zalecane do wyjścia z programu. Mamy przyjemność poinformować, że w 
większości lat, wszystkie nasze 12

th
 klasy ESL i uczniom dwujęzycznych absolwent z ich klasy. Studentów 

niepełnosprawnych nauki lub inne też mogą być zawarte w ESL i dwujęzycznych programów i ich potrzeby będą 
zakwaterowani przez po ich indywidualne programy edukacyjne. 
  
Ty, jako rodzica lub opiekuna, mają prawo odmówić tych usług oferowanych na Twoje dziecko. Można to zrobić 
zanim Twoje dziecko wchodzi ESL program. Podczas pierwszych trzech lat uczestnictwa w programie student nie 
mogą być usunięte do końca roku szkolnego. Jeśli chcesz usunąć dziecko, musi odwołać się do zgody kuratora 
County. Jednakże udział w tym programie pomoże dziecku odnieść sukces w szkole i postęp akademicki Twoje 
dziecko może zostać spowolnione, powinien on lub ona nie uczestniczyć w tym programie. Jeśli nie chcesz, aby 
Twoje dziecko do udziału w tym programie, proszę wysłać list do dziecka główny lub Orientacji Pocieszyciela w 
ciągu 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
  
Proszę podpisać jeden egzemplarz niniejszego obwieszczenia poniżej i wrócić do szkoły dziecka. Podpisując ten 
zawiadomienie, są tylko mówiąc, że mają otrzymane i czytać ogłoszenia. To nie poślizgu zgody, a nie przyjęcia lub 
odmowy usług poprzez podpisanie niniejszego obwieszczenia. 
  
Z poważaniem, 
  
  
  
  
Podpis rodzica: Data ___: ___ 


