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

ESCOLHA DOS PAIS DAS OPÇÕES DE MODELO DA PROGRAMA ESOL 	
 

Caros Pais/ Guardião: em conformidade com a lei da Flórida, os estudantes no processo de aquisição da língua inglesa na 
escola têm o direito de instrução que é compreensível para alcancar academicamente. Os Pais não podem renunciar a este 
direito. No entanto, como os Pais, você tem o direito de escolher dentro os programas disponíveis na sua escola. O objetivo 

dos programas especializados é ajudar seu filho a conhecer o grau acadêmico normas para promoção e graduação. 
  
Sua criança _______________________________ na categoria ____________ está freqüentando____________________  
 é na __________________________classe. Esta escola tem implementado os seguintes programas para alunos que estão 
no processo de aquisição da língua inglesa. Seu filho tem sido colocado em: 

  Conformidades /inclusão ao Artes da linguagem: Nesta aula de inglês o professor é sensível a primeira língua e 
cultura do aluno. O aprendiz de língua inglesa (ELL) é na sala de aula convencional com um professor que é 
certificado ou está trabalhando para a certificação em ESOL. Os alunos estão em um ambiente com falantes nativos 
de inglês. O currículo é apresentado de uma forma que torna a instrução compreensível ao permitir que o aluno a 
adquirir o novo idioma de forma natural, cumulativa e sistemática. 

  Conformidades/inclusão de areas básicas (matemática, Ciências, estudos sociais e alfabetização de 
computador): Este programa é para estudantes que estão em processo de aquisição da língua inglesa. O aprendiz de 
língua inglesa (ELL) é colocado em uma sala de aula convencional com um professor que é certificado ou está 
trabalhando para a certificação em ESOL. Os alunos estão em um ambiente com falantes nativos de inglês. Através do 
uso continuado de estratégias ESOL e acomodações, o professor irá fornecer instrução compreensível em áreas 
temáticas, enquanto o aluno está adquirindo a língua inglesa. 

  Artes da Idioma  abrigada: Uma aula de inglês, projetada especificamente para Estudantes de língua inglesa (ELLs) 
só que estão em processo de aquisição de habilidades em artes da língua inglesa. Nesta aula de inglês o professor é 
sensível a primeira língua e cultura do aluno. O currículo é apresentado de uma forma que torna a instrução 
compreensível ao permitir que o aluno a adquirir o novo idioma de forma natural, cumulativa e sistemática. 

  Areas básicas das  dominar abrigada: A programa em que o aprendiz de língua Inglês (ELL) que  tem sido 
identificado como falante de inglês limitado a fluente de inglês participa de cursos específicos de conteúdo com 
objetivos de nível de classe enquanto o professor paga muita atenção ao desenvolvimento da capacidade de 
linguagem do aluno. A classe é projetada especificamente para Inglês aprendentes (ELLs) só.  

  Linguagem Dupla bi-direcional: A programa de educação bilíngüe / bicultural que falantes nativos de Inglês 
(alunos de maioria de linguagem) e falantes de espanhol (estudantes de idiomas minoritários) proporciona um meio de 
instrução que é equitativamente distribuída entre as duas línguas (Inglês e espanhol). O modelo de programa usado 
em Orange County é o modelo de dupla linguagem 50/50. Os alunos devem respeitar os critérios de elegibilidade para 
participar deste programa. Este é um programa  Choice/Magnet 

  Desenvolvimento educação bilíngue Unidirecional: o programa de educação bilíngüe/bicultural enriquecido 
unidirecional fornece os falantes nativos de espanhol com um meio de instrução que é distribuído entre as duas 
línguas (Inglês/espanhol). Estes estudantes vão alcançar grandes realizações acadêmicas e proficiência em língua 
inglesa, já que eles são ensinados em ambas as línguas. O modelo de programa usado em Orange County começa 
com 70/30. Os alunos devem satisfazer critérios de elegibilidade para se qualificar para este modelo. 

  
  
                                               Centro bilíngüe atribuído: ______________________________________ 
                                               Endereço: _____________________________________________________ 
                                               Número de telefone: ________________________________________________ 
Atenciosamente, 
  

        
         Pessoal da ESOL                                                                                                     Data 
  
 Pais/ Guardião Por favor marque uma caixa abaixo e assinar o formulário. Retornar à escola imediatamente. 

  SIM, estou de acordo com a colocação acima do programa. 
  NAO, não estou de acordo com a colocação acima do programa. Se você tiver quaisquer perguntas ou 

preocupações, entre em contato 
__________________________________ ao __________________________________  
   

       _______________________________________________                 _________________________________________   
             Assinatura de Pais/	Guardião                                                                                                                                 Data  
 


