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Nós desejamos ao senhor e seu filho de um 
ano letivo feliz e produtivo! 

Atenciosamente,  
Kathryn Liddicoet, Oleksandra Yefremova  

Internacional Welcome Center 

50 Veterans Memorial Hwy  
Mableton, GA 30.126  
Telefone: (770) 819-2370  
Fax: (770) 819-2383  
 
A missão é facilitar a comunicação entre a 
comunidade internacional e as escolas locais.  
 
Tradutores/Intérpretes disponível nos seguintes 
idiomas: 
 
Espanhol, português, coreano, francês, crioulo 
francês, russo, chinês, vietnamita, ucraniano e 
outros, conforme solicitado.  
 
O IWC oferece assistência aos pais e escolas: 
 
• Avaliação do nível de conhecimento de inglês 
e das línguas nativas; 
 
• Triagem para a colocação dos estudantes nas 
escolas; 
 
• Avaliação do histórico escolar  da última 
escola onde o estudante estudou ou de países 
anteriores 
 
• Fornece informações sobre os recursos 
comunitários e as oportunidades de educação 
para adultos  
 
Cobb County Adult Education Center  
240 Baber Road Marieta, GA 30060 

Telefone: 770-528-6515 Ramal 3 
 
As aulas e os livros são gratuitos;  
Ligue para a secretaria para se informar sobre 
as datas de inscrição. 

 

Eastvalley 
Elementary  School 

2570 Lower Roswell Road 
Marietta, 30067 

Telefone: 770.578.7214 
Fax: 770.578.7216 

Recursos para os pais 

 

INGLÊS PARA FALANTES DE 
OUTRAS LÍNGUAS 

(ESOL – sigla em inglês) 
PROFESSORAS 

Sra.. Kathryn Liddicoet 

Sra.. Oleksandra Yefremova 

Kathryn.Liddicoet@cobbk12.org 
Oleksandra.Yefremova@cobbk12.org 
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Instrução do Programa de ESOL  
 

Os serviços de ESOL incluem instruções para 
desenvolver as habilidades de seu filho nas 
quatro áreas principais da linguagem: ouvir, 
falar, ler e escrever.  
As expectativas dentro dessas quatro áreas de 
linguagem são:  
Ouvir - processar, compreender, interpretar e 
avaliar o idioma falado em diversas situações  
Falar - estabelecer comunicação oral em 
diversas situações para uma série de razões e 
público.  
Leitura – processar, interpretar e avaliar a 
linguagem escrita, símbolos e texto, com 
compreensão e fluência  
Escrita – engajar-se na comunicação escrita 
em diferentes formas para diversos propósitos e 
público.  
Os padrões de conhecimento do idioma 
inglês também estão incluídos para refletir o 
impacto social e acadêmico da aquisição de 
uma segunda língua, que se espera de alunos 
que estão aprendendo o inglês em níveis de 
ensino desde do jardim de infância-até à 12a 
séries, nas escolas nos Estados Unidos. Estes 
padrões de competências são: 
 
Os estudantes que estão aprendendo à 
Língua Inglesa se comunicarem em inglês 
para fins sociais e de instrucionais dentro do 
ambiente escolar.  
 
Os aprendizes da Língua Inglesa se comunicam 
através de informações, idéias e conceitos, 
necessários para o sucesso acadêmico, em cada 
uma das áreas do conteúdo: inglês, Matemática, 
ciências e estudos sociais. 

Aqui vão algumas dicas importante, 
para o senhor ajudar seu filho a ser 
bem-sucedido: 
• Garantir que a criança frenquente à 
escola todos os dias e que esteja 
pronta para aprender. 
 
• Garantir que a criança leia e 
complete as suas tarefas de casa 
diariamente. 
 
• Participar das atividades escolares, 
tais como passeios , assembléias e 
reuniões da Associação de Pais e 
Mestres. 
 
• Comparecer a todas as reuniões e as 
de  pais e mestres. 
 
• Falar com o professor ou diretor, 
sempre que tiver alguma dúvida ou 
preocupação, eles estão aqui para 
ajudar.  
 
• Participar de reuniões de pais ou 
cursos para os pais, que são 
especialmente criados para ajudá-lo a 
auxiliar o seu filho.  
 
• Ajudar seu filho a obter uma carteira 
da biblioteca pública e visitar a 
biblioteca frequentemente. 
 
• Ser pai voluntário  na escola do seu 
filho.  
• Ler com seu filho na sua língua 
nativa diariamente e incentivar o aluno 
a ler 30 minutos por dia. 

Sinta-se a vontade para perguntar a 
qualquer um dos professores do seu 
filho ou aos professores do Programa de 
ESOL mais detalhes sobre serviços de 
ESOL, ou utilize as informações de 
contato deste folheto. 

Aprender inglês na Eastvalley                                                                                                          O que os Srs podem fazer como pais 

O Programa de Inglês para falantes 
de Outras Línguas (ESOL - sigla 
em inglês), foi desenvolvido para 
proporcionar uma instrução 
especial para os estudantes cuja a 
primeira língua não é o inglês, e 
que, através de avaliações, foram 
identificados como estudantes que 
se qualificam para receber os 
serviços de suporte do programa de 
ESOL. 

A finalidade do nosso Programa de 
ESOL é de ajudar os alunos a 
atingirem o máximo potencial 
acadêmico e social. Os alunos 
aprendem os conceitos culturais 
americanos, ao mesmo tempo em 
que são incentivados a valorizarem 
a sua primeira língua e cultura. 
Achamos que isto é importante 
para o sucesso dos nossos alunos 
em geral. 

 


