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Parental Notification on Student Progress

Independent School District/Charter School
Parental Denial

Date:
Campus:
To the Parents/Guardians of:
State and federal law requires that we notify all parents of students identified as English learners of the
reason for identification of their child* and of the progress of their son/daughter in the acquisition of
English. Students who do not have parental approval to participate in a bilingual or English as a second
language (ESL) program are still required to be monitored for progress.
Currently, your child is not participating in a bilingual education or ESL program due to a parental denial
of services. However, the parent or guardian of an identified English learner may choose to approve the
placement of their child in a language program as recommended by the Language Proficiency Assessment
Committee (LPAC).
Program services in Texas are provided in some cases in the child’s primary language and English (bilingual
education) or through instruction that is delivered in English using second language acquisition methods
(ESL). The goal of both programs is for English learners to attain full proficiency in English in order to
participate equitably in school. On average, an English learner needs about 5 to 7 years of second language
acquisition support to obtain the academic language needed for transition to a classroom not tailored to
English learners.
*If a parent’s response to questions on the Home Language Survey at initial enrollment in Texas public schools indicates that a language
other than English is used most often in the home, districts are required to assess that child’s English proficiency to determine if the child shall
be identified as an English learner. Placement of an identified English learner in a bilingual education or English as a second language (ESL)
program requires parental approval.

The tables below (continued on the next page) summarize your child’s linguistic and academic
progress:

Language Proficiency Progress
Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS)

B – Beginning
I – Intermediate
A – Advanced
H – Advanced High
Please check (√) level attained or attach Confidential Student Report.
Reading

B

I

A

H

Listening

B

I

A

H

Writing

B

I

A

H

Speaking

B

I

A

H

TELPAS Alternate, if applicable

A – Awareness

I – Imitation
EI – Early Independence
DI – Developing Independence
Please check (√) level attained or attach Confidential Student Report.

BF – Basic Fluency

Reading

A

I

EI

DI

BF

Listening

A

I

EI

DI

BF

Writing

A

I

EI

DI

BF

Speaking

A

I

EI

DI

BF

Tests taken for reclassification are indicated on the English Learner Reclassification Chart found on
www.txel.org/complianceandaccountability/ under Reclassification and Exit.

www.txel.org/parents-and-families/
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Academic Achievement Progress
State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR), if applicable
Assessment

Type and Language

Performance Level

Score

Reading*
Writing
English Language Arts*
Mathematics
Science
Social Studies
Designated supports* (extra time, oral administration, or content and language supports) recommended by LPAC on
English Reading STAAR or English EOC:
Yes
No *Student not eligible for reclassification if answer is Yes.

Norm-Referenced Standardized Achievement Test, if applicable
Iowa Assessments, Form F (Grades 1, 2, 11, 12)
Reading: Date

Percentile

Language: Date

Percentile

Other linguistic/academic test(s) administered (optional)
Test name:

Date:

Results:

Test name:

Date:

Results:
Other Academic Progress
Expected rate of high school graduation (specify on track/not on
track):

Credits earned towards graduation (9-12):

Tests taken for reclassification are indicated on the English Learner Reclassification Chart found on
www.txel.org/complianceandaccountability/ under Reclassification and Exit.

Additional comments on student’s language acquisition/academic progress (including information
regarding how the child’s language needs are addressed in his/her individualized education program (IEP), if
applicable):
At the end of each school year, the LPAC meets to determine if a student may be reclassified as English
proficient and exit bilingual/ESL program services, based on the following criteria:
(1) student demonstrates English proficiency using the state-approved English language proficiency test;
(2) student meets passing standard on the STAAR reading assessment or scores at or above the 40th
percentile on both the English reading and the English language arts sections of a state-approved
norm-referenced standardized achievement test (for students in grades 1, 2, 11, 12); and
(3) the results of a subjective teacher evaluation using the state’s standardized rubric.
As a result, the LPAC has recommended the following for your son/daughter:
Continue monitoring academic progress of student until he/she meets reclassification criteria without
program participation due to parental denial of services.
Reclassification of student as English proficient since reclassification criteria has been met. Therefore,
your child will no longer be identified as an English learner, and he/she will no longer take the Texas
English Language Proficiency Assessment System (TELPAS) yearly assessment. Your child will be
monitored for two years by the LPAC, in compliance with Texas statute.
If you have any questions, please contact: (name)
.
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Mantenga en el expediente del estudiante.
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Notificación para Padres sobre el Progreso del Estudiante

Independent School District/Charter School

Negación del padre
Fecha:
Escuela:
Para los padres/tutores de :
Las leyes federales y estatales requieren notificar a los padres de estudiantes que son identificados como
estudiantes como aprendices de inglés de la razón de la identificación de su hijo(a)* y del progreso de su
hijo(a) en la adquisición de inglés. Los estudiantes que no tienen la aprobación de los padres para participar
en un programa de educación bilingüe o inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) todavía
están obligados a ser monitoreados para revisar su progreso.
En este momento, su hijo(a) no está participando en un programa bilingüe o de ESL debido a la negación de
servicios por el padre o tutor. Sin embargo, el padre o tutor de un estudiante identificado como estudiante
como aprendiz de inglés puede elegir aprobar la asignación de su hijo(a) en un programa de idiomas
recomendado por el Comité de evaluación de la competencia lingüística (LPAC, por sus siglas en inglés).
Los servicios del programa en Texas son proporcionados, en algunos casos, en la lengua materna e
inglés (educación bilingüe) o por medio de la instrucción que se entrega en inglés usando métodos de
adquisición de segundo idioma (inglés como segundo idioma - ESL, por sus siglas en inglés). La meta de
ambos programas es para que los estudiantes como aprendices de inglés alcancen el dominio del inglés
para poder participar de manera equitativa en la escuela. El promedio que un estudiante como aprendiz
de inglés necesita para obtener el lenguaje académico es aproximadamente 5 a 7 años de apoyo de la
adquisición del segundo idioma para poder hacer la transición al aula de educación general.
*Si la respuesta de un padre o tutor a las preguntas de la Encuesta sobre el idioma usado en el hogar indicado durante la matriculación inicial en escuelas
públicas de Texas, es que un idioma que no sea el inglés es usado en el hogar la mayor parte del tiempo los distritos son obligados a evaluar al estudiante para
determinar su dominio de inglés y para determinar si su hijo(a) será identificado(a) como un estudiante como aprendiz de inglés. La colocación de un estudiante
identificado como estudiante como aprendiz de inglés en un programa de educación bilingüe o inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) requiere
la aprobación de los padres o tutores.

Las siguientes tablas (continuadas en la próxima página) resumen el progreso lingüístico y
académico de su hijo(a).

Progreso de dominio del idioma
Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS por sus siglas en inglés)
P – Principiante
I – Intermedio
A – Avanzado
AS – Avanzo superior
Por favor marque (√) el nivel obtenido o adjunte el reporte confidencial del estudiante.

Leer

P

I

A

AS

Escuchar

P

I

A

AS

Escribir

P

I

A

AS

Hablar

P

I

A

AS

TELPAS Alternate (programa de evaluación para estudiantes con una
discapacidad cognitiva), si es aplicable
CI – Consciencia inicia I - Imitación II – Independencia Inicial ID – Independencia en desarrollo FB – Fluidez básica
Por favor marque (√) el nivel obtenido o adjunte el reporte confidencial del estudiante.
Leer

CI

I

II

ID

FB

Escuchar

CI

I

II

ID

FB

Escribir

CI

I

II

ID

FB

Hablar

CI

I

II

ID

FB

Las pruebas que se toman para la reclasificación se indican en la hoja de la reclasificación para
estudiantes como aprendices de inglés en el sitio de www.txel.org/complianceandaccountability/
bajo la sección de Reclasificación y salida.
www.txel.org/parents-and-families/
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Notificación para Padres sobre el Progreso del Estudiante

Logro del progreso académico
Programa de Evaluación Académica de Estudiantes en el Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), si aplicable
Examen

Tipo de examen e idioma

Nivel de despeño

Resultado

Lectura*
Escritura
Artes del lenguaje en inglés
(ELAR, por sus siglas en inglés)*
Matemáticas
Ciencia
Estudios sociales
Apoyo designado* (tiempo extra, administración oral o apoyo de lenguaje o de contenido) recomendado por el LPAC en el examen
de lectura en inglés o EOC en inglés:
Sí
No *El estudiante no es elegible para la reclasificación si indicó que Sí.
Prueba de medición estandarizada aprobada por TEA (Grados 1, 2, 11, 12)**
Examen de Iowa, Forma F (Grados 1, 2, 11, 12)
Lectura: Fecha

Percentil

Idioma: Fecha

Percentil

Otras pruebas lingüísticas o académicas administradas (opcional)
Nombre de la prueba:

Fecha:

Resultados:

Nombre de la prueba:

Fecha:

Resultados:
Otro progreso académico
Tasa esperada de graduación de la escuela secundaria
(especifique el progreso académico del estudiante):

Créditos logrados hacia la graduación (9-12):

Las pruebas que se toman para la reclasificación se indican en la hoja de la reclasificación para estudiantes como
aprendices de inglés en el sitio de www.txel.org/complianceandaccountability/ bajo la sección de Reclasificación y salida.

