
�మ్ �ం�� జ్ స��  �ర్� : దశ 1 

ప�చయం 
ఈ స��  �� దశల� �ద��, ��� ఇం� �ష్ �ం�� జ్ �ర� ర్ (ELL)� ��� � � అ��� 
అ��� �� అ� ���ంచ��� ����.  

�చన� 
“�పశ�  1” �ం� ��రం�ం� HLS ��� అ��  వర� �న��ంచం�. �ప� �పశ� � జ��� 
ఎం�క �� �చనల� ��ంచం�. �� ఒక �ర���� ���న� �� � (“����ల స�� 
్రప్ర�య� �ళ� ం�” �� “����ల స�� ్రప్ర�య� �ళ� కం�”), �మ్-�ం�� జ్ స��  
��� అ��ం�. 
��� � � స��రం 
��� � � ��:  ��� � � ���న ��:   

�� ����: 

నగరం: ��ష�ం: �న్ �డ్: 

�న్ నంబర్:  

స��  ్రపశ� � 
్రపశ�  1 
��� � � ఉప��ం�న �ష ఏ��? 

 ఇం� �ష్ ��ం� ఇతర �ష. �పశ�  2a � �ళ� ం�. 

 ఇం� �ష్. �పశ�  2b � �ళ� ం�.

్రపశ�  2a 
ఇం� దగ �ర, సగం సమయం కం� 
ఎ�� వ�� ��� � � ఇం� �ష్ ��ం� మ� ఏ 
ఇతర �ష�� �ం�� �� 
ఉప�����? 

అ��. �పశ�  7 � �ళ� ం�. 

��. �పశ�  4 � �ళ� ం�. 

 

్రపశ�  3 
��� � � ఇం� �ష్ ��ం� మ� ఏ ఇతర 

�ష�� అర�ం ���ం��? 

అ��. �పశ�  4 � �ళ� ం�. 

��. �పశ�  9 � �ళ� ం�. 

 

 

 

 

్రపశ�  2b 
ఇం� దగ �ర, సగం సమయం కం� 
ఎ�� వ�� ��� � � ఇం� �ష్ ��ం� 
మ� ఏ ఇతర �ష�� �ం�� �� 
ఉప�����? 

అ��. �పశ�  4 � �ళ� ం�. 

��. �పశ�  3 � �ళ� ం�. 

 



్రపశ�  4 
అత�/ఆ� త��దం��� �� �� �యన�� �����న� �� �, సగం సమయం కం� 
ఎ�� వ�� ��� � � ఇం� �ష్ ��ం� మ� ఏ ఇతర �ష�� ఉప�����? 

అ��. �పశ�  7 � �ళ� ం�. 

��. �పశ�  5 � �ళ� ం�. 

్రపశ�  5 
త��దం��� �� �� �యన�� ��ం� �� ��వ���� �����న� �� �, సగం 
సమయం కం� ఎ�� వ�� ��� � � ఇం� �ష్ ��ం� మ� ఏ ఇతర �ష�� ఉప�����? 

అ��. �పశ�  8 � �ళ� ం�. 

��. �పశ�  6 � �ళ� ం�. 

్రపశ�  6 
ఇ�వల ��� � �, అత��/ఆ�� ఒక ఇం� �ష్ �ం�� జ్ �ర� ర్� ���ం�న ఇం�క �� ల్ 
����క్ �/�ర�ర్ �� ల్� ���? 

అ��. �పశ�  8 � �ళ� ం�. 

��. �పశ�  9 � �ళ� ం�. 

్రపశ�  7 
ఏ �తృ �షల� �����? ��ంద �స్� �� 8 � �ళ� ం�. 

 

8. దశ 2 � �ళ� ం�: ����ల స�� ్రప్ర�య (ఎన్� � ధృ�క�ం�న 

�బ� ం�� �్రత� ��� �యబ��ం� – ���న్�  ESSA ELL ఎం్ర� మ�� 
�్రష� మణ �ర�దర� కం, p. 4).  

�మ్ �ం�� జ్ స��  ��� అ�� ం�.  
 

9. దశ 2 � �ళ� కం�: ����ల స�� ్రప్ర�య.  
�మ్ �ం�� జ్ స��  ��� అ�� ం�. ��� � � ఇం� �ష్ - 
�ం�� జ్ �ర� ర్ �� (ELL).  

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