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ఆర� �స్ ��జన్ ఆఫ్ ఎ��ంట� అండ్ �కండ� ఎ�� �షన్ (DESE)
�ం �ం�� జ్ ���గ స��
���.

అర� �స్ �� ల్� � న�� ���న� అంద� ��� ��� �మ్ �ం�� జ్ ���గ స�� � �� �

��� � � ��:
�� �:
త�ద
� ం���/�� �యన్ ��:

అ��దం మ�� ��� స�� స్
ల �ర� హ��
�� ఇషప
� ��� ���న� తల�
��ంచం� త�� � �� అ�
అవసర�న�� � అ��ద��
�� అ�వ�ంచబడ� ��� �ంట్
ల� �ం �� ఉ�తం� అం���ం.

���వృ�� మద�� �ర� అరత
�
��� � � �� ���గం ��ం�
స��రం �� �� �జయం
��ంచ��� అవసర�న ��
���� ల� అ�వృ�� �య���
మద�
� ���ంచ��� అర �త క��న
��� ��ల� �ం �� �ంచ���
�యప��ం�. ఒక�ళ �� మద�
�
అవసర� అ� ����వ���
��ం
� గ్ అవసరం ���� .
�ద� � �ం�
� �డ� ��న
� �� మ�� ఇంత�
�ం� �ద� � సంబం�ం�న �
�ప�స� ందన � �డ� �� ��
�����న� ��డ్ � మ��
���� ల ��ం� �� స��రం
ఇ��ం�.

ఇ� �� � � � �క� చ ట �బ ద�
� న
� చ���
ఇ���షన్ � �� � � � ం
ఉప� �ంచబడ� .

��� � � �ట్
� ID #:

్ర�డ్:

��:

�ంగం:

���న ��:

త�ద
� ం���/�� �యన్ సంతకం:

తమ �లల
� � చ��� సంబం�ం� ��� అర �మ�� �ష� స�����
�ందడం అ�� త�ద
� ం��ల హ�� .
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

a) �� � �ం� �త�ర� క క�� ��షన్ అం��వ��� �� ఏ �ష�
ఇషప
� డ��?
__________________________________
b) ����ట�� � �� � �బ� ం�� ఏ �ష� �� క�� ��ట్ �య���
ఇషప
� డ��?
__________________________________
� ఇం�� ఏ �ష(�) ���డ��?
_______________________________________

� �డ� �ం�� ఏ �ష� ��� ��� �?
__________________________________

ఇం� వద� � �డ� ఎ�� వ� ఏ �ష� ���డ��?
__________________________________

� ��ంబం ఇం� వద� ఎ�� వ� ఏ �ష� �����ం�?
__________________________________

ఇం� వద� �ద�
� � తర�� ఏ �ష� ఎ�� వ� ���డ��?
_________________________________
� �డ� ఎక� డ ����? ___________________

� �డ� �ట�
�
ద���� ���డ్ �ట్
� � (50 �����, DC)��
�� �� ఎ�� � �జర�� �? (�ండర్�� �న్ – 12వ ్ర�డ్)

_______________________
�ల��సంవత� రం

�� ���� � �డ� �� �� �జర�� �? _______

�మ్ �ం�� జ్ ���గం స�� � అవసర�న స����� అం�ం�నం�� ధన� ���. ఈ �రం ��ం� �� �
�డ� �� � వద� లభ� మ��ున� �వల ��ం� �� త�ప� ఏ�� �పశ� � ఉన� ట�
� � � �డ� �� ��
సం�ప�ంచం�.
�� � క్
� �� �ట్:: ఈ �రం http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/english-learners � అ�క �ష��
లభ� మ��ం�. #1-6 �పశ� ల� ఇం� �ష్ ��ం� ఇతర �ష అ� �ప�స� ందన ��ం�నట�
� �, ఇం� �ష్ ��
��ణ� ం ��� �ంగ్ అవసరం అ��ం�.

ఈ వర్� , "ఆర� �స్ ��ర్ ��ంట్ ఆఫ్ ఎ�� �షన్ (ADE), �మ్ �ం�� జ్ స�� ", అ�� "OSPI �� �OSPI �మ్ �ం�� జ్ స�� " , ఇ� CC �� � ఉప��ంచబ��ం�. "ఆర� �స్ ��ర్ ��ంట్ ఆఫ్
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ఎ�� �షన్ (ADE), �మ్ �ం�� జ్ స�� ’’ అ�� ఆర� �స్ ��ర్ ��ంట్ ఆఫ్ ఎ�� �షన్ �� � CC �� � ��న్� �ం�ం�.

