Wa˝ne informacje na temat
wyboru i umieszczenia
uczniów w programach ELL
◆ Wszyscy ELL muszà byç umieszczeni w
programie „W dwóch j´zykach”, „Niezale˝nym
kursie j´zyka angielskiego jako j´zyka obcego
(ESL)”, lub programie „Kszta∏cenie dwuj´zyczne
przejÊciowe” (TBE), w ciàgu dziesi´ciu dni od
zapisów.
◆ Badania wskazujà, i˝ uczniowie, którzy pozostajà
w jednym programie przez ca∏y czas, osiàgajà
bieg∏oÊç j´zyka angielskiego szybciej i majà
lepsze wyniki w nauce ni˝ uczniowie, którzy
zmieniajà programy.
◆ Je˝eli wybrany przez Paƒstwa program TBE nie
jest oferowany w szkole Paƒstwa dziecka, mogà
Paƒstwo poprosiç o przeniesienie do innej szko∏y
w dystrykcie, w którym jest taki program
prowadzony. Wszyscy ELL muszà ukoƒczyç co
najmniej program ESL.
◆ Je˝eli rodzice nie wype∏nià „Ankiety dla rodziców
i formularza wyboru programu”, szko∏a
automatycznie zapisze Paƒstwa dziecko do
programu TBE, je˝eli jest on oferowany. W
przeciwnym wypadku dziecko zostanie zapisane
do programu ESL.
◆ Kiedy Paƒstwa dziecko osiàgnie okreÊlonà iloÊç
punktów w teÊcie o nazwie „Nowojorski test
stanowy ze znajomoÊci j´zyka angielskiego jako
j´zyka obcego” (NYSESLAT), mo˝e ono zaczàç
uczestniczyç w jednoj´zycznym programie
nauczania. Paƒstwa dziecko mo˝e wcià˝
korzystaç z pomocy w ramach programu
dwuj´zycznego lub ESL.
◆ Zostanà Paƒstwo powiadomieni o uprawnieniach
ich dziecka do uczestnictwa w zaj´ciach
j´zykowych w oparciu o poziom jego bieg∏oÊci w
j´zyku angielskim (ustalonego poprzez wynik
testu NYSESLAT) przed rozpocz´ciem ka˝dego
kolejnego roku szkolnego.
◆ Zaj´cia dla tych ELL, którzy korzystajà równie˝ z
zaj´ç Edukacji Specjalnej (Special Education)
zapewniane sà zgodnie z indywidualnymi
planami edukacji (Individual Education Plans,
IEP) ucznia.

Rodzice mogà uczestniczyç w kszta∏ceniu dziecka na
ró˝ne sposoby:
◆ Zapewniajàc, ˝e dziecko przychodzi do szko∏y
ka˝dego dnia gotowe do nauki.

Przewodnik dla rodziców
uczniów uczàcych si´
j´zyka angielskiego

◆ Zapewniajàc, i˝ dziecko czyta, pracuje nad
przedmiotami nauczania i codziennie odrabia
prac´ domowà.
◆ Uczestniczàc w zaj´ciach szkolnych, takich jak
wycieczki klasowe, zebrania, spotkania
Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli (Parent
Teacher Association, PTA)/Stowarzyszenia
Rodziców (Parent Association, PA).
◆ Przychodzàc na wszystkie wywiadówki.
◆ Uczestniczàc w specjalnych warsztatach i
konferencjach dla rodziców opracowanych
specjalnie z myÊlà o pomocy Paƒstwa dziecku.
◆ Pomagajàc dziecku w zdobyciu karty biblioteki
publicznej i cz´sto t´ bibliotek´ z nim
odwiedzajàc.

Wydzia∏ OÊwiaty
miasta Nowy Jork

◆ S∏u˝àc jako rodzic-wolontariusz w szkole Paƒstwa
dziecka.
◆ Tworzàc w domu Êrodowisko przyjazne nauce i
odrabianiu lekcji.
◆ Codziennie czytajàc z Paƒstwa dzieckiem w jego
j´zyku ojczystym i zach´cajàc go do czytania, co
najmniej 30 ka˝dego dnia.

Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç
◆ Rozmawiajàc z nauczycielem, dyrektorem szko∏y
lub koordynatorem ds. rodziców w szkole
Paƒstwa dziecka.
◆ Odwiedzajàc regionalne placówki douczania
(Regional Learning Support Centers). Adres i
telefon pobliskiego centrum mo˝na uzyskaç od
koordynatora ds. rodziców.
◆ Dzwoniàc pod numer 311, aby uzyskaç adres
lokalnego biura regionalnego lub dystryktu i
odwiedziç je.
◆ Dzwoniàc do Biura ELL pod numer
(212) 374-6072.
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Starszy Dyrektor ds. Nauczania
Biuro dla Osób Uczàcych si´ J´zyka Angielskiego

◆ Odwiedzajàc witryn´ internetowà Wydzia∏u
OÊwiaty: www.nycenet.edu.