Si es aplicable, provee comentarios adicionales sobre la adquisición del idioma del estudiante y el progreso
académico, (incluyendo información cómo el programa de idiomas aborda los objetivos en el programa de
educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés):
Al final de cada año escolar, el Comité de evaluación de la competencia lingüística (LPAC, por sus siglas en
inglés) se reúne para determinar si un estudiante puede ser reclasificado con dominio del inglés y salir de
los servicios del programa bilingüe o ESL si cumplen con los siguientes criterios:
(1) El estudiante demuestra dominio del inglés utilizando una prueba de aptitud de comprensión oral
aprobada por el estado en inglés;
(2) El estudiante cumple con el estándar de aprobación de las evaluaciones de la lectura de STAAR, o una
puntuación de percentil 40 o superior en ambas secciones de lectura en inglés y de artes del lenguaje
en inglés de un instrumento de evaluación de medición aprobada por la TEA (para estudiantes en
grados 1-2, 11-12); y
(3) Los resultados de la evaluación subjetiva del maestro utilizando la rúbrica estandarizada pro el
estado.
Por esta razón, el comité LPAC ha recomendado lo siguiente para su hijo(a):
Continúe supervisando el progreso académico del estudiante hasta que cumpla con los criterios de
reclasificación sin participar en el programa debido a la denegación de los servicios.
Reclasifique el estudiante con dominio del inglés ya que se han cumplido los criterios de reclasificación. Por lo
tanto, su hijo(a) ya no será identificado como estudiante como aprendiz de inglés y ya no será evaluado(a) en
el TELPAS. Se monitoreará el progreso académico de su hijo(a) por el comité LPAC por dos años basado en el
cumplimiento del estatuto asado en el cumplimiento del estatuto de Texas.
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con (nombre)
en nuestra oficina al (teléfono)
.
Revised September 2020
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Giữ bản sao trong kẹp hồ sơ của học sinh.

Date sent:

Trang 1/2

Thông báo cho phụ huynh về sự tiến bộ của học sinh

Trường bán công/khu học chánh độc lập

Phụ huynh từ chối
Ngày:
Cơ sở trường:
Kính gửi phụ huynh/người giám hộ của:
Luật tiểu bang và liên bang yêu cầu chúng tôi thông báo cho tất cả phụ huynh của học sinh được xác định là
người học tiếng Anh về lý do xác định con họ* và về sự tiến bộ của con họ trong việc học tiếng Anh. Những
học sinh không được phụ huynh chấp thuận tham gia chương trình song ngữ hoặc tiếng Anh như ngôn ngữ
thứ hai (ESL) vẫn phải được theo dõi sự tiến bộ.
Hiện tại, con quý vị không tham gia chương trình giáo dục song ngữ hoặc ESL do phụ huynh từ chối dịch vụ.
Tuy nhiên, phụ huynh hoặc người giám hộ của người học tiếng Anh được xác định có thể chọn chấp thuận
việc sắp xếp con mình vào một chương trình ngôn ngữ theo đề nghị của Hội đồng Đánh giá Trình độ Ngôn
ngữ (LPAC).
Trong một số trường hợp, dịch vụ chương trình tại Texas được cung cấp bằng ngôn ngữ chính của trẻ và
tiếng Anh (giáo dục song ngữ) hoặc thông qua giảng dạy bằng tiếng Anh bằng phương pháp học ngôn ngữ
thứ hai (ESL). Mục tiêu của cả hai chương trình là để người học tiếng Anh đạt đến trình độ thông thạo tiếng
Anh hoàn toàn để tham gia bình đẳng ở trường. Trung bình, một người học tiếng Anh cần khoảng 5 đến 7
năm hỗ trợ tiếp thu ngôn ngữ thứ hai để đạt được trình độ ngôn ngữ học thuật cần thiết cho việc chuyển
tiếp sang lớp học không dành riêng cho người học tiếng Anh.
*Nếu phản hồi của phụ huynh đối với các câu hỏi trong Khảo sát về Ngôn ngữ dùng ở nhà khi ghi danh lúc đầu vào các trường công lập ở
Texas cho thấy rằng ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên nhất ở nhà không phải tiếng Anh, các học khu phải đánh giá trình độ tiếng Anh
của học sinh đó để xác định xem trẻ có được xác định là người học tiếng Anh hay không. Việc sắp xếp một học sinh được xác định là người học
tiếng Anh trong chương trình giáo dục song ngữ hoặc tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) cần được phụ huynh chấp thuận.

Các bảng dưới đây (tiếp tục ở trang tiếp theo) tóm tắt sự tiến bộ về ngôn ngữ và học tập của con quý vị:

Tiến bộ về trình độ ngôn ngữ
Hệ thống Đánh giá Trình độ tiếng Anh của tiểu bang Texas (TELPAS)
B – Bắt đầu I – Trung cấp A – Nâng cao H – Trên nâng cao
Vui lòng đánh dấu (√) vào trình độ đạt được hoặc đính kèm Báo cáo Kín của Học sinh.

Đọc

B

I

A

H

Nghe

B

I

A

H

Viết

B

I

A

H

Nói

B

I

A

H

TELPAS Alternate, nếu áp dụng

A - Nhận thức I – Bắt chước EI – Độc lập sớm DI – Phát triển độc lập BF – Thông thạo cơ bản
Vui lòng đánh dấu (√) vào trình độ đạt được hoặc đính kèm Báo cáo Kín của Học sinh.
Đọc

A

I

EI

DI

BF

Nghe

A

I

EI

DI

BF

Viết

A

I

EI

DI

BF

Nói

A

I

EI

DI

BF

Các bài kiểm tra được thực hiện cho mục đích phân loại lại được chỉ thị trên Biểu đồ Phân loại lại
Người học Tiếng Anh trên www.txel.org/complianceandaccountability/ trong phần Phân loại lại và
Thoát chương trình.

www.txel.org/parents-and-families/

Revised September 2020

45

Texas Education Agency

Vietnamese
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Trang 2/2

Tiến bộ trong thành tích học tập
Đánh giá của Tiểu bang Texas về Tính Sẵn sàng Học tập (STAAR), nếu áp dụng
Đánh giá

Loại và ngôn ngữ

Mức thành tích

Điểm

Đọc*
Viết
Ngữ văn tiếng Anh*
Toán
Khoa học
Xã hội học
Hỗ trợ được chỉ định* (thêm thời gian, kiểm tra vấn đáp hoặc hỗ trợ nội dung và ngôn ngữ) được LPAC đề xuất về
STAAR đọc tiếng Anh hoặc EOC tiếng Anh:
Có
Không *Học sinh không đủ điều kiện cho việc phân loại lại nếu câu trả lời là Có.

Kiểm tra Thành tích Tiêu chuẩn được Tiêu chuẩn hóa, nếu áp dụng
Đánh giá của Iowa, Mẫu F (Lớp 1, 2, 11, 12)
Đọc: Ngày

Phân vị

Ngôn ngữ: Ngày

Phân vị

(Các) bài kiểm tra khác về ngôn ngữ/học tập được áp dụng (không bắt buộc)
Tên bài kiểm tra:

Ngày:

Kết quả:

Tên bài kiểm tra:

Ngày:

Kết quả:
Tiến bộ học tập khác
Khả năng tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến (xác định rõ là
đang đi đúng hướng/không đúng hướng):

Tín chỉ đạt được hướng tới tốt nghiệp (9-12):

Các bài kiểm tra được thực hiện cho mục đích phân loại lại được chỉ thị trên Biểu đồ Phân loại lại Người học
Tiếng Anh trên www.txel.org/complianceandaccountability/ trong phần Phân loại lại và Thoát chương trình.

