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xÙkLSþLk÷ «kuøkúk{Lke Mkw[Lkkyku 
yÚkðk  RyuMkyu÷(çkeS ¼k»kk íkhefu 
ytøkúuS)yu  ÷kÞf rðãkÚkeoykuLku ykuAe - 
rðMík]ík ykÄkh Mkk{økúe Ãkwhe Ãkkzðk 
{kxu sYhe Au. «kuøk{ko rðãkÚkeoykuLku 
þk¤kLkk rð»kÞku y™u ytøkúS þe¾ðk{kt 
MkV¤ Úkðk {ËË fhu Au. «kuøkúk{ þu÷xzo 
$øk÷eþ RLMkxÙfþLkLkku WÃkÞkuøk 
fheLku ytøkúuS ¼k»kk{kt Mkw[Lkkyku 
ykÃku Au. «kuøkú{{kt «Míkwík ¼k»kkLkkt 
fux÷kf WËknhýku Au: {tËrhLk, rðÞuxLkk{eÍ, 
÷kyku, yLku yuhurçkf 

 બેવડી ભાષા 

«kuøkúk{Lkku nuíkw  çktLku ¼k»kk, çktLku 
r÷rÃk yLku çktLku MktMfwríkLkkt MktË¼o{kt  
Ãknu÷k rðãkÚkeoyku{kt {sçkwík f¤kyku yLku 
«ðeýíkk yLku ÃkAe ¼k»kk rðfMkkðkLkku 
Au.   U-46 yuf {køkeo yLku ÿe{køkeo ¼k»kk 
(zeyu÷) «kuøkúk{ {kuzu÷ ykÃku Au. yuf 
{køkeo yLku çku {køkeo «kuøkúk{ Mk{kLk 
ÃkkÞkLkk  rMkØktík Ähkðu Au Ãkhtíkw 
¼k»kkykuLke çkLkkðx{kt VuhVkh Au.  

U-46 {kt yuf {køkeo zâwy÷ ¼k»kk 
«kuøkúk{ku Võík yuf ¼k»kk swÚkLkwt 
çkLku÷w Au: MÃkurLkþ çkku÷íkk 
rðãkÚkeoyku  su  ELL MkŠðMk {u¤ððk {kxu 
÷kÞf Au.   
 

U-46 {kt îe {køkeo zâwy÷ ¼k»kk «kuøkúk{ku 
çku ¼k»kk swÚkLkwt çkLku÷w Au: U-46 {kt 
yuf {køkeo zâwy÷ ¼k»kk «kuøkúk{ku Võík 

yuf ¼k»kk swÚkLkwt çkLku÷w Au: MÃkurLkþ 
çkku÷íkk rðãkÚkeoyku  su  ELL MkŠðMk {u¤ððk 
{kxu ÷kÞf Au 
• MÃkurLkþ çkku÷íkk rðãkÚkeoyku su ELL 
MkŠðMk {u¤ððk {kxu ÷kÞf Au y™u su Mkuðkyku 
Mðefkhu Au y™u  
• MÚkkrLkf ytøkúuS y™u / ytøkúuS «¼wíð 
Ähkðíkk rðãkÚkoeyku 

* ELL «kuøkúk{Lkkt ðøkkuo  MLkk¥kf  
ykð~ÞkfíkkykuLke  Ãkh ykÄkheík Au 
 

$ø÷eþ ÷UøkðuÍ ÷Lkoh «kuøkúk{ rðþu {kníke 
õÞktÚke {¤þu? 

ðÄw {kneíke {kxu , {nuhçkkLke fheLku  MktÃkfo 

fhku  U-46 Dual Language Program Brochure   

ELL ðuçkMkkRx Ãkh WÃk÷çÄ Au: 

www.u-46.org/ell 
Family Welcome Center  
355 East Chicago Street 
Suite #231 
Elgin, IL 60120 
(847) 888-5000 ext. 6038 

 
http://www.u-46.org/spanish/ 

School District U-46 ELL Parent Handbook 
is available in ENGLISH, SPANISH, POLISH, 
TAGALOG and GUJARATI 

 

       કલૂ િડિ ટર્ક્ટ U-46      

અંગર્જી ભાષા 

શીખવાના કાયર્કર્મો 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

English Language Learners 
Educational Services Office 
355 East Chicago Street 

Elgin, IL 60120 
847-888-5000 Ext. 5331 
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 જો મારું બાળક અંગર્જી સારી રીતે ના 
બોલતુ ંહોય, તો કઇ સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે? 
 

ઈએલએલ િવ ાથીર્ઓ માટે સેવાઓ 

ફેિમલી વેલકમ સેન્ટરઃ 
● nku{ ÷Uøkðus M kðuo {khVík  Ëhuf 
rðãkÚkeoLke ytøkúuS ¼k»kk «¼wíð  
þkuÄðk {kxu  rçkLk ytøkúuS ykÄkh 
Mkk{økúe Ähkðu Au  «&™Lkkt sðkçk{kt 
“nk” Lke «ríkr¢ÞkLku ykÄkhu  yku¤¾. 

