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Gujarati 

��ગ્લશ લનર્ર કાયર્ક્રમ િનષ્કાસન પત્ર 

િવદ્યાથ��ુ ંનામ: ______________________________________________________ તાર�ખ: ___________________________  
 (મ�હનો/તાર�ખ/વષર્) 

શાળા: _____________________________________________________________________________________________  
 

માનનીય વાલી અથવા પાલક: 
 

તા�તરના �ગ્રે� કૌશલ્ય પર�ક્ષણ પર તમારા બાળકના પ�રણામો બતાવે છે ક� તમારા બાળક� �ગ્રે�મા ંવાચંવાની, લખવા, બોલવાની અને સાભંળવાની તેની 
ક્ષમતામા ંન�ધપાત્ર �ધુારણા કર� છે. ભાષામા ં�ુશળતા એ વ્ય�ક્તની તે ભાષામા ંઅથવા વ્ય�ક્તના વાતાર્લાપની પસદંગીના માધ્યમમા ંવ્ય�ક્તની સમજવાની 
અને વાતચીત કરવાની ક્ષમતા�ુ ંઆકલન છે. તમારા બાળક�ુ ંનીચેના રા�ય અને �જલ્લા પર�ક્ષાઓ સાથે પર�ક્ષણ કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ:ં 
 

  _____________________________________________________________________________________ 
 (Test used to measure level of English proficiency) 

  _____________________________________________________________________________________ 
 (Test used to measure level of English proficiency) 
 

�ગ્રે� ભાષાની પ્રાવીણ્યમા ંતમારા બાળકના �ધુારણાને પ�રણામે, તે અથવા તેણી શીષર્ક I (Title I), શીષર્ક III (Title III) અથવા બનેં દ્વારા પ્રદાન કરવામા ં
આવેલી શાળા �જલ્લાની �ગ્રે� લનર્ર સેવાઓમા ંભાગ લેશે નહ�. 
 

તમા�ંુ બાળક: 
 

 હાજર� આપવા�ુ ંચા� ુરાખશે:  ___________________________________________________ (name of school) 
 

 સ્થળાતં�રત કરવામા ંઆવશે: _____________________________________ પ્રારં�ભક: ______________________ 
 (name of school) (mm/dd/yyyy) 
 

તમાર� સહાય માટ� આભાર કારણ ક� તમા�ંુ બાળક ��ગ્લશ લનર્ર સેવાઓથી (English Learner Services) બહાર નીકળે છે. જો તમાર� પાસે કોઈ પ્ર�ો અથવા 
�ચ�તાઓ હોય, તો �ૃપા કર�ને તમારા બાળકના શાળા અથવા િશક્ષકને કૉલ કરો. તમારા બાળકની શૈક્ષ�ણક પ્રગિત ઓછામા ંઓછા ચાર વષર્ માટ� ટ્ર�ક કરવામા ં
આવશે �થી તે ખાતર� કર� ક� તે શૈક્ષ�ણક ર�તે સફળ થઈ રહ્યો છે. 
 

ભવદ�ય, 
 
  _________________________________________   _________________________________________  
 નામ શીષર્ક 
 
  _________________________________________   _________________________________________  
 ફોન ઇમેલ 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

માનનીય વાલી અથવા પાલક: �પૃા કર�ને નીચેનો િવભાગ �ણૂર્ કરો અને સ�ંણૂર્ ફોમર્ને તમારા બાળકની શાળામા ંપરત આપો. 
 

�ુ ં��ગ્લશ લનર્ર સેવાઓથી  ______________________________ (student name) ની બહાર નીકળવાની યોજના સાથે સમંત �.ં �ુ ંસમ�ુ ં� ંક� હવે તે 

��ગ્લશ લનર્ર સહાય િવના િશક્ષણ પ્રાપ્ત કરશે. 
 
માનનીય વાલી અથવા પાલકની સહ�:_____________________________________________ તાર�ખ: ______________________________  
 (મ�હનો/તાર�ખ/વષર્) 

માનનીય વાલી અથવા પાલક: ______________________________________________________________________________________  
 

ફોન: _____________________________________________________ ઇમેલ: _____________________________________________  
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