విదాయ్విషయమె
ౖ మీ పిలల్వాడు
విజయం సాధించడానికి ELL
పో
� గా
� మ్ ఎలా
సాయపడగలదు?

“పరిశోధకులు కనిపెటిట్నది ఏమనగా ఏ
విదాయ్రు
థ్ లకైతే రెండో భాషకు కేందీ�కరించిన
సూచనలు ఇవవ్బడాయో వారు అటువంటివి
అందని విదాయ్రు
థ్ లకనా్న 5 రెటు
ల్ ఎకుక్వ
లాభాలు పొందారు.”

ELL సూచన అనేది ఎలా
ఉంటుంది?

• తరగతి ఉపాధాయ్యుడు ELL విదాయ్రు
థ్ లకు
సాధారణ మదద్తు మాత�మే ఇసాత్డు.

-

సౌండర్స్ మరియు గోలె్డన్బెరగ్్, ఆంగల్ము నేరు్చకునే వారి
విదయ్ను మెరుగుపరచడానికి నుంచి: పరిశోధన-ఆధారిత
మారా
గ్ లు (Improving Education for
English Learners: Research-based

Approaches), 2010, 2013

మన జిలా
ల్ ELL విదాయ్రు
థ్ లు
ఎలా చేసు
త్ నా్నరు?

• వారానికి కొని్న సారు
ల్ , అ ELL ఉపాధాయ్యుడు
ప�తేయ్కమైన భాషా సూచనను బోధిసాత్డు, కనుక
ELL లు విదయ్ సంబంధిత భాషను ఎదయితే
వారు వారి తరగతిలో వాడతారో అది
నేరు్చకుంటారు.

మన ELL విదాయ్రు
థ్ లు ELL పో�గా
� మ్ను వాషింగ్టన్
రాషట్్రంలో ఒక ఉన్నతమె
ౖ న రెటల్తో నిష�మిసు
త్ నా్నరు.
మన విదాయ్రు
థ్ లు ఆంగల్ము నేరు్చకోనడంలో మరియు
పాఠశాలలో బాగా చేయడంలోను మంచి అభివృదిధ్ని
చూపిసు
త్ నా్నరు.

• చాలా మంది విదాయ్రు
థ్ లు ELL సూచన వారి
తరగతిగదిలో పొందుతారు మరియు వారిని
తరగతిలోంచి బైటకు తీసుకురాబడరు.
ఉపాధాయ్యులు కలసి పని చేసాత్రు.

నాకు మరింత సమాచారం
ఎలా లభిసు
త్ ంది?

• సంవత్సరానికి మూడు సారు
ల్ ఫలితాలను ఇంటికి
పంపుతారు. ఈ జిలా
ల్ వెబ్సైట్ ఫలితాల
కార్డ్లను అనువదించింది (చైనీస్, సాప్నిష్
మరియు కొరియన్),

దయచేసి మీ పాఠశాల యొకక్ ELL
ఉపాధాయ్యుడిని లేక ELL కారాయ్లయాని్న ఇకక్డ
(425) 837-7093 సంప�దించండి. మీరు ఒక
అనువాదకుడి కోసం అభయ్రిథ్ంచవచు్చ.

ఇషాక్ జిలా
ల్ పాఠశాల

పా
� ధమిక ఆంగల్
భాష
నేరు్చకునేవారి
(ELL) పో
� గా
� మ్
Telugu

ELL = ఆంగల్ భాషను నేరు్చకొనేవారు
సవ్ భాషా అవలోకనము

2. ELL సూచనను పొందడానికి
ఒక విదాయ్రిథ్ ఎలా ఆరు
్హ డౌతాడు?
ఈ పెల్స్మెంట్ పరీక్ష విదాయ్రు
థ్ లను ఈ
సా
థ్ యిలలొ ఒక దానిలో ఉంచుతుంది:

•
•
•

పైకివచే్చది (సాథ్యిలు 1లేక 2)
పురొగమించేది (సాథ్యి 3)
ELL సేవలు అకక్రలేదు
తలిల్దండు
� లకు ఒక లేఖ దావ్రా వారి పిలల్ల యొకక్
పరీకాష్ ఫలితాల గురించి తెలిజేయబడుతుంది.

