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To the Parents/Guardians of  ___________________________________      Date of Notification __________________ 
 
An ELL Committee Meeting will be held for the following reason(s): 

 To discuss evaluation results and to consider your student for eligibility of ESOL services. 
 To discuss a possible exiting of your student from ESOL services. 
 To discuss considerations to extend ESOL services for your student 
 To discuss a possible reentry of your student in ESOL services. 
 To discuss a possible change in the programmatic assessment of your student. 
 Other: _________________________________________________________________________________ 

THE MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR: 
Date ________  Time ________ Place___________________________ 
 
We strongly encourage you to attend this meeting so that we can receive input from you regarding your student. 
 
____________________________________________________  __________________________________ 
ELL Representative        Phone Number 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     

     
 

                                                                     
 
Ngày thông báo____________________ 
 
Kính gởi Cha mẹ/Người giám hộ của __________________________________    Ngày thông báo ________________ 
 
Một buổi họp Hội đồng ELL sẽ được tổ chức vì các lý do sau đây 

 Để thảo luận các kết quả và xem xét liệu học sinh của quí vị có đủ điều kiện cho các dịch  
            vụ ESOL hay không. 

 Để thảo luận khả năng ra khỏi dịch vụ ESOL. 
 Để thảo luận về các cân nhắc để mở rộng dịch vụ ESOL cho học sinh của bạn 
 Để thảo luận khả năng tham gia lại dịch vụ ESOL. 
 Để thảo luận khả năng thay đổi những đánh giá trong chương trình của học sinh. 
 Khác: _______________________________________________________________________________________ 

 

BUỔI HỌP ĐƯỢC LÊN LỊCH VÀO  
Ngày            Giờ ______________                    Địa điểm:______________________ 
 
Chúng tôi hết sức khuyến khích quý vị tham dự buổi họp này để chúng tôi có thể nhận được trao đổi của  
quí vị về học sinh của mình 
 
____________________________________________________  __________________________________ 
Đại diện ELL       Số điện thoại 

DISTRICT SCHOOL BOARD OF PASCO COUNTY 
ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (ESOL) 
INVITATION TO ATTEND ELL COMMITTEE MEETING 

 

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUẬN PASCO 
TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI NÓI NGÔN NGỮ KHÁC (ESOL) 

THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI HỌP HỘI ĐỒNG ELL 
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