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Huduma ya Lugha ya Nyumbani 

Mpendwa Mzazi/Mlezi: 

Kusudi la uchunguzi wa huduma ya lugha ya nyumbani (HLS) ni kuamua mwanafunzi wa lugha ya kwanza 
au ya nyumbani. Habari hii ni muhimu ili shule zipe maagizo ya maana kwa wanafunzi wote. HLS ni 
sehemu ya mchakato wa kitambulisho wa serikali unahitajika chini ya kifungu cha 3113 (b) (2) cha Sheria 
ya Kila Mwanafunzi Hufuzu (ESSA) na 703 KAR 5:070. 

HLS lazima ipewe kwa wanafunzi wote walioandikishwa katika wilaya ya shule. HLS inatolewa wakati 
mmoja, juu ya uandikishaji wa awali katika darasa la K-12 na inabaki mimi ndiye faili ya mwanafunzi ya 
kuongezeka. 

Tafadhali kumbuka kuwa majibu ya utafiti hapo chini ni maalum kwa mwanafunzi. Ikiwa lugha nyingine 
isipokuwa Kiingereza imerekodiwa kwa jinsi ya maswali YOYOTE yanayotakiwa ya uchunguzi hapo 
chini, wilaya inalazimika kufanya tathmini zaidi ya mtoto wako ili kuona kama anastahili msaada wa 
lugha. 

Majibu hayatatumika kwa kuamua hali ya kisheria au kwa sababu za uhamiaji. Ikiwa mtoto wako 
ametambuliwa kwa huduma za lugha ya Kiingereza, unaweza kukataa huduma zingine zinazotolewa kwa 
mtoto wako.  

Ikiwa una maswali yoyote juu ya jinsi ya kukamilisha HLS, tafadhali wasiliana na shule ya mtoto wako. 

Habari ya mwanafunzi (inahitajika): 

Jina: ___________________________________________________ Tarehe ya kuzaliwa: __________

Asili ya Lugha ya Wanafunzi (inahitajika): 

1. Je, ni lugha ipi inayozungumzwa sana nyumbani?  ______________________________________

2. Je, ni ligha ipi mtoto waki alijifunza wakati alipoanza kuzungumza? ________________________

3. Je, ni lugha ipi mtoto wako huzungumza sana nyumbani? ________________________________

4. Je, ni lugha ipi unazungumza sana na mtoto wako? _____________________________________

Lugha ya Mawasiliano ya Shuleni (haihitajiki): 

5. Ungependa kupokea habari zote za shule katika lugha ipi: _______________________________

Saini ya Mzazi/Mlezi: ________________________________________   Tarehe: _______________ 

Kwa kusaini hapa, unathibitisha kuwa majibu ya maswali manne yanayotakiwa hapo juu ni maalum kwa mwanafunzi wako. 
Unaelewa kuwa ikiwa lugha nyingine isipokuwa ya Kiingereza imetambuliwa, mwanafunzi wako atapimwa ili kubaini ikiwa 

anastahili huduma za msaada wa lugha, ili kuwasaidia waweze kuzungumza kwa urahisi katika lugha ya Kiingereza. Wanafunzi 
wanaohitimu huduma za msaada wa lugha wana haki ya kupata huduma kama mwanafunzi wa Kiingereza na watajaribiwa kila 

mwaka ili kubaini ustadi wao wa lugha ya Kiingereza kama inavyotakiwa na ESSA 1111 (b) (2) (G). 

Kwa Matumizi ya Shule Peke Yake 

Wafanyikazi wa shule ambao walitoa na kuelezea HLS na uwekaji wa mwanafunzi katika mpango wa maendeleo wa 
lugha ya Kiingereza ikiwa lugha iliyo tofauti na Kiingereza ilionyeshwa: 

Jina: ____________________________________________________ Tarehe: ___________________ 




