
 
Öğrencinin İngilizce Dil Gelişim Programına 

Yerleştirilmesinin Ebeveyne Bildirilmesi 
 

 
Çocuğun Adı Soyadı: ________________________________________ Tarih:_____________________ 
 
Okul: _______________________________    Okul Bölgesi: ___________________________________ 
 
Kayıt Durumu:   ____ Programa yeni ____ Programa devam ediyor 
 
 
Sayın Ebeveyn veya Veli: 
 
Çocuğunuzun INSERT YEAR öğrenim yılında bir İngilizce dil gelişim programı kanalıyla ek destek 
alacağını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. 
 
Bölge, test sonuçları aracılığıyla çocuğunuzun bu desteğe ihtiyacı olduğunu belirlemiştir. Çocuğunuzun 
İngilizce yetkinliği, English Language Proficiency Assessment WIDA ACCESS for ELLs or WIDA 
Screener/MODEL üzerinden Gelişmekte Olan Düzey: INSERT LEVEL olarak ölçülmüştür. 
 

Bu programın amacı, İngilizce konuşma, dinleme, okuma ve yazma dallarında henüz yetkin olmayan 

öğrencilere ek destek sağlamaktır. Program, çocuğunuzun sınıf geçme ve mezuniyet için yaşına uygun 

akademik başarı standartlarını karşılamasına yardım edecektir.  

Öğrenciler, WIDA ACCESS for ELLs üzerinden Yetkin düzeye ulaşana kadar İngilizce dil gelişim 
programına katılma hakkında sahiptir. Çoğu öğrenci programdan 1-5 yıl içinde başarıyla çıkar. 
Çocuğunuz programdan çıktıktan sonra, ek akademik destek gerekip gerekmediğini belirlemek için 
performansını izlemeye devam edeceğiz. 
 
Çocuğunuzun engellilik durumu varsa, çocuğunuzu Bireyselleştirilmiş Eğitim veya 504 Planı hedeflerine 
ulaştırmak için İngilizce dil gelişim programı tarafından uygun personel ile koordinasyon kurulacaktır. 
 
Çocuğunuzun İngilizce dil gelişim programına katılmasını önemle teşvik eder ve sizi programın 
yararları hakkında daha fazla bilgi edinmeye davet ederim. Ancak, çocuğunuzu istediğiniz zaman dil 
eğitim programından çıkartma hakkına da sahipsiniz.  
 
Lütfen, çocuğunuzun İngilizce dil gelişim programında kaydettiği ilerlemeyi ve akademik başarısını 
görüşmek üzere okulumuzu İletişim ediniz. Bir randevu almak istiyorsanız Mr. Jon Nyerges ile 
jnyerges@bedminsterschool.org / 908-234-0768 ext.270 numaralı telefondan temas kurunuz.  
 
 
 
 

 

mailto:jnyerges@bedminsterschool.org


Çocuğunuz aşağıdaki İngilizce dil gelişim program(lar)ına kaydolmuştur: 
_X_ Korumalı Öğretim  _X_ Yeni Gelen Programı 
 
 
Okul bölgesinde aşağıdaki İngilizce dil gelişim program(lar)ı bulunmaktadır:  
 
____ Çift Dilli Program: Çift dilli programlar, ana dili gerek İngilizce gerekse başka bir dil olan 
öğrencilere, yüksek akademik başarı, birinci ve ikinci dilde yetkinlik ve kültürlerarası anlayış hedefleri 
doğrultusunda entegre dil eğitimi ve akademik eğitim sağlar (Christian, 1994).  
 
____ Gelişimsel Çift Dilde Eğitim (Geç Çıkış): Geç çıkış çift dilde eğitim olarak da bilinen Gelişimsel Çift 
Dilde Eğitim (DBE) programı (Ramirez, 1992), İngilizce dilini öğrenen öğrencilere hem ana dillerini hem 
de İngilizce kullanarak eğitim sağlar. DBE programları, müfredatın tüm alanlarında yüksek düzeyde 
akademik başarının yanı sıra öğrencinin birinci ve ikinci dillerinde tam akademik dil yetkinliğini 
destekleme amaçlıdır.  
 
____ Geçiş Niteliğinde Çift Dilde Eğitim (Erken Çıkış): Erken çıkış çift dilde eğitim olarak da bilinen 
Geçiş Niteliğinde Çift Dilde Eğitim (TBE) programı (Ramirez, 1992), öğrenciye İngilizce öğrendiği sırada 
birinci dilinde akademik öğretim sunar.  
 
_✓_ Korumalı Öğretim veya İçerik Bazlı Öğretim:  Korumalı Öğretim ve İçerik Bazlı Öğretim, İngilizce 
dilini öğrenmekte olan öğrencilerin (ELL) bir yandan İngilizce dil gelişimini desteklerken diğer yandan 
da akademik konuları onlar için anlaşılabilir ve erişilebilir yapmak üzere özel stratejiler kullanan 
yaklaşımlardır.  Washington Eyaletinde dışarı çıkış (pull-out) veya içeri giriş (push-in) ikinci dil olarak 
İngilizce (ESL) alan öğrenciler bu gruba dahilidir.  
 

_✓_ Yeni Gelen Programı: Yeni gelen programları, öğrencilerin başlangıç düzeyinde İngilizce dil 
becerilerinin yanı sıra ana akademik beceri ve bilgileri kazanmalarına ve ABD okul sistemine 
alışmalarına yardım eder.  
 
 
Saygılarımla, 
 
Lauren Zugale 
Director of Student Services 
 

 


