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 ،ELL متعلم زبان انگلیسی یا
متعلمی است که برای یادگیری 

انگلیسی در مکتب پشتیبانی  
در ELL میلیون 4.9 اضافی دارد.

آمر یکا هستند.*

شزمور آماکز ملی آس مرسا، بر ا 2016ل ر سا*د

 ELLشناسایی متعلم به قسم  

ش زمواند به انگلیسی آطفل شما می تو .3ن انگلیسی بای زت هارنی مهاموزآ .2ر بانی که دط به زبوت مرلاشما به سؤ .1
کت کند. س ها شرر سایر کلببیند و د، نر شنیدا دمیک طفل شما ردکاآدید. اسخ ده می کنید، پادستفاخانه ا

شتن ن و نود، صحبت کرناندخو
ست. ه ادیابی کرزرا

ELLین ائۀ بهتررنگی ان کمک می کند چگون به معلماموزمات آکت می کنند. معلومیک شردکان انگلیسی آبان زموزر یک آل دها هر سا
ی طفل ان انگلیسی بربافت پشتیبانی زیارانند دن کمک می کند بدن همچنین به معلماموزات آی کنند. نمریزمه رناا برش به طفل شما رزموآ

ن طفل ه کنید. با معلمادستفار مکتب ان ددتاز طفل خوی پشتیبانی اان برموزمات آز معلوانید اد. شما می توقف شومانی متوشما چه ز
یر صحبت کنید: ۀ مسائل زربارد دخو

ی کنید. ا پیگیرد رشد طفل خور رفت می کنید و چطویارا دن رموزات آمانی که نمرز •
د در خانه پشتیبانی کنید. ن طفل خوبای زگیردز یاانید اتور میچطو •
ر پشتیبانی تغییر می کند. ، چطوسط طفل شمامیک تودکان انگلیسی آبای زت هاربا کسب مها •
د. قف می شومانی متوبان انگلیسی متعلمین چه زپشتیبانی ز •

سؤالتی که می
توانید بپرسید

ف مختص طفل من چیست؟ اهدا •

؟ در می شوگازد ساد می گیری که طفل من یای دیگرت هارر با مهان انگلیسی چطوبای زگیردیا •

؟ سه می گنجانیدرر مدر دا چطوی متعلمین رهنگ هان ها و فرباز •

ال کنید. د سؤر مکتب طفل خوبان انگلیسی دی زگیردۀ یاباررد
د کنید. ش یا را پذیربانی رارید پشتیبانی زهند، اما شما حق دن می دمومتعلمین هر سال آز


