ለሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች
የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት (ኢሶል) ፕሮግራም ምደባ ማስታወቂያ
ቀን: ___________________

የመጀመሪያ የትምህርት ምደባ

ቀጣይ የትምህርት ምደባ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
የአያት ስም
የመጠሪያ ስም
የአባት ስም ነጠላ ፊደል የተማሪ መታወቂያ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ትምህርት ቤት

የክፍል ደረጃ

ውድ ወላጅ/ሕጋዊ ሞግዚት:
ልጅዎ የኢሶል ፕሮግራማችን ላይ ለ ___________ ዓመት ትምህርት ማግኘት እንደሚችል በደስታ እናሳውቃችኋለን። ተማሪዎች አገልግሎቶች
እንደሚያስፈልጋቸው የሚለዩት ለሜሪላንድ የቤት ቋንቋ ጥናት በሰጣችሁት መልስ፣ እና የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ፈተና መሰረት ነው።
የሚነሳሳ
ኤ1

የሚያስስ
ኤ2

አጠቃላይ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ደረጃ

የሚሳተፍ
ኤ3

የሚገባ
1

ብቅ እያለ ያለ
2

እያደገ ያለ
3

እየሰፋ ያለ
4

ተግባር ላይ የሚውለው የልጅዎ ኢሶል ፕሮግራም የትምህርት አሰጣጥ መንገድ እንደሚክተለው ነው:
□ ኢኤል ባለሁለት ቋንቋ፥ ተማሪዎች ብቁ የሚሆኑት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እና በአፍ መፍቻ ቋንቋ ጥቂት መመሪያ ጋር
በእንግሊዝኛ ነው።
□ ቅይጥ ባለሁለት ቋንቋ፥ እኩል ትኩረት ለእንግሊዝኛ እና ለአጋር ቋንቋ ሲሰጥ፤ ይህም በኢኤል እና ኢኤል ባልሆነ ክፍል ውስጥ
በአጋር ቋንቋ የሚሰጥ መመሪያን ይጨምራል።
□ ኢኤል ላይ ያተኮረ የመሸጋገሪያ መመሪያ፥ የተማሪው የአፍ መፍቻ ቋንቋ የእንግሊዝኛ ብቃትን ለመጨመር ድጋፍ ሲውል
የተማሪው የአፍ መፍቻ ቋንቋ ብቃት ግን በኢኤል ብቻ ክፍል የፕሮግራሙ አላማ አይደለም።
□ ቅይጥ ክፍሎች ከአፍ መፍቻ ቋንቋ ድጋፍ ጋር፥ የተማሪው የአፍ መፍቻ ቋንቋ የእንግሊዝኛ ብቃትን ለመጨመር ድጋፍ ሲውል፣
ነገር ግን በአብዛኛው መመሪያ የሚቀርበው በኢኤል እና ኢኤል ባልሆኑ ክፍሎች ውስጥ ነው።
□ ኢኤል ላይ ያተኮረ የእንግሊዝኛ ብቻ መመሪያ፥ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎቶች እና ይዘት የኢኤል ብቻ ክፍል የማስተማር ትኩረቶች
ናቸው።
□ ቅይጥ ክፍሎች ከእንግሊዝኛ ብቻ ድጋፍ ጋር፥ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ክህሎቶች እና ይዘት የኢኤል ብቻ እና ኢኤል ባልሆኑ ክፍሎች
የማስተማር ትኩረቶች ናቸው።.

የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ፕሮግራም የትምህርት ቦታ አማራጮች እና ዒላማዎች መግለጫ
ሁሉም ፕሮግራሞች የእያንዳንዱን ተማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ደረጃ የተለየ የእንግሊዝኛ ቋንቋ እድገት እና የማስተማር ዘዴ ያካትታሉ።
እነዚህ ዘዴዎች እያንዳንዱ ተማሪ የእንግሊዝኛ ቋንቋ የመስማት፣ የመናገር፣ የማንበብ እና የመጻፍ ችሎታቸውን በሚመለከት በሁሉም ዋና
የትምህርት ዓይነቶች በትምህርት ውጤታማ እንዲሆኑ ለማገዝ ጥቅም ላይ ይውላሉ። ከኢኤሎች የሚጠበቀው ተማሪዎች ወደ መደበኛ
የትምህርት ስርዓት ክፍሎች እንዲሻገሩ፣ ከክፍል ደረጃ ወደ ሌላ የክፍል ደረጃ የሚተላለፉበት የትምህርት ስኬት ደረጃ እንዲያገኙ እና
ከከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ከመደበኛ ትምህርት ተማሪዎች እኩል እንዲመረቁ ነው።
የመውጣት መስፈርት
ተማሪዎች የዓመት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ፈተና ላይ ችሎታ ካሳዩ እና በዕድሜ/የትምህርት ደረጃ ተገቢ የትምህርት ሁኔታ ስኬታማ ከሆኑ የኢሶል
አገልግሎት ቀጥሎ አይሰጣቸውም።
የወላጅ መብቶች
የሚሆን ከሆነ ልጅዎ ሌላ ዓይነት የትምህርት አሰጣጥ ወዳለበት እንዲመደብ/እንድትመደብ የመጠየቅ መብት አላችሁ። በማንኛውም ጊዜ
ከልጅዎ ኢሶል አስተማሪ እና/ወይም ከትምህርት ቤት ጋር በመገናኘት የኢሶል አገልግሎቶች ለማግኘት እንደማይፈልጉ የመግለጽ መብት
አላችሁ። ሂደቱ በየአመቱ መጠናቀቅ አለበት።
ልዩ ነገሮች የሚያስፈልጓቸው የኢ ኤል ተማዎች

የልጁ ኢሶል ፕሮግራም ለሱ የተለየ የትምህርት ፕሮግራም የትምህርት አሰጣጥ ዒላማዎችን (አይ ኢ ፒ) ለማሟላት ድጋፍ ይሰጣል።
የልጅዎን ምደባ በሚመለከት እባክዎን ውሳኔዎን ከዚህ በታች ምልክት በማድረግ ይግለጹ :
□

አዎን፣ ልጄ በ_________የትምህርት ዓመት ኢሶል ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፍ እፈልጋለሁኝ። ልጄ የእንግሊዝኛ ቋንቋ እድገቱን
ለማወቅ በየአመቱ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ፈተና በድጋሚ እንደሚሰጠው አውቃለሁ።

□

አይ፣ ልጄ በ_________የትምህርት ዓመት ኢሶል ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፍ አልፈልግም። ልጄ የእንግሊዝኛ ቋንቋ የመማር እና
የመገብየት እድገቱን ለመለካት በየአመቱ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ፈተና በድጋሚ እንደሚሰጠው ለልጄ የኢሶል አገልግሎቶችን
ባልፈቅድም እንኳን አውቃለሁ። ልጄ የስቴቱ መውጫ ማሟያዎቹ እስኪሟሉ ድረስ የእንግሊዝኛ ተማሪ ሆኖ ይቆያል። እባክዎን
ፈቃድ እስከሰጡን ድረስ፣ እርስዎ እና ልጅዎ በ3ኛ ርዕስ መሰረት ከትምህርት በኋላ እና የሳመር ወቅት የታመቀ የእንግሊዝኛ ቋንቋ
ትምህርት፣ የወላጆች እገዛ ፕሮግራም እንደዚሁም የወላጆች-አስተማሪዎች ስብሰባዎች ላይ የአስተርጓሚ አገልግሎት የመሰሉትን
ተጨማሪ አገልግሎቶች ለማግኘት ይችሉ ይሆናል።

የመውጫ ማሟያ
የእንግሊዝኛ ተማሪዎች በአመታዊ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ምዘና ላይ የስቴቱን መውጫ ማሟያ ሲያሙዋሉ ለኢሶል አገልግሎቶች ብቁ
መሆን ያበቃሉ።
በአክብሮት
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ስም
መጠሪያ ርዕስ
የስልክ ቁጥር
የትምህርት አሰጣጥ ፕሮግራሞች እና ፕሮግራም ለመምረጥ እገዛ ማግኘትን በሚመለከት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ከሚቀጥለው ጋር
ተገናኙ:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ስም
መጠሪያ ርዕስ
የስልክ ቁጥር

ከላይ የተጠቀሰውን የምደባ ውሳኔ ተስማምተው መቀበልዎን ለማረጋገጥ ከዚህ በታች ስምዎን ይፈርሙ።:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
የወላጅ/የሕጋዊ ተጠባባቂ ፊርማ
ቀን

ይህንን ዶኩመንት ወደሚከተለው ይላኩት:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ስም
መጠሪያ ርዕስ
ቀን

