THAY ĐỔI TÌNH TRẠNG PHỤ HUYNH / GIÁM HỘ THÔNG BÁO
Học Tiếng Anh (ELL) Chương trình
Ms. Janene Doddema, ELL giáo sư / Franklin Smith / 224-1375 / jdoddema@bssd.net
Ms. Jessica McCoy, ELL giáo sư / William Yates / 224-1350 / jmccoy@bssd.net
Ms. Melissa Jackson, ELL giáo sư / Blue Springs HS / 229-3459 / mjackson@bssd.net
Ngày:
để:
Một đánh giá ngôn ngữ gần đây đã chứng minh rằng sinh viên của bạn bây giờ là một người nói thông
thạo và một đầu đọc có thẩm quyền và nhà văn tiếng Anh. Kết quả là, nó đã được xác định rằng s / anh ta
không còn đòi hỏi các dịch vụ trực tiếp chương trình ELL và sẽ được đặt trên "màn hình" trạng thái.
Trong năm học này và tiếp theo, các bộ phận ELL sẽ theo dõi sự tiến bộ của học sinh để đảm bảo thành
công về học tiếp. Cùng với tình trạng màn hình, thường xuyên giáo viên lớp học của học sinh sẽ cung cấp
bản cập nhật định kỳ và liên hệ với nhân viên chương trình ELL nếu cần trợ giúp thêm phát sinh.
Một chương trình ELL "Thay đổi mẫu Tình trạng" được kèm theo thư này. Nếu bạn có ý kiến, xin vui
lòng viết thư cho họ trong không gian được cung cấp trên các tài liệu. Sau khi đăng ký và hẹn hò với
người mẫu, xin vui lòng có sinh viên của bạn trả lại cho văn phòng nhà trường.
Thời gian và sự chú ý về vấn đề này của bạn được đánh giá cao rất nhiều. Xin vui lòng liên hệ với ELL
giáo viên của học sinh nếu làm rõ hơn nữa là cần thiết.
Trân trọng,
Đội BSSD ELL dạy

THAY ĐỔI MẪU XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG
Học Tiếng Anh (ELL) Chương trình
HỌC SINH TÊN:
ĐI HỌC:
HẠNG CẤP:
KIỂM TRA QUẢN LÝ CHO ELL TÌNH TRẠNG XÁC ĐỊNH:
NGÀY THI HÀNH:
SUB-TEST LOẠI VÀ NĂNG LỰC CẤP SCORE:
Sub-Test Category
Điểm Năng lực Cấp
Phát biểu
nghe
cách đọc
viết
sự hiểu
miệng
Literacy
TỔNG ĐIỂM COMPOSITE:
TƯƠNG LAI ELL TÌNH TRẠNG XÁC ĐỊNH:
GÓP Ý PHỤ HUYNH VÀ / HOẶC HỌC SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN QUAN ELL:

__________________________________________
TÊN PHỤ HUYNH & CHỮ KÝ *

________________________
NGÀY

ELL GÓP Ý GIÁO VIÊN:

__________________________________________
ELL GIÁO VIÊN TÊN & CHỮ KÝ
* Vui lòng đăng nhập và gửi mẫu này cho văn phòng trường.

________________________
NGÀY

