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Serviços de Educação para Estudante Multilingue 
Inglês para falantes de outras línguas (ESOL) 

NOTIFICAÇÃO DA ELEGIBILIDADE / COLOCAÇÃO ANUAIS NO PROGRAMA 
INGLÊS PARA FALANTES DE OUTRO LÍNGUAS (ESOL) 

 	

Caros Pais/ Guardião: 
 
 Quando você registrou o seu filho para a escola, voces completou a pesquisa de linguagem em casa 
«Home Language Survey» (HLS) no formulário de inscrição e indicou um idioma diferente do inglês é 
falado também pelo aluno ou é falado em casa. 
  
Com base nessas informações temos: 
  

 Colocar Temporariamente seu filho para receber serviços ESOL até: test é concluído,anterior, os 
registros escolares são recebidos e/ou reunião ELL/ESE é concluída. 
 (Somente para estudantes de PK) Temporariamente colocado seu filho para receber serviços 
ESOL. aos Testes será concluída antes ou durante as primeiras semanas no jardim de infância. 

Após a análise/revisão: 
  

 O resultado do teste de proficiência em inglês de língua Oral/Aural. 
 Os resultados em um teste de Norm-Referenced na leitura e escrita (Categoria 3-12). 
 O resultado de uma reunião do Comitê de ELL/ESE.  
 Registros anteriores de _________________. 

Foi determinado que a criança é: 
  

 Elegíveis para receber serviços ESOL. 
 Não são elegíveis para receber serviços ESOL. 
 Elegíveis para continuar a receber serviços ESOL. 

 
Seu filho receberá serviços para o ano lectivo de ______________no seguinte modelo de programa 
baseado nas informações  acima: 

 Conformidades /inclusão ao Artes da linguagem 
 Conformidades /inclusão ao temas básicos  
 Abrigada – artes da linguagem 
 Abrigada áreas disciplinares básicas 
 Linguagem Dupla bi-direcional 
 Desenvolvimento em educação bilíngue  

 
   Se elegível, seu filho irá receber ao instrução de artes do linguagem com um professor 
adequadamente treinado em ESOL. Esta colocação reflete o cumprimento de distrito, conforme 
exigido pela regra do Conselho de estado 6A-6.0902 e 233.058 do estatuto de Florida. 
  
Se tiveres perguntas ou preocupações sobre esta colocação, por favor liga para o escritório de ESOL 
na sua escola. Por favor, assine e retornar para a contato ESOL da escola prontamente.  
 
 
_____________________________________                  _____________________                   
Professor  da conformidade ESOL /ESOL contato                                                                            Data 
 
___________________________________________________                        ____________________________                                                                                                    
Assinatura de Pais/ Guardião                                                                                                         Data  

Nome do aluno:	
 	

ID # do aluno:	
 	

Data:	 Classe:	

Escola:	
 	

Data inserida escola 
dos EUA:	

Data de entrada:	


