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Programang 
Mag-

aaralngWikang 
Ingles 

MgaKarapatanngMagulang 
! Makatanggapangiyonganakng de-

kalidadnaedukasyon at maturuanngnapaka-
kwalipikadongguro. 

 

! Makamitngiyonganakangkahusayansa Ingles, 
pagbasa, pagsulat at 
matematikasakaparehongakademikongantas
ngibangmgaestudyante. 

 

! Malamannaangiyonganak ay nakilala at 
inirekomendaparasapaglalagaysaisangprogra
mangpagkamitngwikang Ingles, at tanggapin 
o tanggihanangnasabingpaglalagay.  
Angabiso ay 
dapatmaglakipngdahilanparasapaglalagay, 
paraanngpagtuturo, at kung 
anongkinailangansabataupangmakalabassapr
ograma, at ito ay dapatnasawika o 
paraannanaiintindihanngmgamagulang. 

 

! Taunangmasubokangiyonganakupangtasahin
angkanyangprogresosapagkamitngwikang 
Ingles. 

 

! Maturuanangiyonganakngmgaprogramanana
patunayannangsiyensiyanaepektibo. 

 

! Magkaroonngoportunidadparasaiyonganakna
maabotangkanyangpinaka-
sukdulangakademikongpotensiyal. 

 

! Makatanggapngimpormasyontungkolsapagga
napngiyonganaksaakademikongmgapagsusul
it.  
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Pagsusuri sa Programa 

UnangHakbang:  Identipikasyon 

Ang Anchorage School District (ASD) ay 
responsablesapagkilalasalahatngestudyantena 
may impluwensiyangisangwikamalibansa Ingles 
sakanilangpinagmulan. 

 

Ika-2 Hakbang:  Pagtatasa 

Ang ASD ay 
responsablesapagtasasakahusayansa Ingles 
ngbawatnakilalangestudyanteupangmalaman 
kung angestudyante ay 
kwalipikadoparasaProgramangMga Mag-
aaralngWikang Ingles (English Language 
Learner’s Program). 

 

Ika-3 Hakbang: Paglalagay (Placement) 
at Serbisyo 

Ang ASD ay 
obligadongmagpatupadngisangprogramabatays
amabuting pang-
edukasyongparaanupangbumuongkasanayansa
wikang Ingles at magbigaysamga mag-
aaralngwikang Ingles 
ngmakabuluhangaksessaprogramang pang-
edukasyon 

 

Ika-4 naHakbang: PaglabassaPrograma 

Ang ASD ay 
responsablesasumusunodnakrayteryangestadon
anagpapasya kung angestudyante ay may 
sapatnakahusayansawikang Ingles at 
kakayahangakademikoupanglumahoksaprogra
mangpangkalahatangedukasyon.   

 

Ika-5 Hakbang:  Pagmo-monitor 

Titiyakinng ASD 
naangmgaestudyantenglumabasmulasaprogram
a ay 
matagumpaynagumaganapsaprogramangpangk
alahatangedukasyon. Imo-monitor 
angakademikongprogresosaloobngdalawangtao
n. 

Mga Layuning Pang-edukasyon 

 
Ang mga estudyante ay magagawang: 
 

! gamitin ang Ingles upang makipag-usap sa 
panlipunang lugar 

 
! gamitin ang Ingles upang magtagumpay sa 

akademiko ng lahat ng asignatura. 
 
! gamitin ang Ingles sa mga naaangkop na 

pamamaraang panlipunan at pangkultura 
 
 
Pagtatasa 
 
Ang WIDA Measure of Developing English Language 
(MODEL)ay ibinibigay sa lahat ng mga estudyante na 
baguhan sa distrito (na nagbanggit ng wika sa tahanan 
maliban sa Ingles sa palatanungan para sa wika ng mga 
magulang) para sa layunin ng identipikasyon at naaangkop 
na paglalagay sa serbisyo.  
 
Ang antas ng kahusayan sa wikang Ingles ng estudyante ay 
tinatasa taon-taon gamit ang English Language Proficiency 
Assessment (ELPA). 
 
Ang antas ng estudyante sa akademikong tagumpay ay 
tinatasa taon-taon sa pamamagitan ng mga 
Isinapamantayang pagsusulit ng Estado sa tinukoy na antas 
ng grado: 

• Mga Pamamaraan ng Alaska sa Pag-unlad 
(Grado 3-10) 
 

 
 
Krayterya ng Paglabas 
 
Ang mga estudyante na may Limitadong Kahusayan sa 
Ingles o Limited English Proficient (LEP) na tumatanggap ng 
mga serbisyo ng Programa ng Mga Mag-aaral ng Ingles o 
English Language Learners (ELL) ay dapat makatupad sa 
sumusunod na krayterya upang makalabas sa programa:  
Ang isang estudyante ay dapat magkamit ng pagkalahatang 
iskor ng mahusay sa taunang English Language Proficiency 
Exam (pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsusulat). 
Kapag nagkapuntos ang estudyante ng pangkalahatang iskor 
ng mahusay, aangat ang estudyante sa estado ng pagmo-
monitor sa loob ng dalawang taon. 

Mga Huwarang Pang-instruksiyon 

 
 
Sheltered English Instruction ay ang pang-
edukasyong paraan na ginamit sa buong purok. 
Ginagamit ito upang maintindihan ang akademikong 
pagtuturo ng Ingles ng mga estudyante ng ELL. 
Ginagamit ang huwaran sa lahat ng mga bahagi ng 
kurikulum.  
 
 
 
Ang Newcomers’ Centeray hiwalay, pang-
edukasyong interbensiyon na dinisenyo upang 
matugunan ang akademiko at transisyonal na 
pangangailangan ng bagong dating na mga imigrante, 
partikular na ang mga estudyante sa sekondarya 
(panggitna at mataas na paaralan). 
 
 
 
Mga Programang ng Imersiyon sa Wika 
Ang layunin nitong mga programang bilinggwal ay 
upang ang mga estudyante ay magkakaroon ng 
kahusayang pangwika sa dalawang wika sa 
pamamagitan ng pagtanggap ng instruksiyon sa Ingles 
at iba pang wika sa silid-aralan. Ang mga programa ay 
kasalukuyang makukuha para sa Wikang Ruso, 
Aleman, Hapon, Tsino at Espanyol.  Paki-tingnan ang 
website ng ASD para sa higit na impormasyon. 
 
 

 

 

Mga Estudyanteng may Kapansanan 

Ang English Language Learners Program (ELLP) ay 
tumutugon sa mga layuning itinakda para sa mga 
estudyanteng may limitadong kahusayan sa Ingles na 
may mga kapansanan sa pamamagitan ng pagsunod 
sa patakaran ng Anchorage School District hinggil sa 
mga estudyanteng may mga kapansanan. 
Matatagpuan ang impormasyon sa   website ng ASD:  
 

www.asdk12.org/sped/handbook/ 
 