Nhận xét bổ sung về tiến bộ trong học tập/tiếp thu ngôn ngữ của học sinh (bao gồm cả thông tin về cách
nhu cầu ngôn ngữ của trẻ được giải quyết trong chương trình giáo dục cá nhân (IEP) của học sinh, nếu có):
Vào cuối mỗi năm học, LPAC họp để xác định xem học sinh có thể được phân loại lại là thông thạo tiếng
Anh và rời khỏi các dịch vụ chương trình song ngữ/ESL hay không, dựa trên các tiêu chí sau:
(1) học sinh chứng tỏ trình độ tiếng Anh thông qua bài kiểm tra trình độ tiếng Anh do tiểu bang phê duyệt;
(2) học sinh đáp ứng tiêu chuẩn đạt trong bài đánh giá trình độ đọc của STAAR hoặc đạt điểm bằng hoặc
trên phân vị thứ 40 cho cả phần đọc hiểu tiếng Anh và ngữ văn tiếng Anh của một bài kiểm tra thành
tích tiêu chuẩn được tiêu chuẩn hóa do tiểu bang phê duyệt (dành cho học sinh lớp 1, 2, 11, 12); và
(3) kết quả đánh giá chủ quan của giáo viên bằng việc sử dụng phiếu đánh giá chuẩn của tiểu bang.
Do đó, con quý vị đã được LPAC khuyến nghị như sau:
Tiếp tục theo dõi tiến bộ trong học tập của học sinh cho đến khi trẻ đáp ứng các tiêu chí phân loại lại mà
không cần tham gia chương trình do phụ huynh từ chối dịch vụ.
Phân loại lại học sinh là thông thạo tiếng Anh vì đã đáp ứng các tiêu chí phân loại lại. Do đó, con quý vị
sẽ không còn được xác định là người học tiếng Anh và con sẽ không cần thực hiện đánh giá hằng năm
theo Hệ thống Đánh giá Trình độ tiếng Anh của tiểu bang Texas (TELPAS) nữa. Con quý vị sẽ được LPAC
theo dõi trong hai năm, theo quy định của Texas.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với: (tên)
tôi theo số (điện thoại)
.
Revised September 2020
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اللغة العربية
تاريخ اإلرسال:
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احتفظ بنسخة في مجلد سجالت الطالب.

إخطار ولي األمر بشأن مستوى تقدم الطالب

المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس/مدرسة مستقلة
رفض ولي األمر

التاريخ:
المدرسة:
إىل ولي أمر/الوصي عىل الطالب:

تشترط قوانين الوالية والقانون الفيدرالي إبالغ جميع أولياء أمور الطالب الذين تم تحديدهم بأنهم متعلمون للغة اإلنجليزية بسبب
ً
وأيضا بمدى تقدُّم ابنهم/ابنتهم في اكتساب اللغة اإلنجليزية .وال يزال يتعين رصد مستوى تقدُّم الطالب
تحديد طفلهم* كذلك،

الذي ال يحصل عىل موافقة ولي أمره بالمشاركة في برنامج ثنائي اللغة أو برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )ESL(.
 Eبسبب رفض ولي األمر لهذه الخدمات .ومع ذلك ،قد يختار
حال ًيا، ال يشارك طفلك في برنامج تعليمي ثنائي اللغة أو برنامج  SL
ً
ولي أمر أو الوصي عىل متعلّم اللغة اإلنجليزية المذكور الموافقة عىل إلحاق طفله ببرنامج لغة وفقا لتوصيات لجنة تقييم إتقان
اللغة )LPAC(.
في بعض الحاالت ،تُقدَّم خدمات البرنامج في تكساس بلغة الطفل األساسية إىل جانب اللغة اإلنجليزية )التعليم ثنائي اللغة( ،أو من
المقدَّم باللغة اإلنجليزية باستخدام أساليب اكتساب اللغة الثانية ) .(ESLوالهدف من كال البرنامجَين هو وصول متعلمي
خالل التدريس ُ
ُ
اللغة اإلنجليزية إىل مستوى اإلتقان التام للغة كي تتاح لهم المشاركة في المدرسة عىل نحو متكافئ .في المتوسط ،يحتاج متعلم اللغة
اإلنجليزية إىل دعم اكتساب اللغة الثانية مدة  5إىل  7سنوات حتى يكتسب اللغة األكاديمية الالزمة لالنتقال إىل فصل دراسي غير
مخصص لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.
*إذا أشارت إجابة ولي األمر عن أسئلة استبيان اللغة المُ تحدَث بها في المنزل أثناء التسجيل المبدئي في مدارس تكساس العامة إىل وجود لغة أخرى غير
اإلنجليزية يتم التحدث بها معظم الوقت داخل المنزل ،فإن المنطقة التعليمية مطالبة بتقييم إجادة الطفل للغة اإلنجليزية لتحديد كونه متعلم لغة إنجليزية أو
ال .يحتاج إلحاق الطالب الذي تحدد كونه متعلم لغة إنجليزية ببرنامج تعليم ثنائي اللغة أو برنامج تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ( ESL) إىل موافقة ولي األمر.

تُقدِّم الجداول المبينة أدناه )تتم متابعتها في الصفحة التالية( موج ًزا بالتقدم الذي أحرزه ابنك/ابنتكلغو ًّيا وأكاديم ًّيا:

التقدم في إتقان اللغة
نظام تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية في والية تكساس )TELPAS(

 – Hمتقدم للغاية
 – Aمتقدم
 – Iمتوسط
 – Bمبتدئ
يُرجى وضع عالمة (√) أمام المستوى الذي تم الحصول عليه أو تقرير الطالب السري المُ رفق.
القراءة

B

I

A

H

االستماع

B

I

A

H

الكتابة

B

I

A

H

التحدث

B

I

A

H

 – Aالوعي

بديل نظام تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية في والية تكساس )TELPAS( ،إن ُو ِجد

 – BFالطالقة األساسية
 – DIاالستقاللية النامية
 – EIاالستقاللية المبكرة
 – Iالمحاكاة
يُرجى وضع عالمة (√) أمام المستوى الذي تم الحصول عليه أو تقرير الطالب السري المُ رفق.

القراءة

A

I

EI

DI

BF

االستماع

A

I

EI

DI

BF

الكتابة

A

I

EI

DI

BF

التحدث

A

I

EI

DI

BF

االختبارات التي يتم الخضوع لها بهدف إعادة التصنيف مبينة في خريطة إعادة
تصنيف متعلمي اإلنجليزية التي يمكن االطالع عليها من خالل الرابط
 www.txel.org/complianceandaccountability/تحت عنوان
"( "Reclassification and Exitإعادة التصنيف والخروج).
www.txel.org/parents-and-families/

Texas Education Agency

47

Revised September 2020

Arabic

اللغة العربية
تقرير لولي األمر عن تقدم الطالب

التقدم في اإلنجاز األكاديمي
تقييم االستعداد األكاديمي في والية تكساس ) ،(STAARإن ُو ِجد
النوع واللغة

تقييم

الدرجة

مستوى األداء

القراءة*
الكتابة
مهارات اللغة اإلنجليزية*
الرياضيات
العلوم
الدراسات االجتماعية
المخصص* )وقت إضافي ،أو توجيه شفوي ،أو دعم المحتوى واللغة( الذي توصي به لجنة تقييم إتقان اللغة ) (LPACبشأن
الدعم
َّ
ال
نعم
تقييم االستعداد األكاديمي في والية تكساس ) (STAARللقراءة باللغة اإلنجليزية أو نهاية برنامج اللغة اإلنجليزية:

*الطالب غير مؤهل إلعادة التصنيف إذا كانت اإلجابة نعم.

اختبار التحصيل الموحَّد النسبي ،إن ُو ِجد
تقييمات والية آيوا ،النموذج ) Fالصفوف (12 ،11 ،2 ،1
القراءة :التاريخ

النسبة المئوية

النسبة المئوية

اللغة :التاريخ
اختبار(ات) لغوي/أكاديمي آخر ُمنفذ (اختياري)

اسم االختبار:

التاريخ:

النتائج:

اسم االختبار:

التاريخ:

النتائج:
تقدم أكاديمي آخر

ساعات االعتماد المكتسبة ألجل التخرّج )من الصف  9إىل :(12

المعدل المتوقع للتخرج من المدرسة الثانوية )حدِّد "عىل المسار الصحيح" أو
"ليس عىل المسار الصحيح"(:

االختبارات التي يتم الخضوع لها بهدف إعادة التصنيف مبينة في خريطة إعادة تصنيف متعلمي اإلنجليزية التي يمكن االطالع عليها من خالل الرابط
 www.txel.org/complianceandaccountability/تحت عنوان "( "Reclassification and Exitإعادة التصنيف والخروج).

