Какво означава ЕСЛ?
ЕСЛ ( На места се казва ЕСОЛ ) е съкращение на Англииски Като Втори Език. Това
е програма прилагана от публични учулища, за да помогнат на учениците които
говорят дръг език в къщи.
Кои са ЕСЛ учениците в Саут Портланд ?
Саут Портланд има ученици от повече от 24 държави, които говорят на повече от
15 езика.
Кой се квалифицира за ЕСЛ помощ ?
Ученик който говори друг език в къщи а не английски, може да бъде вклучен в
ЕСЛ програмата. Когато учениците се записват в училището, родителите трябват
да попълнат форми за езика който говорят в къщи. Ученици които говорят друг
език в къщи е преглеждан от ЕСЛ учителя.
Как ЕСЛ учителя преглежда учениците ?
ЕСЛ учителя дава на учениците тест с които ще разбере колко знаят английски, и
също така преглежда на ученика оценките. Тази информация и помага, като знае
къде и в кой клас да сложи ученикът.
Как да разбера, ако детето ми се справя добре с английският?
Отценки
Стандартни Тестове
Родителска Среща
Каде се намират ЕСЛ класовете ?
ЕСЛ има в Браун Елементри Скоол, Махони Мидъл Скоол, и Саут Портланд Хай
Скоол. Има и автобус до училищата.
Как мога да говоря с учителите или директора ако незнам английски?
Училището ще има преводачи които ще улеснят разговора между учителите и
родителите.
Как работи ЕСЛ програмата в Саут Портланд Хай Скоол?
ЕСЛ програмата предлага ЕСЛ Английски, История и Биология (Химиа/Физика). В
зависимост от нивото на английският, учениците могат да бадат сложени в повече
от един от тези класове. Когато английският на учениците се подобри, те ще ги
преместят в нормални класове. Учениците могат да посещават ЕСЛ Гаидет Стъди,
кадето учителя може да им помогне с класна работа, домашна работа и тестове.
ЕСЛ учителят работи с други учители от нормални класове за да помогне на ЕСЛ
ученици които са в нормални класове. Родителите получават 4 писма с оценките на
ученика. Родителските срещи са в началото на есента и пролетта.
Дават ли точки за ЕСЛ класовете както обикновенните класове?
Английски, История и Биология (Химиа/Физика) да, но не и за ЕСЛ Гаидет Стъди.

