أﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
عزيزي ولي األمر  /الوصي:
ان الغرض من استبيان اللغة المنزلية ) (HLSهو تحديد اللغة األساسية أو الرئيسية للطالب.هذه المعلومات ضرورية من أجل ان توفر
المدارس التعليمات الهادفة لجميع الطالبHLS .هو جزء من عملية تحديد الهوية على مستوى الوالية المطلوبة بموجب المادة ( 3113ب)
( )2من قانون كل طالب ينجح ) (ESSAو KAR 5: 070.703
يجب أن تعطى  HLSلجميع الطالب المسجلين في مقاطعة تربية المدراس .تدار  HLSمرة واحدة عند التسجيل األولي في الصفوف من
مراحل  K-12ويبقى في الملف التراكمي للطالب.
يرجى مالحظة أن اإلجابات على االستبيان أدناه هي خاصة بكل طالب .إذا كانت لغة أخرى غير اإلنجليزية هي المسجلة ألي من أسئلة
االستقصاء المطلوبة أدناه  ،فإن المقاطعة ملزمة قانونًا بعمل المزيد من التقييم طفلك لتحديد ما إذا كان مؤهل للحصول على الدعم
اللغوي.
لن يتم استخدام اإلجابات لتحديد الوضع القانوني أو ألغراض الهجرة .إذا تم تحديد طفلك ل خدمات اللغة اإلنجليزية  ،يمكنك ان ترفض
بعض أو كل الخدمات المقدمة لطفلك.
إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أي أﺳﺋﻠﺔ ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻛﻣﺎل  ، HLSﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣدرﺳﺔ طﻔﻠك.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟطﺎﻟب (ﻣطﻠوﺑﺔ):
اﻻﺳم _____________________________________:اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة _____________
ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻐﺔ اﻟطﺎﻟب (ﻣطﻠوب)_____________________________:
 .1ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل؟________________________________________
 .2ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣﮭﺎ طﻔﻠك ﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأ اﻟﺣدﯾث؟____________________________________
 .3ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدث ﺑﮭﺎ طﻔﻠك ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر؟____________________________
 .4ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدﺛﯾن إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻊ طﻔﻠك؟___________________________________
ﻟﻐﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻣدرﺳﻲ (ﻏﯾر ﻣطﻠوﺑﺔ):
 .5ﺑﺄي ﻟﻐﺔ ﺗﻔﺿل ﺗﻠﻘﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ________________________________________:
ﺗوﻗﯾﻊ وﻟﻲ اﻷﻣر  /اﻟوﺻﻲ _______________________________:اﻟﺗﺎرﯾﺦ_________________:
بالتوقيع هنا  ،فإنك تشهد على أن اإلجابات على األسئلة األربعة المطلوبة أعاله خاصة بطلبك .أنت تدرك أنه إذا تم تحديد لغة أخرى غير
اللغة اإلنجليزية  ،فسيتم اختبار الطالب لتحديد ما إذا كان مؤهل لخدمات دعم اللغة  ،لمساعدتهم على أن يجيدوا اللغة اإلنجليزية .الطالب
المؤهلين لخدمات دعم اللغة يحق لهم الحصول على الخدمات كمتعلم باللغة اإلنجليزية وسيتم اختباره سنويًا لتحديد مدى كفاءته في اللغة
اإلنجليزية
مطلوب من قبل ( ESSA 1111ب) (.)G( )2
لالستخدام المدرسي فقط
موظفو المدرسة الذين أداروا وشرحوا  HLSووضع الطالب في برنامج تطوير لغة إالنجليزية إذا تمت اإلشارة إلى لغة أخرى
غير اإلنجليزية
االسم________________________________________:التاريخ__________________ :
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