تعليقات إضافية عن تقدم الطالب في اكتساب اللغة/التقدم األكاديمي )بما في ذلك معلومات
المحدَّدة في برنامج التعليم الفردي ) ،(IEPإن ُو ِجدت(:
عن كيفية معالجة برنامج اللغة لألهداف ُ
في نهاية كل عام دراسي ،تجتمع لجنة تقييم إتقان اللغة ) (LPACلتحديد احتمالية إعادة تصنيف الطالب بأنه متقن للغة اإلنجليزية،
ومن ثَ ّم الخروج من خدمات برنامج التعليم ثنائي اللغة/اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية وف ًقا للمعايير التالية:
المعتمد من الوالية؛
) (1يثبت الطالب إتقانه للغة اإلنجليزية بالخضوع الختبار إتقان اللغة اإلنجليزية
َ
) (2يلبي الطالب معيار اجتياز تقييم القراءة في تقييم االستعداد األكاديمي في والية تكساس ) ،(STAARأو الحصول عىل درجة
مساوية للنسبة المئوية رقم  40أو أكثر في جزأَي القراءة باللغة اإلنجليزية ومهارات اللغة اإلنجليزية في أحد اختبارات التحصيل
المعتمد من الوالية )لطالب الصفوف (12 ،11 ،2 ،1؛ و
الموحد النسبي
َ
) (3نتائج التقييم الذاتي للمعلم باستخدام معيار الوالية الموحَّد.
نتيجة لذلك ،فقد أوصت لجنة تقييم إتقان اللغة ) (LPACبما يلي البنك/ابنتك:
مواصلة رصد التقدم األكاديمي للطالب حتى يلبي معايير إعادة التصنيف دون المشاركة في أي برنامج بسبب رفض ولي أمره
لتلك الخدمات.
إعادة تصنيف الطالب بأنه متقن للغة اإلنجليزية نظرًا لتلبية معايير إعادة التصنيف .نتيجة لذلك ،لن يتحدد طفلك من اآلن
بأنه متعلم للغة اإلنجليزية ،ولن يخضع لنظام تقييم إتقان اللغة اإلنجليزية في والية تكساس ) (TELPASالسنوي .سيبقى
طفلك تحت متابعة لجنة  LPACمدة سنتَين ،امتثاال ً لنظام والية تكساس األساسي.
إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص قرار اإللحاق هذا ،ف ُيرجى التواصل مع:
في مكتبنا عىل (رقم الهاتف)
(االسم)
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اردو
بھیجنے کی تاریخ:

Date sent:

طالب علم کے ریکارڈ فولڈر میں ایک نقل برقرار رکھیں۔

طالب علم کی ترقی کی بنیاد پر والدین کا اعالمیہ

خود مختار اسکول ضلع/چارٹر اسکول

والدین کی نامنظوری

تاریخ:
کیمپس:
ذیل کے والدین یا سرپرستوں کے لئے:

ریاست اور وفاقی قانون کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے بچے کی شناخت اور انگریزی کے حصول میں انگریزی سیکھنے والوں
کے طور پر* اور ان کے بیٹے/بیٹی کی دستی ترقی کی وجہ کے لئے تمام طلباء کے والدین کو مطلع کریں۔ وہ طلباء جن کے پاس دوزبانی یا
دوسری زبان  ESLکی حیثیت سے پروگرام میں حصہ لینے کے لئے والدین کی منظوری نہیں ہے پھر بھی ترقی کے لئے ان کی نگرانی کئے
جانے کی ضرورت ہے۔
فی الحال ،آپ کا بچہ والدین کے خدمات کو منظور نہ کرنے کی وجہ سے دو لسانی تعلیم یا انگریزی  ESLپروگرام میں شرکت نہیں کر
رہا ہے۔ تاہم ،ایک شناکت کردہ انگریزی سیکھنے والے کے والدین یا سرپرست ایک زبان کے پروگرام میں اپنے بچے کی تعیناتی کا انتخاب
کر سکتے ہیں جیسا کہ زبان کی مہارت کی تشخیص کی کمیٹی ) (LPACکی جانب سے سفارش کی جاتی ہے۔
کچھ صورتوں میں  Texasمیں پروگرام کی خدمات بچہ کی بنیادی زبان اور انگریزی )دو زبانی تعلیم( یا اس ہدایت کے ذریعہ فراہم
کی جاتی ہے جسے دوسری زبان کے حصول کے طریقوں ) (ESLکا استعمال کرتے ہوئے انگریزی میں فراہم کیا جاتا ہے۔ دونوں پروگراموں
کا مقصد انگریزی سیکھنے والوں کو اسکول میں مسابقتی طور پر حصہ لینے کے لئے انگریزی میں مہارت حاصل کروانا ہے۔ اوسطاً،
انگریزی سیکھنے والے کو انگریزی سیکھنے والوں کے لئے غیر موزوں ایک کالس روم میں منتقلی کے لئے ضروری تعلیمی زبان حاصل
کرنے کے لئے دوسری زبان کے حصول کی معاونت کے تقریبا ً  5سے  7سالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
*اگر  Texasپبلک اسکولز میں ابتدائی اندراج میں گھریلو زبان کے سروے پر سواالت کا والدین کا جواب یہ ظاہر کرتا ہے کہ انگریزی کے عالوہ ایک دوسری زبان
کا استعمال گھر میں اکثر کیا جاتا ہے ،تو اس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ آیا بچہ کی شناخت ایک انگریزی سیکھنے والے کے طور پر کی جائے گی ڈسٹرکٹس کو
بچہ کی انگریزی کی مہارت کی تشخیص کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دو زبانی تعلیم میں ایک شناخت شدہ انگریزی سیکھنے والے کی تعیناتی یا ایک دوسری
زبان کے طور پر انگریزی ) )ESLپروگرام کو والدین کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔

ذيل کے جدول سے )اگلے صفحے پر جاری( آپ کے بچے کی لسانی اور علمی پیشرفت کا خالصہ ہوتا ہے:

زبان کی مہارت میں پیشرفت
 Texasانگریزی زبان کی مہارت کی تشخیص کا نظام )(TELPAS

اعلی طور پر بلند
–H
اعلی
–A
 – Iمتوسط
 – Bآغاز
ٰ
ٰ
برائے مہربانی )√( تکمیل شدہ سطح یا منسلک کردہ طالب علم کی خفیہ رپورٹ چیک کریں۔
پڑھنا

B

I

A

H

سننا

B

I

A

H

لکھنا

B

I

A

H

بولنا

B

I

A

H

 TELPASمتبادل ،اگر قابل اطالق ہے

 – BFبنیادی روانی
 – DIترقی پذیر آزادی
 – EIابتدائی آزادی
 – Iتقلید
 – Aآگاہی
برائے مہربانی )√( تکمیل شدہ سطح یا منسلک کردہ طالب علم کی خفیہ رپورٹ چیک کریں۔
پڑھنا

A

I

EI

DI

BF

سننا

A

I

EI

DI

BF

لکھنا

A

I

EI

DI

BF

بولنا

A

I

EI

DI

BF

دوبارہ درجہ بندی اور باہر نکلیں کے تحت انگریزی سیکھنے والے کی دوبارہ درجہ بندی چارٹ پر نشان دہی کیے گئے
دوبارہ درجہ بندی کے لئے لیے گئے ٹیسٹس
 /www.txel.org/complianceandaccountabilityپر دیکھے جا سکتے ہیں۔

/www.txel.org/parents-and-families
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اردو
طالب علم کی ترقی کی بنیاد پر والدین کی رپورٹ

صفحہ  2از 2

علمی کامیابی میں پیشرفت

اگر قابل اطالق ہو تو تعلیمی تیاری کا ریاستی  Texasکی تشخیصات )(STAAR
قسم اور زبان

تشخیص

اسکور

کارکردگی کی سطح

پڑھنا*
لکھنا
انگریزی زبان کے آرٹس*
ریاضيات
سائنس
معاشرتی علوم
نامزد کردہ سپورٹ* )اضافی وقت ،زبانی انتظامیہ ،یا مواد اور زبان کی معاونت( انگریزی پڑھائی  STAARیا انگریزی  EOCپر  LPACکی تجویز کردہ:


* اگر جواب ہاں میں ہے تو طالب علم دوبارہ درجہ بندی کا اہل نہیں ہے۔

ہاں

نہيں

اگر قابل اطالق ہے تو اصول-حوالہ دار ہم معیار حصول کا ٹیسٹ
 Iowaتشخیصات ،فارم ) Fگریڈز *(12 ،11 ،2 ،1
پڑھنا :تاریخ

صدویہ

صدویہ

زبان :تاریخ
دیگر زبانی /علمی ٹیسٹ )ٹیسٹس( کے زیر انتظام )اختیاری(

ٹیسٹ کا نام:

تاریخ:

نتائج:

ٹیسٹ کا نام:

تاریخ:

نتائج:
دیگر علمی پیشرفت
ہائی اسکول گریجویشن کی متوقع شرح )ٹریک کے سلسلے میں وضاحت کريں/
ٹریک کے سلسلے میں وضاحت نہ کریں(:

گریجویشن کے سلسلے میں حاصل کردہ کریڈٹس )9-12(:

دوبارہ درجہ بندی اور باہر نکلیں کے تحت انگریزی سیکھنے والے کی دوبارہ درجہ بندی چارٹ پر نشان دہی کیے گئے
دوبارہ درجہ بندی کے لئے لیے گئے ٹیسٹس
 /www.txel.org/complianceandaccountabilityپر دیکھے جا سکتے ہیں۔

طالب علم کے زبانی حصول/تعلیمی ترقی پر اضافی تبصرے )بشمول اس سلسلہ میں معلومات کہ اس کے
انفرادی تعلیمی پروگرام ) (IEPمیں ،اگر قابل اطالق ہو ،بچہ کی زبان کی ضروریات کو کس طرح خطاب کیا جاتا ہے(:
ہر اسکول سال کے آخر میں LPAC ،اس بات کا تعین کرنے کے لئے مالقات کرتا ہے کہ آیا ایک طالب علم کو انگریزی کے ماہر کے طور پر
نئی درجہ بندی کی جا سکتی ہے اور دو زبانی ESL/پروگرام سے اخراج کیا جا سکتا ہے ،مندرجہ ذیل معیار کی بنیاد پر:
) (1ریاستی منظور شدہ انگریزی زبان کی مہارت کے ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہوئے طالب علم انگریزی کی مہارت کا مظاہرہ کرتا ہے؛
) STAAR (2کی مطالعاتی تشخیص پر طالب علم کامیابی حاصل کرنے کے معیار کو پورا کرتا ہے یا ریاست کے منظور شدہ اصول-
حوالہ دار ہم معیار حصول کے ٹیسٹ )گریڈز  12 ،11 ،2 ،1کے طلباء کے لئے( کے انگریزی کے مطالعہ اور انگریزی زبان کے فنون
دونون پر 40 فی صد یا اس سے زیادہ کا ایک اسکور کرتا ہے؛ اور
) (3ریاستی معیاری بنائے ربرک کا استعمال کرتے ہوئے ایک موضوعی استاد کی تشخیص کے نتائج۔
نتیجے کے طور پر LPAC ،نے آپ کے بیٹے/بیٹی کے لئے مندرجہ ذیل کا مشورہ دیا ہے:
طالب علم کی تعلیمی ترقی کی نگرانی اس وقت تک جاری رکھیں جب تک وہ والدین کی خدمات کی نامنظوری کی وجہ سے
پروگرام میں حصہ لئے بغیر نئی درجہ بندی کے معیار کو پورا نہیں کر لیتا۔
لہذا ،اب مزید آپ کے بچہ کی
انگریزی کے ماہر کے طور پر طالب علم کی نئی درجہ بندی ،چونکہ نئی درجہ بندی کا معیار پورا کر لیا گیا ہے۔ ٰ
شناخت ایک انگریزی سیکھنے والے کے طور پر نہیں کی جائے گی ،اور اب وہ مزید  Texasانگریزی زبان کی مہارت کی تشخیص کے نظام
) (TELPASکی ساالنہ تشخیص نہیں لے گا۔  Texasکے قوانین کے مطابق ،آپ کے بچہ کی  LPACکے ذریعہ دو سال تک نگرانی کی جائے گی۔
اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو ،برائے مہربانی رابطہ کریں) :نام)
۔
Texas Education Agency
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保存一份副本至学生档案夹。

Date sent:
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有关学生进度的家长通知

独立学区/特许学校

家长拒绝

日期：
校区：
至：

的家长/监护人：

依据州和联邦的法律规定，我们需通知所有被认定为英语学习者的学生家长对其子女做出此认定的原因*，以及其子

女在英语习得方面取得的进展。
未经父母同意参加双语或英语作为第二语言(ESL)课程的学生仍需要接受进度监督。
目前，因家长拒绝接受服务，您的子女未参加双语教育计划或ESL课程。
但是，已认定的英语学习者的家长或监护人可
选择许可其子女根据语言能力评估委员会(LPAC)的建议，参加语言计划。

在某些情况下，德克萨斯州的课程服务以儿童的母语和英语（双语教育）提供，或通过使用第二语言习得方法(ESL)以英
语为媒介提供。
这两种课程的目标是让英语学习者达到完全精通的英语水平，以便平等地参与学校学习。
平均而言，

英语学习者需要大约5到7年的第二语言习得支持才能掌握过渡到并非针对非英语学习者量身打造的课堂所需的学术
语言。

*如果家长在初次就读德克萨斯州公立学校时的家庭语言调查中表明家中最常使用的语言并非英语，则学区需要评估其子女的英语水平，以确定是

否应该将其认定为名英语学习者。安排认定的英语学习者参加双语教育计划或将英语作为第二语言(ESL)课程需要获得父母的准许。

下表（接下一页）概括了您子女的语言和学业进展情况：

语言能力进展

德克萨斯州英语语言能力评估系统(TELPAS)

B - 初级
I - 中级
A - 高级
H – 超高级
请勾选获得的(√)等级，或附上机密学生成绩单。

阅读

写作

B

I

A

H

B

I

A

H

A - 有认知
阅读
写作

听力

口语

TELPAS替代系统，如果适用

I - 模仿
EI – 早期独立
DI – 发展独立
请勾选获得的(√)等级，或附上机密学生成绩单。

A

I

EI

DI

BF

A

I

EI

DI

BF

听力
口语

B

I

A

H

B

I

A

H

BF – 基本流畅性
A

I

EI

DI

BF

A

I

EI

DI

BF

为重新分类开展的测试已在英语学习者重新分类表中说明，详见www.txel.org/complianceandaccountability/，
位于“重新分类和退出”下方。

www.txel.org/parents-and-families/
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有关学生进度的家长报告

学业成绩进展

德克萨斯州入学准备评估(STAAR)，如适用

评估

阅读*

第2页，共2页

类型和语言

表现等级

分数

写作

英语语言艺术*
数学
科学

社会研究

LPAC建议在英语阅读STAAR或英语EOC方面提供的指定支持*（增加额外时间、口语管理或内容和语言支持）：
*如果回答“是”
，学生不符合重新分类的资格。

是

否

常模参考标准化成绩测试，如果适用
阅读：日期

百分位

测试名称：

测试名称：

Iowa评估，表格F（1、2、11、12年级）
语言：日期

已实施的其他语言/学业测试（可选）

日期：

日期：

百分位
结果：

结果：

其他学业进展

预计高中毕业率（请指明是否步入轨道）：

(9-12)年级毕业后获得的学分：

为重新分类开展的测试已在英语学习者重新分类表中说明，详见www.txel.org/complianceandaccountability/，
位于“重新分类和退出”下方。

关于学生语言习得/学业进展的其他评论（包括有关子女的语言需求是否通过他/她的个性化教育计划(IEP)得到解决的
信息，如果适用）：

在每个学年结束时，LPAC将举行会议，根据以下标准确定学生是否重新分类为英语熟练使用者并退出双语/ESL课程服务：
(1) 学生通过州认可的英语语言能力测试展示其英语水平；

(2) 学生符合STAAR阅读评估的通过标准，或者在州认可的常模参考标准化成绩测试的英语阅读和英语语言艺术科
目上达到或超过40百分位（对于1、2、11、12年级的学生）；以及

(3) 使用州标准化评价量规的教师主观评估结果。
因此，LPAC针对您的儿子/女儿提出以下建议：

因家长拒绝接受服务，我们将继续监督学生的学术进展，直至他/她在不参加计划的情况下达到重新分类标准。

因已达到重新分类标准，将学生重新分类为英语熟练使用者。
因此，您的子女将不再被认定为英语学习者，也不必

再参加德克萨斯州英语语言能力评估系统(TELPAS)的年度评估。
根据德克萨斯州法规，LPAC将对您的子女进行为

期两年的监督。

如您有任何疑问，请联系：
（姓名）
，
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စာာမှာ�်နှှာ1 ၏ 2

ဒေ�ာာင့််�သာ�၏ မှှတ််တ်မှ်�ဖို င့််တ်ဲ�အတ်ဲ င့််� မှိ တ်ူ�တ်စာ်ဒေစာာင့််အာ� ထားိ န်�သိ မှ်�ထားာ�ရှိှိရန်။

ကျော�ာ�င်းး�သား��၏တိုးး� �တိုး�းမှုုအကျော�် မှုး ဘမှုာ��အ��အသားး ကျော��ချာ�းစာ�
လွွ တိုးးလွ�းကျောသား�ကျော�ာ�င်းး�ချရိုး� င်းး/�း� ယ်း�း�င်းးလွ��း�း�င်းးချွင်း်းရကျော�ာ�င်းး�

မှုး ဘပြင်းင်းး��ယ်းမှုု
ရ�းစာွ�ကျော�ာ�င်းး��ရဝု� ဏ်းဤသားူ ၏မှုး ဘ/အ� �းထိးန်းး�သားူ သားး� -်
ပြ�ည််နယ််နှှင့်််ဖယ််ဒရယ််ဥ�ဒေဒအရ အင်္ဂဂလိိ �်စာာသင့််ယ်ူသူ ဟုုသတ််မှှတ််ထားာ�ဒေသာဒေ�ာာင့််�သာ�မှာာ�၏ မှိ ဘမှာာ�အာ� ၄ င့််�တ်ို ်၏ �ဒေလိ�အာ�မှည််သူမှည််ဝါါ
ပြဖစာ်ဒေ��ာင့််� ခွဲဲ� ပြခွဲာ�ဒေဖာ်ပြ�သည်််အဒေ��ာင့််�အရင့််� * နှှင့််် ၎င့််�တ်ို ်၏သာ� / သမှီ �၏အင်္ဂဂလိိ �်စာာသင့််ယ်ူမှု တ်ို�တ်�်မှု�ို �ွနှ်ု�်တ်ို်မှှ အဒေ��ာင့််���ာ�ရန်လိိုအ�်သည််။
ဘာသာစာ�ာ�နှှစာ်မှာိ��သု�� �ည်ာဒေရ�အစာီ အစာဥ် သို ်မှဟုုတ်် အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ�အာ� ဒု တ်ိ ယ်ဘာသာစာ�ာ�အပြဖစာ် အသု��ပြု�ဒေသာ �ည်ာဒေရ� အစာီ အစာဥ် (ESL)တ်ဲ င့််
�ါဝါင့််ရန် မှိ ဘခွဲဲ င့်််ပြု�ခွဲာ�်မှရှိှိဒေသာ ဒေ�ာာင့််�သာ�မှာာ��ို လိည််� တ်ို �တ်�်မှုအတ်ဲ �် ဒေစာာင့်််��ည်််စာစာ်ဒေဆို�ရန် လိို အ�်ဆို�ပြဖစာ်�ါသည််။
လိ�်ရှိှိအခွဲာိန်တ်ဲင့်် သင့်််�ဒေလိ�သည်် ဝါန်ဒေဆိုာင့််မှုမှာာ�ရရှိှိရန် မှိ ဘပြင့်င့််�ဆိုို ခွဲာ�်ဒေ��ာင့််် ဘာသာစာ�ာ�နှှစာ်မှာိ��သု�� �ည်ာဒေရ�အစာီ အစာဥ် သို ်မှဟုုတ်် အင်္ဂဂလိိ �်
ဘာသာစာ�ာ�အာ� ဒု တ်ိ ယ်ဘာသာစာ�ာ�အပြဖစာ် အသု��ပြု�ဒေသာ �ည်ာဒေရ� အစာီ အစာဥ် (ESL) ၌ �ါဝါင့််ဒေနပြခွဲင့််�မှရှိှိ�ါ။ သို ်ရာတ်ဲ င့်် အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ�သင့််ယ်ူသူ
အပြဖစာ် သတ််မှှတ််ထားာ�သူ တ်စာ်ဦး�၏ မှိ ဘသို ်မှဟုုတ်် အု�်ထားိန်�သူ သည်် ၎င့််�တ်ို ်၏�ဒေလိ��ို ဘာသာစာ�ာ��ွမှ်��ာင့််မှု အ�� ပြဖတ်် ဒေ�ာ်မှတ်ီ (LPAC) မှှ အ��� ပြု�
ခွဲာ�်အရ ဘာသာစာ�ာ�သင့််��ာ�မှု အစာီ အစာဥ်တ်စာ်ခွဲုတ်ဲ င့်် ထားာ�ရှိှိခွဲဲင့်််ပြု�ရန် ဒေရိုးဲ�ခွဲာယ််နှိုင့််သည််။
Texas ပြ�ည််နယ််ရှိှိ အစာီ အစာဥ် ဝါန်ဒေဆိုာင့််မှုမှာာ��ို အခွဲာိ� ်အဒေပြခွဲအဒေနမှာာ�တ်ဲ င့်် �ဒေလိ�၏ အဓိိ �ဘာသာစာ�ာ�နှှင့််် အင်္ဂဂလိိ �် ဘာသာစာ�ာ�(ဘာသာစာ�ာ�နှှစာ်မှာိ��
သု�� �ည်ာဒေရ�) သို ်မှဟုုတ်် ဒု တ်ိ ယ်ဘာသာစာ�ာ� တ်တ််ဒေပြမှာ�်မှုနည််�လိမှ်�မှာာ� (ESL) �ို သု��လိာ�် ဒေ���ို ်သည််် ညွှှ န်��ာ�ခွဲာ�်မှှတ်ဆိုင့််် ��် �ို �ဒေ��သည််။ အစာီ အစာဥ်
နှှစာ်ခွဲုလို � �၏ ရည််မှှန်�ခွဲာ�်�န်�တ်ို င့််မှှာ အင်္ဂဂလိိ �်စာာသင့််ယ်ူသူ မှာာ� ဒေ�ာာင့််�တ်ဲ င့်် သာတ်ူ ည်ီ မှှ �ါဝါင့််လို�်ဒေဆိုာင့််နှိုင့််ရန်အလိို ်င့်ှာ အင်္ဂဂလိိ �်စာာ အပြ�ည်််အဝါ �ွမှ်��ာင့််မှုရှိှိ
ဒေစာရန်ပြဖစာ်သည််။ �ာမှ်�မှှအာ�ပြဖင့်််၊ အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ�သင့််ယ်ူသူ တ်စာ်ဒေယ်ာ�်သည်် အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ�သင့််ယ်ူသူ မှာာ�အတ်ဲ �် အ� ဝါင့််ခွဲဲင့််�ာစာီ မှ�ထားာ�ပြခွဲင့််�မှ
ရှိှိသည််် အတ်န်�တ်စာ်ခွဲုသို ် �ူ �ဒေပြ�ာင့််�ရန်အတ်ဲ �် လိို အ�်သည််် �ည်ာဒေရ�ဆိုို င့််ရာ ဘာသာစာ�ာ��ို တ်တ််ဒေပြမှာ�်ရန်အတ်ဲ �် ဒု တ်ိ ယ်ဘာသာစာ�ာ� တ်တ််ဒေပြမှာ�်မှု
အဒေထားာ�်အ�ူ �ို 5 နှှစာ်မှှ 7 အထားိ လိို အ�်သည််။
*Texas ပြ�ည််နယ်် အမှာာ�ပြ�ည််သူ�ို င့််ဒေ�ာာင့််�မှာာ�တ်ဲ င့်် �နဉီးီ �ဒေ�ာာင့််�အ�်စာာရင့််�သဲ င့််�မှု မှှ မှိ ခွဲင့််ဘာသာစာ�ာ� စာစာ်တ်မှ်�ဒေ�်ရှိှိ ဒေမှ�ခွဲဲ န်�မှာာ�အဒေ�် မှိ ဘတ်စာ်ဉီးီ�၏ တ်ု � ပြ�န်ဒေပြဖ��ာ�မှု � အိ မှ်တ်ဲင့်် အင်္ဂဂလိိ �်

