NOTIFICAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO NO
PROGRAMA DE INGLÊS PARA FALANTES DE OUTROS IDIOMAS (ESOL)

Data: __________________________

Atribuição inicial

Atribuição contínua

____________________________________________________________________________________
Sobrenome
Nome
M.I.
ID do aluno
____________________________________________________________________________________
Escola
Ano

Prezados Pais/Tutor legal:
Temos o prazer de informá-lo de que seu filho é elegível para receber instrução de nosso programa ESOL
para o ano escolar _________. Os alunos são identificados conforme sua necessidade de serviços com
base em sua resposta à Pesquisa do idioma falado em casa de Maryland e um teste de proficiência em
inglês.
Nível geral de proficiência em inglês
Iniciante
A1

Exploran
do
A2

Engajand
o
A3

Novato
1

Emergente
2

Em
Desenvolvimento
3

Em
Expansão
4

O método de instrução usado no programa ESOL de seu filho será conforme indicado abaixo:
□ EL Bilíngue: os alunos ganham proficiência em sua língua nativa e em inglês com alguma
instrução na língua nativa do aluno.
□ Bilíngue misto: é dado foco igual ao inglês e um idioma parceiro, incluindo instruções de
conteúdo no idioma parceiro na classe dos ELs e não-ELs.
□ Instrução de transição específica do EL: o idioma nativo do aluno é usado para dar apoio à

aquisição de proficiência em inglês, mas a proficiência na língua nativa de um aluno não
é um objetivo do programa somente na classe do EL.
□ Aulas mistas com apoio do idioma nativo: o idioma nativo do aluno é usado para dar apoio à
aquisição de proficiência em inglês, mas a maioria das instruções é fornecida em inglês na classe
dos ELs e não-ELs.
□ Instrução somente em inglês específico para o EL: as habilidades e conteúdo do inglês são o
foco da instrução na classe apenas para o EL.
□ Classes mistas com apoio somente em inglês: as habilidades e conteúdo do inglês são o foco da
instrução na classe dos ELs e não-ELs.
Descrição de objetivos e opções de colocação do programa para os alunos de inglês (ELs)
Todos os programas incluem estratégias diferenciadas de ensino e desenvolvimento do idioma inglês para
o nível de cada aluno de proficiência no idioma inglês. Essas estratégias são utilizadas para ajudar cada
aluno a alcançar proficiência em inglês em audição, conversação, leitura e escrita e ter sucesso acadêmico
em todas as matérias principais. As expectativas para os ELs são que eles façam a transição completa
para as aulas oficiais, alcancem os padrões de sucesso acadêmico adequados para a promoção de série e
se formem no ensino médio com a mesma classificação dos outros alunos.

Direitos dos Pais
Você tem o direito de solicitar que seu filho seja colocado em um método de instrução diferente, se
disponível. Você tem o direito de, a qualquer momento, recusar os serviços do ESOL entrando em contato
com o professor e/ou a escola de ESOL de seu filho. Este processo deve ser completado anualmente.
ELs com necessidades especiais
O programa ESOL para crianças dará suporte ao alcance dos objetivos de instrução do plano educativo
individualizado (IEP).
Indique abaixo sua decisão relativa à colocação de seu filho:
□

Sim, desejo que meu filho participe do programa ESOL no ano escolar de _______.
Entendo que meu filho será examinado anualmente com a avaliação de proficiência no idioma
inglês para determinar seu progresso nesse idioma.

□

Não, não quero que meu filho participe do programa ESOL no ano escolar de ________.
Entendo que meu filho será examinado anualmente com a avaliação de proficiência no idioma
inglês para medir o progresso na aprendizagem e realização do inglês, mesmo que eu tenha
recusado os serviços de ESOL para o meu filho. Meu filho continuará sendo um aluno de inglês
até que o critério de saída do estado seja cumprido. Por favor, observe que, com sua permissão,
você e seu filho poderão ser elegíveis para serviços adicionais de acordo com o Título III tais
como professor particular após as aulas e programas de inglês intensivo de verão, programas
comunitários para os pais e os serviços de um intérprete para conferências de pais e professores.

Critério de saída
Os alunos de inglês não mais serão elegíveis para os serviços ESOL quando atenderem aos critérios de
saída do estado na avaliação anual de proficiência no idioma inglês.
Atenciosamente,
_____________________________________________________________________________________
Nome
Cargo
Número de telefone
Para obter mais instruções sobre os programas de instrução ou assistência na seleção de um contato
do programa, entre em contato com:
____________________________________________________________________________________
Nome
Cargo
Número de telefone

Por favor, certifique-se de que você indicou sua decisão sobre a colocação ESOL do seu filho acima e
assine seu nome abaixo para confirmar.
_____________________________________________________________________________________
Assinatura do pai/Tutor legal
Data

Devolver este documento para:
_____________________________________________________________________________________
Nome
Cargo
Data

