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Date
Dear Parent/Guardian:
This spring your child,

was

administered

the

New

Jersey State English as a Second Language Achievement Test (ACCESS for ELL’s) to
determine his or her English language proficiency. Your child scored at the

level on the

ACCESS, indicating that he or she continues to be eligible to receive English Language
Learner (ELL) services as mandated by the NJ Bilingual Code.
Your child will remain in the ELL program in which he or she is currently enrolled. Studies have
shown that once you select a program you should try not to change it unless it is necessary to
do so. If a student remains in one program and is not switched from one to another, the
continuity may lead to greater success.
If you have any questions, please contact Ms. K or Mrs. M-C. We look forward to helping your
child develop his or her English skills.
Sincerely,

Mrs.Montroni-Currais
ESL Teacher

તારીખ
પ્રિય માતાપ્રિતા / વાલી:
આ વસંત તમારા બાળકને, તેણીની અંગ્રજી
ે ભાષાની િાવીણ્ય નક્કી કરવા માટે ન્યુ જસી સ્ટે ટ ઇં પ્રલલશને સેકંડ
લેંલવેજ એચીવમેન્ટ ટે સ્ટ (ઇએલએલ માટે ACCESS) તરીકે સંચાપ્રલત કરવામાં આવી હતી. તમારા બાળકએ ACCESS
ના સ્તર િર સ્કોર કયો છે , જે સૂચવે છે કે તે એનજે પ્રિભાષી કોડ િારા ફરપ્રજયાત મુજબ અંગ્રજી
ે ભાષા લનનર
(ઇએલએલ) સેવાઓ િાપ્ત કરવા િાત્ર છે .
તમારં બાળક ELL િોગ્રામમાં રહેશે જેમાં તે હાલમાં નોંધાયેલ છે . અભ્યાસોએ બતાવયું છે કે એકવાર તમે િોગ્રામ
િસંદ કરો તે િછી તમારે તે બદલવાની જરૂર ન હોય તયાં સુધી તમારે તેને બદલવાની કોપ્રશશ કરવી જોઈએ નહીં. જો
કોઈ પ્રવદ્યાર્થી એક િોગ્રામમાં રહે છે અને એકર્થી બીજામાં ફે રવાતો નર્થી, તો સતતતા વધુ સફળતા તરફ દોરી શકે છે .
જો તમારી િાસે કોઈ િશ્નો હોય, તો કૃ િા કરીને કુ . કે . શ્રીમતી એમ-સીનો સંિકન કરો. અમે તમારા બાળકને તેની
અંગ્રજી
ે કુ શળતા પ્રવકસાવવામાં મદદ કરવા માટે આતુર છીએ.

આિની,

શ્રીમતી મોન્ટર ોની-ક્યુરાઇઝ
ઇ.એસ.એલ. પ્રશક્ષક

