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English Learner Program Exit 
Letter 

Portuguese 

Carta de saída do Programa para aprendizes de inglês 

Nome do aluno: ___________________________________________________ Data:  ___________________________  
 (mm/dd/aaaa) 

Escola:  ___________________________________________________________________________________________   
 
Prezados pais ou responsável, 
 
O resultado de um teste recente de proficiência de inglês de seu filho mostra uma melhora significativa na sua capacidade de ler, 
escrever, falar e ouvir inglês. Proficiência em um idioma é a medida da capacidade de compreensão e comunicação de um indivíduo 
no idioma em questão ou no modo de comunicação de preferência do indivíduo. Aplicamos os seguintes testes estaduais do distrito: 

 
 ______________________________________________________________________ 

 (Test used to measure level of English proficiency) 

 ______________________________________________________________________ 
 (Test used to measure level of English proficiency) 

 
Devido à melhoria de seu filho na proficiência do idioma inglês, ele não participará mais dos Serviços para aprendizes de inglês 
(English Learner Services) do distrito escolar fornecidos pelo Título I (Title I), Título III (Title III) ou ambos. 
 
Seu filho: 
 

Continuará a frequentar: __________________________________________________ (name of school) 
 

Será transferido para: ______________________________________ Início: _______________________ 
 (name of school) (mm/dd/yyyy) 

 
Agradecemos sua ajuda no momento em que seu filho conclui os Serviços para aprendizes de inglês. Se tiver alguma pergunta ou 
preocupação, ligue para a escola ou para o professor do seu filho. O progresso acadêmico de seu filho será acompanhado por, pelo 
menos, quatro anos para garantir o seu sucesso acadêmico. 
 
Atenciosamente, 
 
  _________________________________________   _________________________________________  
 Nome Cargo 
 
  _________________________________________   _________________________________________  
 Telefone E-mail  

 ___________________________________________________________________________________________ 

Pais ou responsável: Preencha a seção abaixo e devolva o formulário completo para a escola de seu filho. 
 
Concordo com o plano de saída de ______________________________ (student name) dos Serviços para aprendizes de inglês. 
Compreendo que agora ele não precisará do suporte para aprendizes de inglês. 
 
Assinatura de um dos pais ou responsável: _____________________________________ Data:  ______________________________  
 (mm/dd/aaaa) 

Nome de um dos pais ou responsável: ____________________________________________________________________________  
 
Telefone: _________________________________________________ E-mail: ___________________________________________  
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