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أستبیان اللغة المنزلیة

:عزيزي ولي األمر / الوصي

توفر ان هذه المعلومات ضرورية من أجل .هو تحديد اللغة األساسية أو الرئيسية للطالب (HLS) اللغة المنزلية استبيانالغرض من ان 

)ب(  3113الوالية المطلوبة بموجب المادة جزء من عملية تحديد الهوية على مستوى  هو HLS.هادفة لجميع الطالباللتعليمات االمدارس 

 .KAR 5: 070 703و  (ESSA) ( من قانون كل طالب ينجح2)

من  التسجيل األولي في الصفوفعند  مرة واحدة HLSس. تدار االمدر مقاطعة تربيةلجميع الطالب المسجلين في  HLSيجب أن تعطى 

 ملف التراكمي للطالب.الويبقى في  K-12 مراحل

المسجلة ألي من أسئلة  إذا كانت لغة أخرى غير اإلنجليزية هيظة أن اإلجابات على االستبيان أدناه هي خاصة بكل طالب. يرجى مالح

تقييم طفلك لتحديد ما إذا كان مؤهل للحصول على الدعم من ال االستقصاء المطلوبة أدناه ، فإن المقاطعة ملزمة قانونًا بعمل المزيد

 اللغوي.

ترفض  يمكنك انخدمات اللغة اإلنجليزية ،  اإلجابات لتحديد الوضع القانوني أو ألغراض الهجرة. إذا تم تحديد طفلك للن يتم استخدام 

 بعض أو كل الخدمات المقدمة لطفلك.

_____________

إذا كان لدیك أي أسئلة حول كیفیة إكمال HLS ، یرجى االتصال بمدرسة طفلك. 

معلومات الطالب )مطلوبة(: 

االسم:_____________________________________ التاریخ الوالدة

خلفیة لغة الطالب )مطلوب(:_____________________________ 

1. ما ھي اللغة األكثر استخداما في المنزل؟________________________________________ 

2. ما ھي اللغة التي تعلمھا طفلك عندما بدأ الحدیث؟____________________________________ 

3. ما ھي اللغة التي یتحدث بھا طفلك في المنزل بشكل متكرر؟____________________________ 

4. ما ھي اللغة التي تتحدثین إلیھا في أغلب األحیان مع طفلك؟___________________________________ 

لغة التواصل المدرسي )غیر مطلوبة(: 

5. بأي لغة تفضل تلقي جمیع المعلومات المدرسیة:________________________________________ 

توقیع ولي األمر / الوصي:_______________________________ التاریخ:_________________
لغة أخرى غير درك أنه إذا تم تحديد ت بك. أنتلبالتوقيع هنا ، فإنك تشهد على أن اإلجابات على األسئلة األربعة المطلوبة أعاله خاصة بط

لخدمات دعم اللغة ، لمساعدتهم على أن يجيدوا اللغة اإلنجليزية. الطالب  اللغة اإلنجليزية ، فسيتم اختبار الطالب لتحديد ما إذا كان مؤهل

ءته في اللغة الحصول على الخدمات كمتعلم باللغة اإلنجليزية وسيتم اختباره سنويًا لتحديد مدى كفا مالمؤهلين لخدمات دعم اللغة يحق له

 اإلنجليزية

(.G( )2)ب( ) ESSA 1111مطلوب من قبل 

 لالستخدام المدرسي فقط
إذا تمت اإلشارة إلى لغة أخرى  نجليزيةاللغة إبرنامج تطوير ووضع الطالب في  HLSالذين أداروا وشرحوا  ةموظفو المدرس

غير اإلنجليزية

____________________________________التاريخ: ______________________االسم:




