O que é ESOL?
ESOL é o nome que Florida deu ao seu programa de ensino de inglês para falantes de outros idiomas.
O que são os serviços ESOL?
O programa ESOL nas Escolas Públicas do Condado de Orange é projetado especificamente para
melhorar a linguagem proficiência de estudantes cuja língua nativa não é o inglês.
Os alunos têm acesso ao nível de escolaridade currículo e todos os serviços escolares.
Os professores são qualificados para ensinar inglês para falantes de outros línguas.
Como o meu filho é qualificado para os serviços ESOL?
De acordo com a regra do estado da Flórida 6A-6.0902, ele começa com a pesquisa de idioma em casa
quando você se inscreve seu aluno durante o processo de registro. O pai / tutor respondeu "sim" a
qualquer um dos três perguntas da pesquisa de idiomas:
1. Um idioma diferente do inglês é usado em casa?
2. O aluno tem um primeiro idioma diferente do inglês?
3. O aluno fala mais freqüentemente um idioma diferente do inglês?
Responder "Sim" a uma ou mais das perguntas da pesquisa de idioma em casa exigirá que seu filho seja
selecionado para proficiência na língua inglesa.
Quem é o Especialista em Conformidade da ESOL?
O ESOL Compliance Specialist (ECS) auxilia na coordenação de elegibilidade e colocação de
potenciar os aprendizes de inglês (ELLs) no nível da escola e garantir um sistema eficiente de pessoal
Para todos os alunos do ELL. A escola ECS oferece apoio aos professores para melhorar a instrução
para todos os ELL estudantes. O Especialista em Conformidade da ESOL coordena o Conselho
Multilíngüe de Liderança dos Pais (MPLC), que é composto por uma maioria (51%) de pais ELL. O
objetivo do MPLC é
incentivar o envolvimento e a participação dos paises na implementação da programação ELL e
iniciativas de realização acadêmica.

Quem é o Especialista em Conformidade ESOL da sua escola para o ano escolar 2018-2019?
Escola: _________________________ ESOL Especialista em Conformidade: _____________________
https://www.ocps.net/departments/multilingual_services

