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English Learner Program Exit 

Letter 

Bengali 

ইংরেজি শেখাে শরাগ্রাম শেরে রস্থারেে পত্র 

শিক্ষার্থীর নাম: ______________________________________________________ তাশরখ:  __________________________  

 (মাস/শিন/বছর) 

সু্কল: ______________________________________________________________________________________________   
 

শিয় শিতামাতা বা অশিিাবক:  
 

সাম্প্রশতক ইংররশি িাষার িারিশিিতার িরীক্ষায় আিনার সন্তারনর ফলাফল দিখারে দে আিনার সন্তান তার ইংররশি িডা, দলখা, বলা এবং দিানার দক্ষরে 

তাৎিেিিূর্ি উন্নশত করররছ। দকানও িাষায় িারিশিিতা বলরত দবাঝায় একিন বযশির দসই িাষাটি দবাঝার ক্ষমতা এবং দসটিরত করর্থািকর্থরনর অর্থবা 
একিন বযশির িছন্দসই দমিারি আলািচাশরতায় িাষাটি রপ্ত করার মাো। আিনার সন্তানরক শনম্নশলশখত দেট এবং শিশিরের িরীক্ষা(গুশল) শিরয় িরীক্ষা 
করা হরয়শছল:  
 

  ___________________________________________________________________________________ 
 (Test used to measure level of English proficiency) 

 ____________________________________________________________________________________ 
 (Test used to measure level of English proficiency)  
 

ইংররশি িাষার িারিশিিতায় আিনার সন্তারনর উন্নশতর ফলস্বরূি, দস আর ধারা I (Title I), ধারা III (Title III) অর্থবা উিয় দ্বারা িিত্ত সু্কল শিশিরের 

ইংররশি দিখার িশররষবাশিরত অংিগ্রহর্ কররব না। 
 

আিনার সন্তারনর: 
 

 দোগিান অবযাহত র্থাকরব: ___________________________________________________ (name of school) 
 

 স্থানান্তর করা হরব: __________________________________________ শুরুরত: _______________________ 
 (name of school) (mm/dd/yyyy) 
 

ইংররশি দিখার িশররষবাশি (English Learner Services) দর্থরক আিনার সন্তারনর িস্থারন আিনার সহায়তার িনয আিনারক ধনযবাি। েশি আিনার 

দকানও িশ্ন বা উরদ্বগ র্থারক, তাহরল অনুগ্রহ করর আিনার সন্তারনর সু্করল অর্থবা শিক্ষরকর কারছ দফান করুন। আিনার সন্তান শিক্ষাগতিারব সফল হরে 

শকনা শনশিত করার িনয শিক্ষাগত অগ্রগশত অন্তত চার বছর অনুসরর্ করা হরব।  
 

শবনীত, 
 

  _________________________________________   _________________________________________  
 নাম িি 
 

  _________________________________________   _________________________________________  
 দফান ইরমল 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

জপতামাতা বা অজিিাবে: অেুগ্রহ েরে জেরেে জবিাগটি সম্পরূ্ণ েরুে এবং সম্পরূ্ণ ফমণটি আপোে সন্তারেে সু্করে শফেৎ জিে। 
 

আশম ইংররশি দিখার িশররষবাশি দর্থরক ______________________________ (student name) এর িস্থারনর িশরকল্পনায় সম্মত। আশম বুঝরত িারশছ 

দে দস ইংররশি দিখার সমর্থিন ছাডাই শিক্ষা গ্রহর্ কররব। 
 

শিতামাতা বা অশিিাবরকর সাক্ষর: ______________________________________________ তাশরখ:  _____________________________  

 (মাস/শিন/বছর) 

শিতামাতা বা অশিিাবরকর নাম: ___________________________________________________________________________________  
 

দফান: ____________________________________________________ ইরমল: _____________________________________________  


	xsd: Harrisburg School District
	school: 
	eseael10_cb1: Off
	eseael10_cb2: Off
	date_today: 
	eseael10_ti1: 
	eseael10_ti2: 
	eseael10_cb3: Off
	eseael10_cb4: Off
	eseael10_ti3: 
	eseael10_ti4: 
	eseael10_ti5: 
	eseael10_ti6: 
	stud_name: 
	par_phone: 
	eseael10_ti7: 
	eseael10_ti8: 
	eseael10_ti9: 
	eseael10_ti10: 
	par_name: 
	par_email: 
	stud_id: 
	stud_dist#: 
	stud_grade: 
	fac_name: 
	fac: 
	stud_bday: 
	stud_hphone: 
	stud_hls: 
	eseael10_ti11: 
	production: 905462


