
 

 

 

 

 

 

 

 

LPAC Parent Membership Request Letter 
Independent School District / Charter School 

Date: 

Dear Parents: 

According to state policy, we are required to have a parent of an English learner who participates 
in a bilingual education or English as a second language (ESL) program serve on our school’s 
Language Proficiency Assessment Committee (LPAC). The LPAC serves as the advocate for English 
learners to make certain they receive the appropriate services. 

We are asking for parent volunteers who would be willing to serve as our parent member of the 
LPAC. You will receive training at the first LPAC meeting and then be asked to assist the team 
in identifying and placing students in the appropriate program for language development and 
academic success. 

In addition, parent volunteers will participate in annual reviews and other meetings, as necessary, 
to ensure student progress. 

If you would be willing to serve on the LPAC, please fill out the information below and 
send the form to school with your child. If you have any questions, please contact 

at . 

Sincerely, 
, 

School Principal 

Parent Name(s)/Legal Representative: 

Phone: 

Child’s Name: 

School: 

Grade: 
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Spanish 

Solicitud de Padres Como Miembros del LPAC
 Independent School District / Charter School 

Fecha:

Estimados Padres:  

De acuerdo con la ley estatal, tenemos la obligación de que un padre de un estudiante como 
aprendiz de inglés que participe en el programa bilingüe o el programa de inglés como segundo 
idioma (ESL, por sus siglas en inglés) sea un representante en el Comité de evaluación de la 
competencia lingüística (LPAC, por sus siglas en inglés) de nuestra escuela. El LPAC representa los 
intereses de los estudiantes como aprendices de inglés para asegurarse que reciban los servicios 
educativos apropiados.  

Estamos solicitando padres de familia que estén dispuestos a participar como voluntarios en 
el comité LPAC. Recibirán entrenamiento durante la primera reunión del LPAC y después se les 
pedirá su ayuda para identificar y recomendar el programa apropiado que asegure el desarrollo 
del idioma y el éxito académico de los estudiantes.  

Además si es necesario, los padres voluntarios participarán en juntas adicionales para reevaluar el 
progreso de los estudiantes.  

Si está dispuesto a participar en el LPAC, por favor complete la siguiente información y regrese 
esta hoja a la escuela con su hijo(a). Si tiene preguntas, comuníquese con

al teléfono . 

Sinceramente, 

, 
Director(a) de la escuela 

Nombre(s) de Padre(s)/Representante legal: 

Número de teléfono: 

Nombre del estudiante:

Escuela

Grado escolar:
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Vietnamese 

Thư yêu cầu phụ huynh làm thành viên LPAC 
Trường bán công/khu học chánh độc lập 

Ngày: 

Kính gửi quý vị Phụ huynh: 

Theo chính sách của tiểu bang, chúng tôi được yêu cầu phải có sự tham gia của phụ huynh người 
học tiếng Anh vào chương trình giáo dục song ngữ hoặc chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 
hai (ESL) phục vụ Hội đồng Đánh giá Trình độ Ngôn ngữ (LPAC) của trường chúng tôi. LPAC đóng 
vai trò là người biện hộ cho người học tiếng Anh để đảm bảo họ nhận được các dịch vụ thích hợp. 

Chúng tôi đang yêu cầu các tình nguyện viên phụ huynh sẵn sàng làm thành viên chính của chúng 
tôi trong LPAC. Quý vị sẽ được đào tạo tại cuộc họp LPAC đầu tiên và sau đó được yêu cầu hỗ trợ 
nhóm trong việc xác định và xếp học sinh vào các chương trình thích hợp để phát triển ngôn ngữ 
và thành công trong học tập. 

Bên cạnh đó, tình nguyện viên phụ huynh sẽ tham gia đánh giá hằng năm và các cuộc họp khác, 
nếu cần, để đảm bảo sự tiến bộ của học sinh. 

Nếu quý vị sẵn lòng phục vụ LPAC, vui lòng điền thông tin dưới đây và nhờ con quý 
vị gửi mẫu này cho trường. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với 

theo số . 

Trân trọng, 
, 

Hiệu trưởng 

Tên (các) phụ huynh/người đại diện hợp pháp: 

Điện thoại: 

Tên con: 

Trường: 

Khối: 
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