ဘာသာစာ�ာ�အပြ�င့်် အပြခွဲာ�ဘာသာစာ�ာ�တ်စာ်ခွဲု�ို အမှာာ�ဆိုု � � အသု � �ပြု�သည််ဟုု ညွှှ န်ပြ�ဒေန�ါ�၊ �ဒေလိ�သည်် အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ�သင့််ယ်ူသူ ဟုု ခွဲဲ� ပြခွဲာ�သတ််မှှတ််ပြခွဲင့််�ခွဲ�ရသင့်််ပြခွဲင့််�ရှိှိမှရှိှိ�ို အဆိုု � �အပြဖတ််
ဒေ��ရန်အတ်ဲ �် ထားို �ဒေလိ�၏ အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ� �ွမှ်��ာင့််မှု�ို ခွဲရိုးု ိ င့််မှာာ�မှှ အ�� ပြဖတ််စာစာ်ဒေဆို�ရန်လိိုအ�်သည််။ ဘာသာစာ�ာ�နှှစာ်မှာိ��သု � � �ည်ာဒေရ�အစာီ အစာဥ် သို ်မှဟုု တ်် အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ�အာ� ဒု တ်ိ ယ်
ဘာသာစာ�ာ�အပြဖစာ် အသု � �ပြု�ဒေသာ �ည်ာဒေရ� အစာီ အစာဥ် (ESL) ၌ အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ�သင့််ယ်ူသူ အပြဖစာ် ခွဲဲ� ပြခွဲာ�သတ််မှှတ််ပြခွဲင့််�ခွဲ�ရသူ တ်စာ်ဒေယ်ာ�်၏ ဒေနရာခွဲာစာီ စာဥ်မှုသည်် မှိ ဘခွဲဲ င့်််ပြု�ခွဲာ�်�ို လိို အ�်သည််။

ကျောအ��း�ါ ဇယ်��(ကျောန်း��းစာ�မှုာ�းနှှ�တိုးွ င်းး ဆ�းလွ�း�ါရှိှးသားညား)� သားင်း်း�ကျောလွ�၏ ဘ�သား�စာ���နှှ င်း်း�ညာ�ကျောရ�ဆး� င်းးရ� တိုးး� �တိုး�းမှုု�း� အ�ာဉ်း�ချာ��းပြ�သားကျော��သားညား-

ဘ�သား�စာ����ွမှုး��ာင်းးမှုု တိုးး� �တိုး�းမှုု
Texasအင်္ဂဂလွး �းစာ���ပြ�င်း်းဘ�သား�စာ����ွမှုး��ာင်းးမှုုအ��ပြ�တိုးးချာ�းစာန်းစား(TELPAS)
B – �န်းဉီးီ �အဆင်း်း

I – အလွယ်းအဆင်း်း

A – အဆင်း်းပြမှုင်း်း

H – �း� မှုး� ပြမှုင်း်းမှု��ကျောသား�အဆင်း်း

ဒေ�ာ�ဇူ �ပြု�၍ ရရှိှိဒေသာ အဆိုင့်််�ို အမှှတ််)√) ပြခွဲစာ်�ါ သို ်မှဟုု တ်် လိှိ� ်ဝါှ�် ဒေ�ာာင့််�သာ� အစာီ ရင့််ခွဲ�ခွဲာ�်�ို �ူ �တ်ဲ� တ်င့််ပြ��ါ။
စာ��တိုးးပြချင်းး�

B

I

A

H

န်း��ကျောထိ�င်းးပြချင်းး�

B

I

A

H

စာ�အကျောရ�အသား��

B

I

A

H

စာ���ကျောပြ��ပြချင်းး�

B

I

A

H

အ�ာ���ဝုင်းး�ါ�၊ TELPAS အပြချ��န်းညား�လွမှုး�
A – န်း��လွညားသားးရှိှးမှုု

I – အတိုး�ယ်ူ မှုု

EI – ကျောစာ�စာီ �စာွ �လွွ တိုးးလွ�းမှုု

DI – လွွ တိုးးလွ�းမှုု�း� �ွ� ်ဖြိုး�း�ဆ�

BF – အကျောပြချချ� တိုးတိုးးကျောပြမှု��းမှုု

ဒေ�ာ�ဇူ �ပြု�၍ ရရှိှိဒေသာ အဆိုင့်််�ို အမှှတ််)√) ပြခွဲစာ်�ါ သို ်မှဟုု တ်် လိှိ� ်ဝါှ�် ဒေ�ာာင့််�သာ� အစာီ ရင့််ခွဲ�ခွဲာ�်�ို �ူ �တ်ဲ� တ်င့််ပြ��ါ။
စာ��တိုးးပြချင်းး�

A

I

EI

DI

BF

န်း��ကျောထိ�င်းးပြချင်းး�

A

I

EI

DI

BF

စာ�အကျောရ�
အသား��

A

I

EI

DI

BF

စာ���ကျောပြ��ပြချင်းး�

A

I

EI

DI

BF

ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှုအတ်ဲ �် ဒေပြဖရသည်််စာာဒေမှ��ဲ� မှာာ��ို www.txel.org/complianceandaccountability/
ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှုနှှင့််် ထားဲ �်ခွဲဲာမှု ဒေအာ�်တ်ဲင့်် ဒေတ်ဲ ်နှို င့််သည််် အင်္ဂဂလိိ �်စာာသင့််ယ်ူသူ ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှု
ဇယ်ာ�တ်ဲ င့်် ဒေဖာ်ပြ�ထားာ�သည််။

www.txel.org/parents-and-families/
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ဒေ�ာာင့််�သာ�၏တ်ို �တ်�်မှုအဒေ�် မှိ ဘမှာာ�အာ�အစာီ ရင့််ခွဲ�စာာ

�ညာ�ကျောရ�ဆး� င်းးရ�ပြ�စားကျောပြမှု��းကျောအ�င်းးတိုးး��တိုး�းမှုု
Texas ပြ�ညားန်းယ်း �ညာ�ကျောရ�ဆး� င်းးရ�အဆင်းးသားင်း်းပြ�စားမှုု အ��ပြ�တိုးးချာ�းမှုာ�� (STAAR)၊ အ�ာ���ဝုင်းး�ါ�
အမှုား��အစာ��နှှ င်း်းဘ�သား�စာ���

အ��ပြ�တိုးးချာ�း

စာွ မှုး�ကျောဆ�င်းးမှုုအဆင်း်း

ရမှုှတိုးး

စာာဖတ််ပြခွဲင့််�*
စာာအဒေရ�အသာ�
အင်္ဂဂလိိ �် ဘာသာစာ�ာ� ဝါိ ဇာာ�ည်ာ*
သခွဲဂာာဘာသာရ�်
သိ �ံ�
လိူ မှု ဒေရ� ဘာသာရ�်မှာာ�
သတ််မှှတ််ထားာ�ဒေသာ အဒေထားာ�်အ�ူ ပြု�မှာာ�* (အခွဲာိန်�ို် သို ်မှဟုုတ်် နှု တ််အာ�ပြဖင့််် စာီ မှ�အု�်ခွဲာ��်ဒေရ�၊ သို ်မှဟုုတ်် မှာတ်ိ �ာနှှင့်််ဘာသာစာ�ာ�အဒေထားာ�်အ�ူ ပြု�မှာာ�) LPAC မှှ အ��� ပြု�ထားာ�သည်််
အင်္ဂဂလိိ �်စာ�ာ�ပြဖင့်််စာာဖတ််ပြခွဲင့််�STAARသို ်မှဟုုတ်် အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာ EOC -

ဟုုတ််

မှဟုုတ်် *အဒေပြဖ� ဟုု တ််သည််ဆိုိုလိှင့်် ဒေ�ာာင့််�သာ�သည်် ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှုအတ်ဲ �် အရည််အခွဲာင့််�မှမှီ �ါ။

အ�ာ���ဝုင်းး�ါ� စာ� သားတိုးးမှုှတိုးး�း�����ထိ��သားညာ်း စာ� ပြု� ကျောအ�င်းးပြမှုင်းးရရှိှးမှုု စာ�ကျောမှု��ွ �
Iowa ပြ�ညားန်းယ်း အ��ပြ�တိုးးချာ�းမှုာ��၊ ကျော��င်းး��စာ� F (င်္ဂရး တိုးးအဆင်း်း 1,2,11,12)
စာာဖတ််ပြခွဲင့််�- ရ�်စာဲ�

ရာခွဲို င့််နှုန်�

ဘာသာစာ�ာ�- ရ�်စာဲ�

ရာခွဲို င့််နှုန်�

အပြချ��စာီ မှု�သားညာ်း ဘ�သား�စာ���/�ညာ�ကျောရ�ဆး� င်းးရ� စာ�ကျောမှု��ွ �မှုာ�� (ကျောရိုွ �ချာယ်းနှး�င်းး)
စာာဒေမှ��ဲ� အမှည််-