● Ryu÷yu÷ Mkuðkyku {u¤ððk {kxu 
rðãkÚkeoLke ÷kÞfkík Lk¬e fhðk {kxu  
Mkw[ðkÞu÷  Mkk{økúe çkkçkíkku  Ãkh 
ykÄkh hk¾u Au. òu rðãkÚkoe  Ryu÷yu÷ 
Mkuðkyku {u¤ððk {kxu ÷kÞf Au, Vur{÷e 
ðu÷f{ MkuLxh  ÞkuøÞ MÚk¤Lke ¼÷k{ý 
fhþu. 

● Lkðk ÃkrhðkhkuLku íku{Lkk çkk¤fku 
{kxu WÃk÷çÄ yLkwËuþe «kuøkúk{Lkkt  
ûkuºkku sýkððk. 
● LkkUÄýe «r¢Þk rðþu òýfkhe Ãkwhe 
Ãkkzðe 
● Lkðk ÃkrhðkhLku þk¤k rzMxÙeõx Þw-
46 y™u  «Ëuþ{kt WÃk÷çÄ  
MkkÄLkMkk{økúeLkkt  MÚk¤ rðþu 
sýkððwt. 

Lkðk ÃkrhðkhLku þk¤k rzMxÙeõx Þw-46 y™u 
«Ëuþ{kt WÃk÷çÄ  

  
  nw fuðeheíku òýe þfw fu {kÁ çkk¤f Ryu÷yu÷ 
Mkuðk {kxu ÷kÞf Au? 
 

ન ધણીના સમયે, કુટુંબો િવ ાથીર્ માિહતી ફોમર્ અને 
ઘરની ભાષાની મોજણી પરૂી ભરે છે. જો માતા-િપતાઓ 
કે કાયદેસર વાલીઓએ ઘરમા ં બોલાતી ભાષાની 
મોજણીના બેમાથંી એક પર્ નો જવાબ “હા” આપ્યો 
હોય, તો પછી િવ ાથીર્ઓની દેખરેખ કર્ીનર 
ઇન્ મેન્ટથી રાખવામા ં આવશે. કર્ીનર ઇન્ મેન્ટનો 
હતે ુ િવ ાથીર્ની અંગર્જી ભાષાની કાબેિલયત નક્કી 
કરવાનો અને િવ ાથીર્ની ઈએલએલ સેવાઓ 
મેળવવાની યોગ્યતા ઓળખવાનો છે. 

કલૂ િડિ ટર્ક્ટ U-46 િવ ાથીર્ની યોગ્યતા નક્કી કરવા 
માટેના આધાર તરીકે ઈિલનોઇસ રાજ્યના િશક્ષણ 
િવભાગે સચૂવેલા કર્ીનર ઇન મેન્ટો Pre-IPT, 
WIDA MODEL™ અને ACCESS W-APT™  
નો ઉપયોગ કરે છે.  

 િવ ાથીર્ઓ ઇિલનોઇસની શાળાઓમા ં અંગર્જી 
ભાષાની કુશળતા અંગે આઇએસબીઇની નક્કી કરવામા ં
આવેલી યાખ્યાથી ઓછા ગણુ ધરાવતા હોય તેઓ 
ઇએલએલ સેવાઓ પર્ાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. 

 

આ કર્ીનર ઇન્ મેન્ટના પિરણામો પર આધાર 
રાખીને યોગ્ય િનયિુક્ત અને સેવાઓના સદંભર્મા ં
ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. 
ભલામણ અને સેવાઓ, તેમજ કાયર્કર્મની િવગતો 
સમજાવતો માતા-િપતાને જાણ કરતો પતર્ પરૂો 
પાડવામા ં આવે છે. માતા-િપતાઓ ઈએલએલ 
િનયિુક્તની ભલામણો વીકારી કે નકારી શકે છે. 
 

જો કૂલ િડિ ટર્ક્ટ U-46 ારા ઉપયોગમા ંલેવાતા 
પર્વેશ ધોરણો અનસુાર િવ ાથીર્ ઈએલએલ 
સેવાઓ માટે પાતર્ ન બને, તો માતા-િપતાઓને 
આ િનણર્ય સામે અહીં અપીલ કરવાનો હક્ક છેઃ 

Kane County Regional Office of 
Education 
210 South 6th Street, 
Geneva, Illinois 60134 
Phone number (630) 232-5955 
 

 
 
સકર્ાિન્તને લગતો િ ભાષી િશક્ષણ (ટીબીઇ) 
કાયર્કર્મ ઉચ્ચ ઉપયોગાિધન ભાષાના ઈએલએલ 
િવ ાથીર્ઓ માટે છે. કાયર્કર્મ અંગર્જીમા ં સકર્ાિન્ત 
સાથે િવ ાથીર્ની માતભૃાષામા ં સચૂના પરૂી પાડે 
છે. 

 

 


