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SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PARA ESTUDANTE MULTILINGUE 
Inglês para falantes de outras línguas (ESOL) 

CARTA DE DIREITOS DOS PAIS  
COMPROMISSO DA FLÓRIDA PARA TODOS OS ESTUDANTES DE LÍNGUA INGLESA    

 

  

Todas as escolas em Flórida estão comprometidas em fornecer um programa educacional de 
qualidade para todos os alunos. Escolas públicas em Flórida deve garantir que os alunos cuja 
língua de patrimônio/casa é diferente do inglês têm acesso igual para todos os programas e 
serviços e são fornecidos com instruções compreensíveis. As seguintes atividades devem 
ocorrer durante esta inscrição, a avaliação e o processo de colocação.  

Home Language Survey «Pesquisa de linguagem em casa»: No momento da inscrição, 
todos os alunos (pais/encarregados de educação) devem responder a uma pesquisa de 
linguagem em casa. Isso é feito para que seu filho é colocado no programa educativo mais 
adequado para assegurar o sucesso acadêmico e para cumprir com a lei do estado da Flórida. 
(Seção 233.058, 228.093, FS, secção I, 1990 LULAC et. al. vs. Decreto de consentimento do 
Conselho de educação estadual e regras 6A-6.0901 e 6.0902-6A, F.A.C.)  

  
Avaliação de idioma: Se a pesquisa indica que um idioma diferente do inglês é falado em casa, 
o estudante será avaliado para determinar seu nível de proficiência em língua inglesa e 
determinar um programa educacional apropriado. Se você marcou Sim para mais de uma 
pergunta sobre o Pesquisa de linguagem em casa, seu filho será colocado 
temporariamente em um Aluno da Lingua  Inglês (ELL) programa na pendência de 
avaliação de proficiência linguística. 

  
Colocação para Programa instrucional: Com base em resultados de avaliação da linguagem, 
os alunos devem ser fornecidos com instruções compreensíveis e ser colocados em um 
programa educacional apropriado. Cada distrito irá fornecer uma gama de serviços com base na 
implementação de programa específico na escola.  

  
Notificação das Pais : Pais devem receber cartas, notificações e informações da escola, em 
uma linguagem que eles entendem, a menos que informado claramente não viável, para garantir 
acesso significativo ao programa educacional e consentimento dos Pais . Assim que são 
recebidos os resultados de teste de proficiência de idioma, você será notificado sobre se ou não 
seu filho permanecerá no ELL programa. Colocação final do aluno deve ser determinada no 
prazo de 30 dias da entrada na escola.  

  
Conselho de Liderança das Pais: Cada distrito deve fornecer reuniões consultivos dos Pais, 
para que os Pais têm a oportunidade de participar no processo de desenvolvimento de 
programa educativo. 

  
Critérios da saída: Alunos sairão serviços ESOL quando cumprem os critérios de saída estado 
estabelecidos em inglês para determinar a proficiência em ouvir, falar, ler e escrever. Os alunos 
são avaliados anualmente em inglês para determinar o progresso e/ou prontidão para ser 
encerrado no programa. 
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Assinatura Pais/ Guardião       Data 

	

Nome do aluno:	
 	

ID # do aluno:	
 	

Classe:	
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Data inserida escola 
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Data de entrada:	


