Escolas públicas de Marshfield
Rua rio do Sul 76-Marshfield, MA 02050

(781)834-5000

FAX (781)834-5070

Caros pais / o formulário:
Esta carta é para informá-lo que o departamento de ensino fundamental e o ensino secundário
agora exige que todos os distritos escolares para o levantamento de cada aluno para identificar os
alunos de línguas Inglês e acessar o seu nível de proficiência em inglês. Cada aluno, mesmo
aqueles que são Inglês falando, devem ter um levantamento concluído em seu registro de escola
do aluno. Preencha o questionário e devolvê-lo para a escola do seu filho, logo que
possível.
Regulamento de Massachusetts departamento de ensino fundamental e do ensino secundário que
requer distritos escolares para o levantamento de cada aluno é:
603 CMR 14.00: educação dos regulamentos de aprendizes de inglês
14,02: identificação e avaliação dos alunos
(1) cada distrito escolar estabelecerá procedimentos, em conformidade com diretrizes do
departamento de ensino fundamental e ensino médio, para identificar aqueles alunos que
podem ser estudantes de inglês e avaliar o seu nível de proficiência em inglês mediante sua
inscrição na distrito escolar.
(2) o pai ou responsável de qualquer estudante matriculado no bairro escola pode solicitar
que o distrito escolar avaliar nível da criança de proficiência em inglês.
(3) a escola notificará os pais ou tutor e colocar no registro de escola do aluno, as seguintes
informações:
(a) determinação do o distrito escolar se o aluno é um aluno de inglês; e,
(b) colocação do programa do aluno.
Obrigado por seu apoio contínuo e tempo para uma educação de qualidade para os estudantes no
distrito escolar público de Marshfield.

Marshfield Distrito escolar público é um empregador de ação afirmativa/igualdade de oportunidades. O distrito escolar público Marshfield não discrimina
com base em raça, sexo, identidade de gênero, cor, religião, origem nacional, dos sem-abrigo, deficiência ou idade em programas, actividades ou emprego
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Marshfield Public Schools
76 South River Street – Marshfield, MA 02050

(781)834-5000

FAX (781)834-5070

Pesquisa de idioma doméstico
Os regulamentos do departamento de Educação Elementar e Secundária de Massachusetts exigem que todas as escolas determinem os idiomas falados no domicílio
de cada aluno para identificar suas necessidades de idioma específicas. Essa informação é essencial para que as escolas ofereçam instrução significativa para todos os
alunos. Se outro idioma que não seja inglês for falado em casa, o distrito precisará realizar uma avaliação mais detalhada do seu filho. Por gentileza, ajude-nos a
atender esse requisito importante, respondendo às seguintes perguntas. Agradecemos a sua ajuda.

Informações do aluno
Nome

Nome do meio

País de nascimento

/
/
Data de nascimento (mm/dd/aaaa)

F
Sexo

Sobrenome

M

/
/
Data do primeiro registro em QUALQUER
escola norte americana (mm/dd/aaaa)

Informações da escola
/
/20
______
Data de início na nova escola (mm/dd/aaaa)

Nome da escola e cidade antiga

Grau escolar atual

Perguntas para os pais/tutores
Quais são os idiomas nativos de cada pai/tutor? (circule uma)

Quais idiomas são falados com seu filho?
(inclua parentes -avós, tios, tias, etc. - e babás)

(mãe / pai / tutor)
(mãe / pai / tutor)
Qual foi o primeiro idioma que seu filho compreendeu e falou?
Quais são os outros idiomas que seu filho conhece? (circule todas as
opções aplicáveis)

pouca frequência / algumas vezes /
com frequência / sempre
pouca frequência / algumas vezes /
com frequência / sempre
Qual idioma você usa com mais frequência com seu filho?
Quais são os idiomas que seu filho usa? (circule uma)
pouca frequência / algumas vezes /
com frequência / sempre

fala / lê / escreve
fala / lê / escreve
Você deseja receber informações por escrito da escola em seu idioma
nativo?
S
N
Assinatura dos pais/tutores:

X
Portuguese
Rev 10.17

pouca frequência / algumas vezes /
com frequência / sempre
Você deseja um intérprete/tradutor presente nas reuniões entre paisprofessores?
S
N
/
Data de hoje:

/20
(mm/dd/aaaa)