ရ�်စာဲ�-

စာာဒေမှ��ဲ� အမှည််-

ရ�်စာဲ�-

ရလိာဒ်မှာာ�ရလိာဒ်မှာာ�အပြချ�� �ညာ�ကျောရ�ဆး� င်းးရ� တိုးး� �တိုး�းမှုု
ဒေမှှာ်မှှန်�ထားာ�သည််် အထား�်တ်န်�ဒေ�ာာင့််��ည်ာသင့််ယ်ူဒေရ� ပြီး�ီ�ဆိုု��မှု နှုန်�(လိမှ်�ဒေ��ာင့််�မှှန်ဒေ�်ရှိှိ/မှ

�ည်ာသင့််ယ်ူမှု ပြီး�ီ�ဆိုု��သည်််တ်ိုင့််(9-12)ရရှိှိထားာ�သည်််ခွဲရ�်ဒစာ်မှာာ�-

ရှိှိ ဒေဖာ်ပြ��ါ)-

ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှုအတ်ဲ �် ဒေပြဖရသည်််စာာဒေမှ��ဲ� မှာာ��ို www.txel.org/complianceandaccountability/ ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှုနှှင့်််
ထားဲ �်ခွဲဲာမှု ဒေအာ�်တ်ဲင့်် ဒေတ်ဲ ်နှို င့််သည််် အင်္ဂဂလိိ �်စာာသင့််ယ်ူသူ ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှု ဇယ်ာ�တ်ဲ င့်် ဒေဖာ်ပြ�ထားာ�သည််။

ဒေ�ာာင့််�သာ�၏ ဘာသာစာ�ာ� တ်တ််ဒေပြမှာ�်မှု/ �ည်ာဒေရ�ဆိုို င့််ရာ တ်ို �တ်�်မှု(သ�်ဆိုိုင့််�ါ�၊ ဒေ�ာာင့််�သာ�ပြဖစာ်သူ၏ တ်စာ်ဦး�ခွဲာင့််�အလိို �် စာီ မှ�ဒေဆိုာင့််ရိုးဲ�်ထားာ�
သည််် �ည်ာဒေရ� အစာီ အစာဥ် (IEP) ရှိှိ ရည််မှှန်�ခွဲာ�်�န်�တ်ို င့််မှာာ��ို ဘာသာစာ�ာ� အစာီ အစာဥ်� မှည််သို် �ို င့််တ်ဲယ််ဒေပြဖရှိှင့််�ဒေ��ပြခွဲင့််�နှှင့်််သ�်ဆိုိုင့််ဒေသာ သတ်င့််�
အခွဲာ�်အလိ�် အ�ါအဝါင့််)ဒေ�ာာင့််�စာာသင့််နှှစာ်အဆိုု��တ်ဲ င့််၊ ဒေ�ာာင့််�သာ�တ်စာ်ဒေယ်ာ�်အာ� အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ� �ွမှ်��ာင့််သူအပြဖစာ် ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််၍ ဘာသာစာ�ာ�နှှစာ်မှာိ��/
ESL အစာီ အစာဥ် ဝါန်ဒေဆိုာင့််မှုမှာာ�မှှထားဲ �်ရန်၊ ဒေအာ�်�ါစာ� သတ််မှှတ််ခွဲာ�်မှာာ�အဒေ�် အဒေပြခွဲခွဲ�၍ အဆိုု��အပြဖတ််ဒေ��ရန် LPAC မှှဒေတ်ဲ ်ဆိုု�သည််(1) ဒေ�ာာင့််�သာ�သည်် ပြ�ည််နယ််မှှအတ်ည််ပြု�ထားာ�ဒေသာ အင်္ဂဂလိိ �်စာာအရည််အခွဲာင့််�စာစာ် စာာဒေမှ��ဲ� �ို အသု��ပြု�၍ အင်္ဂဂလိိ �်စာာ�ွမှ်��ာင့််မှု�ိုပြ�သသည််။
(2) ဒေ�ာာင့််�သာ�သည်် STAAR စာာဖတ််ပြခွဲင့််� အ�� ပြဖတ််စာစာ်ဒေဆို�ခွဲာ�်တ်ဲင့်် ဒေအာင့််မှှတ်် စာ� ခွဲာိန်စာ�နှု န်�ပြ�ည်််မှီသည််၊ သို ်မှဟုုတ်် ပြ�ည််နယ််မှှခွဲဲ င့်််ပြု�ထားာ�ဒေသာ စာ�
သတ််မှှတ််�ို��ာ�ထားာ�သည််် စာ� ပြု� ဒေအာင့််ပြမှင့််ရရှိှိမှု စာာဒေမှ��ဲ� (င်္ဂရိ တ််အဆိုင့််် 1, 2, 11, 12 ရှိှိ ဒေ�ာာင့််�သာ�မှာာ�အတ်ဲ �်) အင်္ဂဂလိိ �်စာာဖတ််ပြခွဲင့််�နှှင့််် အင်္ဂဂလိိ �်
ဘာသာစာ�ာ� ဝါိ ဇာာဘာသာရ�်အ�ို င့််�နှှစာ်မှာိ��လို � �တ်ို ်တ်ဲင့်် ရာခွဲို င့််နှုန်� 40 နှှင့်််အထား�်ရမှှတ််ရှိှိဒေသာ ဒေ�ာာင့််�သာ�မှာာ�၊နှှင့်််
(3) ပြ�ည််နယ််၏ စာ� သတ််မှှတ််ထားာ�သည်််ဒေခွဲါင့််�စာည််��ို သု��လိာ�် စာိ တ််ခွဲ�စာာ�မှု ဆိုိုင့််ရာ ဆိုရာအ�� ပြဖတ််ခွဲာ�်ရလိာဒ်မှာာ�။
ရလွဒ်းအကျောန်းနှှ င်း်း LPAC သားညား သားင်း်း သား��/သားမှုီ �ပြ�စားသားူအတိုးွ �း ကျောအ��း�ါတိုးး� အ
် �� ကျောထိ��းချ�အကြံ��ပြု�ထိ���ါသားညား ဝါန်ဒေဆိုာင့််မှုမှာာ�ရရှိှိရန် မှိ ဘပြင့်င့််�ဆိုို ခွဲာ�်ဒေ��ာင့််် အစာီ အစာဥ်တ်ဲင့်် �ါဝါင့််ပြခွဲင့််�မှရှိှိဘ� သူ /သူ မှသည်် ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှု စာ� သတ််မှှတ််ခွဲာ�်မှာာ��ို ပြ�ည်််မှီ
သည်််အခွဲာိန်အထားိ �ည်ာဒေရ�ဆိုို င့််ရာ တ်ို �တ်�်မှု�ို ဆို�်လိည်် ဒေစာာင့်််��ည်််စာစာ်ဒေဆို��ါ။
ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််မှု စာ� သတ််မှှတ််ခွဲာ�်�ို ပြ�ည်််မှီ�ါသပြဖင့််် ဒေ�ာာင့််�သာ�အာ� အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ� �ွမှ်��ာင့််သူအပြဖစာ် ပြ�န်လိည််အဆိုင့်််သတ််မှှတ််
ပြခွဲင့််�။ ထားို ်ဒေ��ာင့််် သင့်််�ဒေလိ��ို အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ�သင့််ယ်ူသူ (EL)အပြဖစာ် ခွဲဲ� ပြခွဲာ�သတ််မှှတ််ပြခွဲင့််�ခွဲ�ရဒေတ်ာ်မှည််မှဟုုတ််�ါ၊ ထားို ်အပြ�င့်် သူ /သူ မှသည်် Texas
ပြ�ည််နယ်် အင်္ဂဂလိိ �်ဘာသာစာ�ာ� �ွမှ်��ာင့််မှု အ�� ပြဖတ််စာစာ်ဒေဆို�သည်််စာနစာ်(TELPAS) နှှစာ်စာဥ် အ�� ပြဖတ််စာစာ်ဒေဆို�ခွဲာ�်တ်ဲင့်် ဒေပြဖဆိုို ရန် မှလိို ဒေတ်ာ်�ါ။ သင့်််
�ဒေလိ�အာ� Texas ပြ�ည််နယ်် ဥ�ဒေဒနှှင့်််အည်ီ ၊ LPAC မှှ နှှစာ်နှှစာ်အ��ာ ဒေစာာင့်််��ည်််စာစာ်ဒေဆို�လိိ မှ််မှည််ပြဖစာ်သည််။)

သင့်််တ်ဲင့်် ဒေမှ�ပြမှန်�စာရာမှာာ�ရှိှိ�ါ�၊ ဒေ�ာ�ဇူ �ပြု�၍ (name) �ို
ဆို�်သဲယ််ဒေ���ါ။
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