Wydzia∏ OÊwiaty
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Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Biuro dla Osób Uczàcych si´ J´zyka Angielskiego (Office
of English Language Learners) Wydzia∏u OÊwiaty miasta
Nowy Jork (New York City Department of Education)
pragnie, by Paƒstwa dziecko odnosi∏o sukcesy w szkole.
Dlatego cieszymy si´ mogàc podzieliç si´ z Paƒstwem
informacjami na temat oferowanych programów dla
nowozapisanych uczniów, których j´zykiem ojczystym nie
jest j´zyk angielski i którzy mogà potrzebowaç od naszych
szkó∏ pomocy w bieg∏ym jego opanowaniu. Nazywamy tych
uczniów „ELL” (uczàcymi si´ j´zyka angielskiego, lub
„English Language Learners”).

— rysunek autorstwa plastyka z szóstej klasy Jeormena
Carra (Szko∏a Podstawowa nr 137, Rejon nr 5)
zwyci´zcy nagrody na logo programu ELL z roku
2004, „Mosty do doskona∏oÊci” („Bridges to
Excellence”).

Nasza misja:
Biuro dla Osób Uczàcych si´ J´zyka
Angielskiego (Office of English
Language Learners, ELL) zapewnia
uczàcym si´ i ich rodzinom równoÊç i
dost´p do znakomitej edukacji
poprzez doskonalenie personelu
uczàcego, promowanie
zaanga˝owania rodziców i ulepszanie
dost´pnego sprz´tu i materia∏ów.
Biuro dà˝y do stworzenia programu
intensywnej nauki i skupia si´ na
osiàgni´ciach naukowych, rozwoju
j´zykowym i spo∏ecznym oraz
wspieraniu integracji kulturowej.

Programy dla ELL w mieÊcie Nowy Jork s∏u˝à nie tylko
przyspieszeniu przyswajania j´zyka angielskiego. Mamy w
tej chwili ponad 143 000 ELL w naszych szko∏ach
mówiàcych 160 ró˝nymi j´zykami, dzi´ki czemu nasz
program wychodzi poza ramy nauki j´zyka i pomaga
uczniom maksymalnie wykorzystaç ich talenty w zakresie
znajomoÊci ich mowy rodzinnej, a tak˝e ró˝norodnych
przedmiotów nauczania, takich jak przedmioty Êcis∏e. Aby
uczniowie ELL mogli osiàgaç znakomite wyniki w nauce w
naszych szko∏ach, muszà oni spe∏niaç te same
rygorystyczne wymogi miejskie i stanowe odpowiadajàce
poziomowi ich klasy, jak uczniowie p∏ynnie mówiàcy po
angielsku. Dà˝enie do tego celu wymaga czegoÊ wi´cej ni˝
tylko pomocy w opanowaniu j´zyka angielskiego.
W mieÊcie Nowy Jork oferujemy programy dwuj´zyczne
(„W dwóch j´zykach” lub „Dual Language”, oraz
„PrzejÊciowe kszta∏cenie dwuj´zyczne” lub”Transitional
Bilingual Education”) aby wzmacniaç rozwój umiej´tnoÊci
uczniów w zakresie ich j´zyka ojczystego i zwi´kszaç ich
znajomoÊç przedmiotów nauczania w okresie, gdy
stopniowo przechodzà do nauki po angielsku. Oferujemy
równie˝ zaj´cia z j´zyka angielskiego jako j´zyka obcego
(English as a Second Language, ESL), przy prowadzeniu
których stosuje si´ specjalne metody pomocy uczniom w
rozwijaniu umiej´tnoÊci j´zykowych i w zakresie
ró˝norodnych przedmiotów szkolnych nauczanych po
angielsku. Wszystkie programy zapewniajà uczniom
pomoc w nauce j´zyka angielskiego jako j´zyka obcego
dopasowane do poziomu ich bieg∏oÊci.
Jako rodzice odgrywajà Paƒstwo kluczowà rol´ w
zadecydowaniu, który program najlepiej odpowiadaç
b´dzie potrzebom ich dziecka. Z przyjemnoÊcià myÊlimy o
wspó∏pracy z Paƒstwem w podejmowaniu tych decyzji i
doceniamy Paƒstwa udzia∏ w kszta∏ceniu ich
podopiecznego lub podopiecznej. JeÊli mieliby Paƒstwo
jakiekolwiek pytania na temat programów ELL, zach´camy
do skierowania ich pod adresem koordynatora ds.
rodziców (Parent Coordinator) i personelu Paƒstwa szko∏y,
lub te˝ bezpoÊrednio do nas (niezb´dne informacje znajdà
Paƒstwo w niniejszej broszurze). ˚yczymy Paƒstwu i ich
dziecku szcz´Êliwego i owocnego roku.
Z powa˝aniem,

