PHỤ HUYNH / GIÁM HỘ THÔNG BÁO ĐỦ
MẪU CHO DỊCH VỤ
Trường học Blue Springs
Học Tiếng Anh (ELL) Chương trình
______________________________________________
Tên của học sinh

_____________________________________
ngày

______________________________________________
Lớp học giáo viên & Cấp học của học sinh

_____________________________________
Tên thường trú của học sinh Trường

Thưa Quý Phụ Huynh / Người Giám Hộ:
Tiêu đề III của No Child Left Behind Act năm 2001 là một luật liên bang yêu cầu các học để xác định học sinh
ngôn ngữ thiểu số, để đánh giá sự tiến bộ trong khả năng tiếng Anh, và cung cấp cho trẻ đủ điều kiện với dịch vụ sẽ
nâng cao trình độ tiếng Anh của mình và thành tích học tập. Ngoài ra, đầu vào của cha mẹ là cần thiết trong việc
quyết định có hay không một đứa trẻ nên tham gia vào chương trình (s) mà qua đó các dịch vụ sẽ được chuyển
giao. Để tuân theo luật này, hình thức này đã được gửi như thông báo của huyện hay không học sinh đủ điều kiện
để tham gia vào chương trình ELL của huyện.
Vui lòng đọc kỹ phần sau đây:
Một đánh giá gần đây của sinh viên của bạn bởi nhân viên chương trình ELL huyện bao gồm (ghi rõ thành phần
đánh giá) sau đây:

Dựa trên kết quả đánh giá, sau đây được đề xuất (Mô tả các hoạt động đề xuất và tại sao):

Hãy làm rõ sự hiểu biết của bạn về tình trạng trình độ của học sinh. (Đặt một "x" bằng câu lệnh thích hợp.)
____ Tôi hiểu rằng sinh viên của tôi đủ điều kiện cho các dịch vụ chương trình ELL huyện.
____ Tôi hiểu rằng sinh viên của tôi đã không đủ điều kiện cho các dịch vụ chương trình ELL huyện.
______________________________________________
Phụ huynh / người giám hộ Tên & Chữ ký

_____________________________________
Ngày

Cảm ơn bạn đã dành thời gian và sự chú ý của bạn về vấn đề này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng đừng
ngần ngại liên hệ với tôi tại thuận tiện sớm nhất của bạn.
______________________________________________

_____________________________________

ELL Nhân viên Tên thành viên & Chữ ký

Nhân viên ELL Danh hiệu & Liên hệ với số điện thoại

