
�ட்� ெமா� ��த்த க�த்தாய்�ப் ப�வம்: ப� 1 

அ��கம் 
இந்தக் க�த்தாய்�ன் �தல் �ன்� ப�கள், ஒ� மாணவ�க்� ஆங்�ல ெமா�ையக் 
கற்பவராக (ELL) இ�ப்பதற்�த ்த���ள்ளதா இல்ைலயா என்பைத அைடயாளம் 
கண்ட��ம்.  

அ���த்தல்கள் 
“ேகள்� 1” என்ப�ல் ெதாடங்�, HLS நிைறவைட�ம் வைர ெதாடர�ம். 
அ���தத்ல்கைளப் �ன்பற்�, ஒவ்ெவா� ேகள்�க்�மான ப�ைலத் 
ேதர�்ெசய்ய�ம். நீங்கள் ஒ� ���க்� வந்த�டன், (“ப��கள் ம�ப்பாய்�ச ்
ெசயலாக்கத்�ற்�ச ்ெசல்ல�ம்” அல்ல� “ப��கள் ம�ப்பாய்�ச ்
ெசயலாக்கத்�ற்�ச ்ெசல்ல ேவண்டாம்”) �ட்� ெமா� ��தத் க�த்தாய்�ப் ப�வம் 
����ம். 

மாணவர ்தகவல் 
மாணவரின் ெபயர:்  மாணவரின் �றந்த ேத�:   

ெத� �கவரி: 

நகரம்: மாநிலம்: அஞ்சல் ����: 

ெதாைலேப� எண்:  

க�த்தாய்�க் ேகள்�கள் 
ேகள்� 1 
மாணவர ்பயன்ப�த�்ய �தல் ெமா� என்ன? 

 ஆங்�லம் அல்லாத ேவெறா� ெமா�. ேகள்� 2அ-க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

 ஆங்�லம். ேகள்� 2ஆ-க்�ச ்ெசல்ல�ம்.

ேகள்� 2அ 
மாணவர,் �ட்�ல் பா�யள�க்�ம் 
அ�கமான ேநரம் ஆங்�லம் அல்லாத 
ேவெறா� ெமா�ையக் ேகட்�றாரா 
அல்ல� பயன்ப�த�்�றாரா? 

ஆம். ேகள்� 7-க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

இல்ைல. ேகள்� 4-க்�ச ்

ெசல்ல�ம். 

 

 

மாணவர,் �ட்�ல் பா�யள�க்�ம் 
அ�கமான ேநரம் ஆங்�லம் 
அல்லாத ேவெறா� ெமா�ையக் 

ேகட்�றாரா அல்ல� 
பயன்ப�த்��றாரா? 

ஆம். ேகள்� 4-க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

இல்ைல. ேகள்� 3-க்�ச ்

ெசல்ல�ம். 

ேகள்� 2ஆ 
 



ேகள்� 3 
மாணவர ்ஆங்�லம் அல்லாத ேவெறா� ெமா�ையப் �ரிந்�ெகாள்�றாரா? 

ஆம். ேகள்� 4-க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

இல்ைல. 9-க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

ேகள்� 4 
மாணவர,் அவர� ெபற்ேறாரக்ள் அல்ல� பா�காவலரக்�டன் உைரயா�ம் 
ேபா�, பா�யள�க்�ம் அ�கமான ேநரம் ஆங்�லம் அல்லாத ேவெறா� 
ெமா�ையப் பயன்ப�த்��றாரா? 

ஆம். ேகள்� 7-க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

இல்ைல. ேகள்� 5-க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

ேகள்� 5 
மாணவர,் அவர� ெபற்ேறாரக்ள் அல்ல� பா�காவலரக்ள் த�ர 
கவனிப்பாளரக்�டன் உைரயா�ம் ேபா�, பா�யள�க்�ம் அ�கமான 
ேநரம் ஆங்�லம் அல்லாத ேவெறா� ெமா�ையப் பயன்ப�த�்�றாரா? 

ஆம். 8-க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

இல்ைல. ேகள்� 6-க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

ேகள்� 6 
மாணவர ்ச�பத்�ல் மற்ெறா� மாவட்ட/சாரட்ர ்பள்ளி�ல் ஆங்�ல ெமா� 
கற்பவராக அைடயாளப்ப�த்தப்பட்� அந்தப் பள்ளி���ந்� மா�யவரா? 

ஆம். 8-க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

இல்ைல. 9-க்�ச ்ெசல்ல�ம். 

ேகள்� 7 
�ட்�ல் ேபசப்ப�ம் ெமா�கள் எைவ? �ேழ பட்�ய�ட்�, ேகள்� 8-க்�ச ்

ெசல்ல�ம். 
 



8. ப� 2 க்�த் ெதாடர�ம்: ப��கள் 
ம�ப்பாய்�ச ்ெசயலாக்கம் (NJ சான்�ெபற்ற 

பணியாளரக்ளால் மட�்ேம நிைற� ெசய்யப்பட ேவண்�ம் – ��ப்� 
ESSA ELL �ைழ� மற்�ம் ெவளிேயற்ற வ�காட�்தல், ப. 4).  

�ட்� ெமா� ��த்த க�த்தாய்� 
நிைறவைடந்த�.  

 

9. ப� 2-க்�ச ்ெசல்ல ேவண்டாம்: ப��கள் 
ம�ப்பாய்�ச ்ெசயலாக்கம்.  

�ட்� ெமா� ��த்த க�த்தாய்� 
நிைறவைடந்த�. மாணவர ்ஆங்�ல ெமா� 
கற்பவர ்(ELL) அல்ல.  

https://www.state.nj.us/education/bilingual/policy/ESSAGuidance.pdf
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