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O começo de um novo ano escolar é sempre excitante! Com 
o final dos dias de verão, é chegada a hora  de voltarmos à 
nossa rotina.  Eu espero que vocês tenham tido um ótimo 
verão e estejam com as forças reno-
vadas para começar mais um  ano 
letivo. Cada ano se apresenta com 
mudanças positivas, e todos os 
sinais apontam para  outro grande 
e bem sucedido ano escolar. Nosso 
dedicado time de profissionais  já 
está se planejando  para 
como melhor servir 
nossa  crescente 
população de ELLs 
(estudantes da língua inglesa). 

Como departamento, estamos compro-
mentidos em garantir que nossas crianças 
recebam ensino com qualidade que irão 
levá-las a níveis  mais altos de conquistas. 
Nós continuaremos nosso trabalho 
como uma comunidade de ensino 
que irá se dedicar às necessidades 
de nossos Estudantes da Língua 
Inglesa para  prepará-los para o 
seu  desenvolvimento  dentro de 
nossa comunidade global. 
É de nosso interesse que  trabalhan-
do em colabaração com nossos 
professores, diretores, famílias e partes 
interessadas, nós continuaremos a acender a paixão 
e a ação para dar  aos nossos alunos a  devida 
preparação para o século 21, e acesso a uma vida de realiza-
ções. 
 

Verdadeiramente  com a Educação, 

 
Josie Medina 

Diretora Senior  

 
O Conselho de Liderança de Pais Multilignues (MPLC) é uma organizaçâo de pais criada para promover e 
apoiar o bem-estar dos Estudantes da Língua Inglesa (ELLs) em suas escolas, lares e comunidades. 
Pergunte ao Professor Especialista de ESOL de sua escola em como você pode participar.   

A Academia de Pais do OCPS é 
um recurso educacional para 
todas as famílias e escolas. Foi 
criada para promover sucesso 
estudantil, crescimento dos pais, 
fornecer informações vitais e 
oferecer oportunidades para 
conexões com recursos da 
escola e da comunidade. 

Nós das Escola Públicas do Orange 
County falamos sua Língua! 

O Departamento de Serviços Multilíngues dá 
suporte às escolas com intepretações por tele-
fone. Os Serviços da Language Line são usados 
quando não há nenhum funcionário na escola 
para prestar serviços de interpretação no lo-
cal.  Estes funcionários, se disponíveis, devem 
ser, primeiramente, usados, e não podem ser 
retirados da sala de aula para fazer inter-
pretação.  Se não houver nehum funcionário à 
disposição, os Serviços da Language Line po-
derão ser usados. As escolas com necessidade 
de intérpretes para tradução presencial nas 
reuniões com os pais, continuarão a enviar 
solicitações para o distrito. 

Empenhada 
em Alcançar 

Maiores 
Objetivos 

A exposição de grandes  trabalhos que estão acontecendo 
nas escolas é extremamente gratificante. Para este ano 
escolar, e começando com o nosso Boletim Informativo de 
outubro/novembro, o Departamento de Serviços Multilingues 
irá destacar eventos importantes ou êxitos dos alunos e 
funcionários  que estarão acontecendo em nossas escolas. As 
escolas estarão enviando suas informações completando um 
formulário Google que será compartilhado com todos os 
Professores Especialistas em ESOL. 

Aguardamos suas submissões! 

O Departamento de 
Serviços Multilingues for-
necerá  licenças do         
Imagine Learning às esco-
las selecionadas para que 
continuem ajudando aos 
ELLs recém-chegados na 
sua jornada para aquisição 
do idioma.  

Imagine Learning dá aos 
ELLs um enfoque  no 
desenvolvimento da lin-
guagem acadêmica e oral 
com suporte na língua na-
tiva dos estudantes. Esta 
assistência com a lin-
guagem é feita  em 15 idio-
mas. Por favor verifique 
com a escola para checar 
se sua criança está usando 
Imagine Learning, ela po-
derá acessar o programa 
online de casa para   con-
tinuar a sua jornada com a 
língua. 

O Plano ELL para as Escolas 
Públicas do Orange County para 
2019 – 2022 foi aprovado. Por favor, 
separe um tempo para revê-lo. Para 
acessar o Plano ELL, por favor, 
clique no seguinte link: 

https://ocps.net/departments/

multilingualservices_department/

ellplan 

https://ocps.net/departments/multilingual_services_department/e_l_l_plan
https://ocps.net/departments/multilingual_services_department/e_l_l_plan
https://ocps.net/departments/multilingual_services_department/e_l_l_plan