1. ELL పో
� గా
� మ్ కొరకు
ఎపుప్డు ఒక విదాయ్రిథ్
పరీకిష్ంచబడతాడు?

ఎపుప్డైతే ఒక పిలల్వాడు వాషింగ్టన్
పాఠశాలలో నమోదు చేయబడతాడో, సవ్ భాషా
అవలోకనము అనే ఒక పతా
� ని్న తలిల్దండు
� లు
నింపుతారు. (ఈ సవ్ భాషా సరేవ్ అనేది ఇతర భాషలలో
కూడా అందుబాటులో ఉంది. మీ పాఠశాలను అడగండి.)
ఒకవేళ #2 లేక #3 ఆంగల్ము కాక ఇంకో భాషైతే:

•

ఆ విదాయ్రిథ్ ఒక ఆంగల్ భాషా పేల్స్మెంట్ పరీక్షను
ఎదురొక్ంటాడు.

•

పాఠశాల సిబబ్ంది దావ్ర ఇవవ్బడే ఒక చిన్న పరీక్ష
అది. అది వినడం, మాటా
ల్ డడం, చదవడం మరియు
రాయడం వంటి వాటిని పరీకిష్సు
త్ ంది.

పైకివచే్చ మరియు పురొగమించే ELL
విదాయ్రు
థ్ లు మామూలు పాఠశాల రోజు
సమయంలోనే ELL ఉపాధాయ్యుడి దావ్రా
ELL సూచనను అందుకుంటారు. మరింత
సమాచారం కోసం కరపత�ం వెనకాల చూడండి.

3. ఒక ELL విదాయ్రిథ్ యొకక్
భాషా నైపుణాయ్లను ఎలా
పరయ్వేకిష్ంచబడతాయి?
ప�తి సంవత్సరం విదాయ్రు
థ్ లు ఫిబ�వరీ లేక
మారి్చలో ఒక వారిష్క పరీక్ష రాసా
త్ రు.
దీనినే ELPA21 పరీక్ష అంటారు:
•
•

ఈ పరీక్ష వారి భాష యొకక్ అభివృదిధ్ని
మరియు ప�సు
త్ తపు ELL సాథ్యిని చూపిసాత్యి.
ఇది ఒక దీరఘ్మైన పరీక్ష, ఒక కంపూయ్టర్ పైన
ఇవవ్బడేది.

•

విదాయ్రు
థ్ లు తరగతిలో ఒక అభాయ్స పరీక్ష
తీసుకుంటారు.

•

అభాయ్స పరీక్ష కొరకు ఇదిగో ఇకక్డొక లింక్:
http://wa.portal.airast.org/

4. ఒక విదాయ్రిథ్ ELL పో
� గా
� మ్
నుండి ఎలా నిష�మిసా
త్ డు?
ఒకవేళ ఒక విదాయ్రిథ్ వారిష్కా పరీక్షలలో ఒక ప�వీణత
(సాథ్యి 4) ఫలితం పొందితే, అ వచే్చ పాఠశాల
సంవత్సరానికి అతనికి ELL సేవలు అందవు.
వారు ELL పో�గా
త్ రు.
� మ్నుండి నిషక్్రమిసా
ఆ ప�వీణతగల విదాయ్రిథ్ 2 సంవత్సరాల వరకు
"పరీకిష్ంచబడతాడు" - ఉపాధాయ్యులు ఆ విదాయ్రిథ్
పా
� మాణికాలను తాకుతునా్నడని నిశ్చయించుకుంటారు,
మరియు ఒకవేళ ఆ విదాయ్రిథ్ పా
� మాణికాలను తాకలేక పోతే
వారు మదద్తును ఇసాత్రు.

