متعلمين اللغة االنكليزية
1200 Barr Street, Fort Wayne, IN 46802
Phone (260) 467-2105 Fax (260) 467-1193

مسح أو استفتاء للغة المنزلية

______________________________________ School
School personnel,
markassisting
one:
Signature
of schoolplease
personnel
____________________________________________ with this form
___ This is the student’s first enrollment in an Indiana school. This is the student’s ORIGINAL HLS.
If the student has previously attended a school in Indiana, this form becomes a referral to seek more information
and assess if necessary but is not considered the original Indiana HLS.
___ The student has attended FWCS in the past.
___ The student has attended another Indiana school.
→ If so, contact the previous school to obtain a copy of the original HLS and send or fax to the
ELL Department (7-1193) when obtained.

قانون الحقوق المدنية لسنة  1964الفقرة  5إلجراءات االمتثال للغات االقلية تتطلب من المجاميع المدرسية والميثاق المدرسي لتحديد اللغة
أو ( اللغات ) المستخدمة في كل منزل طالب وذلك من أجل تحديد احتياجاتهم للغة المعينة .وهذه المعلومات ضرورية من اجل توفير
التعليم للمدارس ذات مغزى لجميع الطالب على النحو المبين في قانون التعليم االمريكي المرقم  457يو اس .) 1982( 202 .
الغرض من هذا المسح هو التأكد من اللغو االولى المستخدمة في البيت لكل طالب وعملية المسح للغة المنزلية تعطي الفرصة لجميع الطالب في
التسجيل لدى المقاطعة المدرسية  /أو الميثاق المدرسي .وعملية المسح المنزلي تقوم مرة واحدة في وقت التسجيل وتبقى في سجل الطالب.
الرجاء وللمالحظة بأن جميع االجوبة للمسح ادناه هي خاصية الطالب واذا كانت لغة اخرى مستخدمة عدا االنكليزية ومسجلة ادناه في اسئلة المسح من
 3 – 1ووضعية روابط االمتحان سوف تحدد المستوى ما اذا كان الطالب مؤهال للحصول على دعم لتحسين اللغة االنكليزية.
أسم الطالب  :االول___________________________ الوسط ____________________االخير ______________________
تاريخ الميالد ____________/______/

العمر ______

المرحلة ______

الجنس  :ذكر □ انثى □

)ضع دائرة على الجميع اذا ينطبق(

PK K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

.:المرحلة المكملة في ألواليات المتحدة

رقم التلفون _________________________________________ :
)ضع دائرة على الجميع اذا ينطبق(

PK K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_________ السنة _____اليوم ______ الشهر :التاريخ

.

_______ الصف :

.:المراحل التي أكملت خارج الواليات المتحدة

أول دخول للمدرسة في الواليات المتحدة

ارسال نسخة من االستمارة (  ) 1139-7الى شعبة متعلمي اللغة االنكليزية  ELLاذا دققت االجوبة في المربع في االسفل
 - 1ما هي اللغة االم للطالب ؟

□ انكليزي

□ أخرى ________________

□ أخرى _____

 - 2ما هي اللغة المتكلمة كثيرا للطالب ؟

□ إنكليزي

□ أخرى ________________

.
□ أخرى _____

 - 3ما هي اللغة التي يتكلم بها الطالب في البيت ؟

□ إنكليزي

□ أخرى ________________
□ أخرى _____

 - 4في اي لغة اولياء االمور يفضلون استالم المعلومات او طرق االتصال من المجموعة المدرسية في فورت ويين حينما تكون ممكنة ؟ □ انكليزي
□ الواليات المتحدة
 – 5في اي بلد كان الطالب مولود ؟
اذا في مكان أخر  /تاريخ الوصول الى الواليات المتحدة  :الشهر _____ اليوم ______ السنة ________
ال
□
 – 6هل الطالب الجئ ؟
اذا نعم موظفي المدرسة يجب استنساخ الجانبين من بطاقة I-94

□أخرى _____
□أخرى _____
□ نعم

اسم االباء  /اولياء االمور__________________________________________________________________ :
توقيع االباء  /اولياء االمور  ___________________________________________ :التاريخ ____________________ :

__________A

في حالة التوقيع هنا يعني التأكيد على االسئلة من  3 – 1اعاله خاصة بالطالب .انتم تفهمون اذا كانت لغة اخرى مستخدمة
في البيت سوف يختبر الطا لب ما اذا كان مؤهال لتحسين اللغة االنكليزية وذلك ليكون قادرا على التكلم بصورة جيدة في اللغة االنكليزية .واذا دخل الطالب في برنامج تطوير
الغة االنكليزية سوف يكون احد متعلمي اللغة االنكليزية وسوف يكون اختباره سنويا وذلك لمعرفة مستواه الكافي في اللغة .
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