Biuro ELL

Najcz´stsze pytania na
temat ELL
W jaki sposób szko∏a decyduje, czy moje dziecko jest
„uczàcym si´ j´zyka angielskiego”?
Wszyscy rodzice i opiekunowie nowozapisanych
uczniów majà obowiàzek wype∏nienia „Ankiety
identyfikujàcej j´zyk domowy (Home Language
Identification Survey, HLIS). Ankieta ta umo˝liwia
personelowi szko∏y zorientowanie si´, w jakim j´zyku
mówià Paƒstwo w domu. Je˝eli HLIS wskazuje, i˝
Paƒstwa dziecko mówi w j´zyku innym ni˝ angielski,
otrzymuje ono do rozwiàzania zestaw testów ze
znajomoÊci j´zyka angielskiego zwany „Language
Assessment Battery-Revised” lub „LAB-R”. Wyniki
powy˝szych testów decydujà o tym, czy dziecko
uprawnione jest do pomocy w zakresie rozwoju
umiej´tnoÊci j´zyka angielskiego. (Je˝eli wskazujà
one, i˝ dziecko jest ELL, a j´zyk hiszpaƒski jest
j´zykiem u˝ywanym w domu, musi ono równie˝
rozwiàzaç podobne testy w j´zyku hiszpaƒskim, aby
ustaliç jego poziom bieg∏oÊci).

Kto powiadomi mnie, czy moje dziecko kwalifikuje
si´ do pomocy w nauce j´zyka angielskiego?
Szko∏y odpowiadajà za identyfikacj´, powiadamianie i
umieszczanie uczniów w programach ELL.

Kiedy ju˝ zostan´ powiadomiony o tym, czy moje
dziecko kwalifikuje si´ do tego programu, gdzie
mog´ otrzymaç dodatkowe informacje na temat
programów i us∏ug ELL?
Szko∏y majà obowiàzek przeprowadziç spotkania
orientacyjne dla rodziców lub opiekunów
nowozapisanych uczniów ELL i powiadomiç ich o
oferowanych programach. Podczas spotkaƒ
orientacyjnych rodzice otrzymajà stosowne materia∏y
w ich j´zyku ojczystym i b´dà mieli okazj´ zadawaç
pytania na temat us∏ug ELL (w miar´ mo˝noÊci
zapewniony zostanie t∏umacz). Na koƒcu ka˝dego
spotkania orientacyjnego, personel szko∏y zbierze
„Ankiety dla rodziców i formularze wyboru
programów”, w których wska˝à Paƒstwo, do którego
programu chcieliby oni zapisaç swoje dziecko.

Jakie programy ELL dost´pne sà dla mego dziecka?
◆ Program „W dwóch j´zykach” (Dual Language)
prowadzi po∏ow´ zaj´ç po angielsku i po∏ow´ w
j´zyku docelowym (np. po hiszpaƒsku, chiƒsku
czy kreolsku). Uczniowie j´zyka docelowego uczà
si´ wraz z uczniami mówiàcymi po angielsku,
dzi´ki czemu wszyscy uczestniczàcy stajà si´
dwuj´zyczni i poznajà obie kultury.
◆ „Niezale˝ny kurs j´zyka angielskiego jako
j´zyka obcego” (Freestanding English as a
Second Language program) zapewnia wszystkie
zaj´cia po angielsku dzi´ki zastosowaniu
specyficznej metodologii nauczania.
◆ Program „PrzejÊciowe kszta∏cenie
dwuj´zyczne” (Transitional Bilingual
Education) obejmuje zaj´cia z j´zyka i z
przedmiotów nauczania w j´zyku ojczystym
ucznia, jak równie˝ intensywny kurs j´zyka
angielskiego dla cudzoziemców. W miar´
uzyskiwania przez ucznia bieg∏oÊci w j´zyku
angielskim poprzez przenoszenie umiej´tnoÊci
j´zykowych i naukowych z j´zyka ojczystego,
iloÊç zaj´ç po angielsku roÊnie, a iloÊç zaj´ç w
j´zyku ojczystym maleje.

Kiedy moje dziecko mo˝e zakoƒczyç uczestnictwo w
programach ELL i przenieÊç si´ do jednoj´zycznej
klasy angielskiej?
Kiedy Paƒstwa dziecko osiàgnie okreÊlonà iloÊç
punktów w teÊcie o nazwie „Nowojorski test stanowy
ze znajomoÊci j´zyka angielskiego jako j´zyka
obcego” (New York State English as a Second
Language Achievement Test, NYSESLAT), mo˝e ono
zaczàç uczestniczyç w jednoj´zycznym programie
nauczania. (Zalecamy, aby uczniowie w programie
dwuj´zycznym pozostali w tym samym programie
przez ca∏y czas nauki). Je˝eli Paƒstwa dziecko
przejdzie do jednoj´zycznej klasy angielskiej po
osiàgni´ciu bieg∏oÊci, mo˝e ono wcià˝, je˝eli zajdzie
taka potrzeba, korzystaç z pomocy w ramach
programu dwuj´zycznego lub ESL.

