
 
த�ழ்/மாரச் ்2020 

 

ஆர்கன்சாஸ் ெதாடக்க மற்�ம் இைடநிைலக் கல்� �ரி� (DESE) 
�ட்� ெமா� பயன்பா� கணக்ெக�ப்� 
 
ஆர்கன்சாஸ் பள்ளிகளில் �த�ல் ேச�ம் அைனத்� மாணவரக்ளா�ம் �ட்� ெமா� பயன்பா� கணக்ெக�ப்� ெசய்� 
��க்கப்ப��ற�.  

மாணவர ்ெபயர்: வ�ப்�: ேத�: 
  

பள்ளி: மாணவர ்மாநில ஐ� #: பா�னம்: �றந்த ேத�: 

ெபற்ேறார/்காப்பாளர ்ெபயர:்                                              

 

ெபற்ேறார/்காப்பாளர ்ைகெயாப்பம்: 

ெமா�ெபயர்ப்� மற்�ம் 
ெமா�ெபயர்ப்பாளர் ேசைவக�க்கான 
உரிைம 
உங்கள் ெமா� ��ப்பத்ேதரை்வக் 
��ப்�ட�ம். இதனால், உங்க�க்�த் 
ேதைவப்ப�ம்ேபா�, ெமா�ெபயரப்்பாளைர 
அல்ல� ெமா�ெபயரக்்கப்பட்ட 
ஆவணங்கைள இலவசமாக வழங்க ���ம். 

 
எல்லா ெபற்ேறாரக்�க்�ம் அவரக்�க்� �ரி�ம் ெமா��ல் தங்கள் �ழந்ைத�ன் கல்� ��த்த 
தகவல்கைளப் ெப�ம் உரிைம உண்�. 
 

1. a) எ�தப்பட்ட தகவலளிப்�கைள பள்ளி���ந்� எந்த ெமா��ல் நீங்கள் ெபற 
��ம்���ரக்ள்? 
__________________________________  
b) ேப�ம்ேபா� பள்ளி ஊ�யரக்�டன் எந்த ெமா��ல் ெதாடர�் ெகாள்ள ��ம்���ரக்ள்? 

     __________________________________ 
 

ெமா� ேமம்பாட்� ஆதர�க்கான த�� 
பள்ளி�ல் ெவற்� ெப�வதற்�த் 
ேதைவயான ெமா�த் �றன்கைள 
வளரத்்�க்ெகாள்வதற்கான �ரிவான 
ஆதர�க்கான த��ைய ெப�ம் 
மாணவரக்ைள அைடயாளம் காண 
மாணவரின் ெமா�ப் பயன்பா� ��த்த 
தகவல்கள் எங்க�க்� உத��ன்றன. ெமா� 
ஆதர� ேதைவயா என்பைத �ரம்ானிக்க 
பரீட்ைச ேதைவப்படலாம். 

 

2. உங்கள் �ட்�ல் எந்த ெமா� (கள்) ேபசப்ப��ற� (ேபசப்ப��ன்றன)? 
      _______________________________________ 
 

3. உங்கள் �ழந்ைத �த�ல் எந்த ெமா�ையக் கற்�க்ெகாண்டார?் 
__________________________________ 

 

4. உங்கள் �ழந்ைத �ட்�ல் எந்த ெமா�ைய அ�க்க� பயன்ப�த்��றார?் 
__________________________________ 

 

5. உங்கள் ��ம்பத்�னர ்�ட்�ல் எந்த ெமா��ல் அ�க்க� ேப��றாரக்ள்? 
      __________________________________  
 

6. �ட்�ல் ெபரியவரக்ள் ஒ�வேரா� ஒ�வர ்எந்த ெமா��ல் அ�க்க� ேப��றாரக்ள்? 
     ____________________________________ 

 

 

�ன் கல்�  

 

உங்கள் �ழந்ைத�ன் �றந்த நா� மற்�ம் 
�ந்ைதய கல்� ��த்த உங்கள் ப�ல்கள், 
உங்கள் �ழந்ைத பள்ளிக்� வ�ம்ேபா� 
ெகாண்�ள்ள அ�� மற்�ம் �றன்கைளப் 
பற்�ய தகவல்கைள எங்க�க்� 
வழங்��ற�. 
மாணவரக்ளின்  சட்டர�ீயான  ��ேயற்ற 
நிைலைய அைடயாளம் காண  இந்த 
ப�வம் பயன்ப�த்தப்பட�ல்ைல . 

 

7. உங்கள் �ழந்ைத எங்ேக �றந்தார?் __________________ 
 

 

8. உங்கள் �ழந்ைத �தன்�த�ல் அெமரிக்கா�ல் எப்ேபா� பள்ளிக்� ெசன்றார ்(50 
மாநிலங்கள், �.�.)?  (மழைலயர் பள்ளி – 12-ஆம் வ�ப்�)    

 

     _______________________ 
     மாதம்    நாள்     வ�டம் 
 

9. உங்கள் �ழந்ைத �ேவரட்்ேடா ரிக்ேகா�ல் உள்ள ஏதாவ� பள்ளி�ல் ப�த்��க்�றாரா? _______ 

 

�ட்� ெமா� பயன்பா� கணக்ெக�ப்�ற்� ேதைவயான தகவல்கைள வழங்�யதற்� நன்�. இந்த ப�வத்ைதப் பற்� அல்ல� உங்கள் 
�ழந்ைத�ன் பள்ளி�ல் �ைடக்�ம் ேசைவகைளப் பற்� ேம�ம் ேகள்�கள் இ�ந்தால் உங்கள் �ழந்ைத�ன் பள்ளிைய ெதாடர�் ெகாள்ள�ம்.    
 

மாவட்டத்�ற்கான  ��ப்� : இந்த ப�வம் பல ெமா�களில் http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/english-learners -இல் 
�ைடக்�ற�. இ�ல் #1-6 ேகள்�க�க்கான ப�ல் ஆங்�லத்�ல் இல்லாமல் ேவ� ெமா��ல் இ�ப்ப�, ஆங்�ல ெமா� �ற�க்கான ேசாதைன 
ேதைவ என்பைதக் ��க்�ற�.   

"ஆரக்ன்சாஸ் கல்�த் �ைற�ன் (ADE), �ட�் ெமா� கணக்ெக�ப்�", இந்த ேவைல OSPI-ஆல் ெசய்யப்படட் "OSPI �ட�் ெமா� ஆய்�ன் �லம் ெபறப்படட்தா�ம் மற்�ம்  CC-
இன் �ழ் பயன்ப�த்தப்ப��ற�. "ஆரக்ன்சாஸ் கல்�த் �ைற�ன் (ADE), �ட�் ெமா� கணக்ெக�ப்�" என்ப� CC- இன் �ழ் ஆரக்ன்சாஸ் கல்�த் �ைற�ன் ஆங்�ல கற்றல் 
�ரி�ல் உரிமம் ெபற்�ள்ள�. 

http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/english-learners
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx
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