
ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች በሚሰጠው የእንግሊዝኛ ብቃት ማሻሻያ (ኢሶል) ፕሮግራም ውስጥ ለመካተት ፍቃደኛ ያለመሆን  መግለጫ 

 

 
በምደባ ማሳወቂያ (Notification of Placement) ደብዳቤው ላይ በጠቀመጠው “No”/አልፈልግም/ በሚለው ምርጫ ላይ ምልክት በማድረግዎ ልጅዎ 
በ_________________የትምህርት ዘመን ለሌሎች ቋንቋዎች ተናጋሪዎች በሚሰጠው የእንግሊዝኛ ብቃት ማሻሻያ (ኢሶል) ፕሮግራም  ውስጥ እንዲሳተፍ እንደማይፈልጉ 
አመልክተዋል። የዚህ ደብዳቤ አላማም ልጅዎ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪ በሚለው ደረጃ ተፈርጆ ሳለ እርስዎ በፕሮግራሙ ውስጥ እንዳይሳተፍ መወሰንዎ ምን 
እንድምታ ይኖረዋል የሚለውን በግልጽ ለማስረዳት ነው። በመሆኑም ከዚህ በታች የተቀመጠውን መረጃ በማንበብ ስለሁኔታው ሙሉ ግንዛቤ ማግኘትዎን 
ለማረጋገጥ ከዚህ ገጽ ግርጌ  በተቀመጠው የግንዛቤ ማረጋገጫ ላይ ፊርማዎን በማኖር ይህንን ደብዳቤ ልጅዎ በሚማርበት ትምህርት ቤት ለሚገኘው የኢሶል 
አስተማሪ ያስረክቡ። 
 
 
የፌደራሉ ህግ ኢንደሚደነግገው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት (English language proficiency) ምዘና መሰረት አጠቃላይ የብቃት ደረጃው ከ4.5 ነጥብ በታች 
የሆነ ተማሪ በሜሪላንድ ግዛት/ስቴት ውስጥ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪ (EL) ተብሎ እንዲወሰድ የግድ ይላል። በመሆኑም በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪነት ደረጃ 
የተፈረጀ ተማሪ የሚኖርበትን ስቴት የመጨረሻ የብቃት መስፈርት ማሟላት እስኪችል ድረስ የእንግሊዝኛ ማሻሻያ ፕሮግራሙ (ኢሶል) ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች 
ተጠቃሚ እንዲሆን ሊደረግ ይገባል። 
 
ማንኛውም የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን በኢሶል ፕሮግራም የተካተቱ አገልግሎቶች የመውሰድ መብት ይኖረዋል፤  

1. ቀጥተኛ የሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ማሳደጊያ ትምህርት-ይህም እንደተማሪው የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ደረጃ (ELP level) የተለያዩ የማስተማር 
ስልቶችን መጠቀምን ይጨምራል፤   

2. ከተለያዩ የትምህርት ዝርፎች ይዘት /content-level/  እና ከክፍል ደረጃ /grade-level/ ጋር የተጣጣመ ድጋፍ መስጠትና የተማሪውን ከጊዜ ወደ ጊዜ 
የመሻሻል ሂደት መገምገምና ክትትል/progress monitoring/ ማድረግ፤ 

3. የፌደራል ህጉ በሚደነግገው መሰረት በክፍል ውስጥ፣ በአካባቢ እና በስቴት ደረጃ የሚሰጡ መመዘኛዎችን ጨምሮ በቋንቋ መማሪያ እቅዱ ውስጥ 
የሚካተቱ ማናቸውም አይነት ትምህርትና መመዘኛዎች ከሌሎች በተለየ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች ምቹ  በሆነ መልኩ እንዲተገበሩ ማድረግ፤ 

4. ለምረቃ የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን ለማሟላት የሚያስችል ድጋፍ መስጠት፤ 
5. የወላጆች፣ የቤተሰብ አባላት እንዲሁም የማህበረሰብ ግንኙነቶችን ለማጠናከር በሚደረጉ ማናቸውም እንቅስቃሴዎች ውስጥ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪዎች 

መሳተፍ እንዲችሉ መጋበዝ። 
 
የኢሶል ፕሮግራም አገልግሎቶችን ለመጠቀም ፈቃደኛ የማይሆኑ ከሆነ ከላይ ከተዘረዘሩት አገልግሎቶች ውስጥ ልጅዎ ተጠቃሚ የማይሆነው በቁጥር 1 ላይ 
የተቀመጠውን ቀጥተኛ የሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ማሳደጊያ ትምህርት ብቻ ይሆናል። በተጨማሪም እንግሊዝኛን የመማርና የማወቅ ሂደቱ/ቷን ለመለካት 
እንዲያስችል ልጅዎ በየአመቱ የሚሰጠውን የሜሪላንድ ስቴት የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት መመዘኛ ፈተና እንዲወስድ/እንድትወስድ ይደረጋል። በዘህም ሂደት በሁሉም 
የምዘና/ፈተና መስፈርቶች ውስጥ ልጅዎ በእንግሊዝኛ ተማሪነት ደረጃ የተሰየሙ የተማሪዎች ቡድን አካል ሆኖ/ሆና ይወሰዳል/ትወሰዳለች።  
 
የልጅዎ የእንግሊዝኛ ቋንቋ የብቃት ምዘና ውጤቶች በየጊዝው ለእርስዎ የሚሰጡ ሲሆን ልጅዎ በኢሶል ፕሮግራም ለመታቀፍ ብቁ መሆኑ/ኗን ወይንም 
አልመሆኑ/ኗን በተመለከተም መረጃ ይቀርብልዎታል።  
 
 

የግንዛቤ ማረጋገጫ 
ልጄ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ተማሪነት በሚፈረጅበት በእያንዳንዱ አመት በኢሶል ፕሮግራም ልጄን ለማሳተፍ ፍቃደኛ ያለመሆኔን የሚገልጸውን ይህን ሂደት/ፎርም 
መከተልና መሙላት ግዴታዬ መሆኑን እገነዘባለሁ።  ሆኖም ግን ልጄ ቀጥተኛ የሆነ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ማሳደጊያ ትምህርት እንዲጀምር በምፈልግበት ግዜ 
ከታች ስሙ የተጠቀሰውን የኢሶል ባለሞያ በማግኘት ፍላጎቴን እገልጻለሁ። 
 

____________________________________________________________________________________  
የባለሞያው ስም                                                           የስራ ሃላፊነት                                                ስልክ ቁጥር 

የተሰጠኝን መረጃ ሙሉ በሙሉ መገንዘቤንና የደረስኩበትም ውሳኔ ምን አይነት እንድምታ እንደሚኖረው በአግባቡ የተረዳሁ መሆኔን አረጋግጣለሁ። ልጄ በኢሶል 
ፕሮግራም የሚሰጡ አገልግሎቶችን እንዲያገኝ ፈቃደኛ አለመሆኔን እገልጻለሁ።   
 
           ____________________________________        ________________________ 

የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ            ቀን 

_________________                                                                                               ___________________________________ 
  ቀን                                                                                                          የስቴት/ነዋሪነት መታወቂያ 

____________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                
 ስም                          የአባት ስም                የአያት ስም የመጀመሪያ  ፊደል                  የተማሪነት መታወቂያ 
  

____________________________________________________________________________________________________                                                  
 የትምህርት ቤት ስም                                                                                                        የክፍል ደረጃ 


