يحفظ في المجلد المجمع للطالب

Arabic

استقصاء اللغة المنزلية من دائرة للتعليم في ديالوير
المدرسة

التاريخ

تطلب دائرة التعليم في ديالوير من المدارس تحديد اللغة (اللغات) المستخدمة في المنزل لكل طالب .تعد هذه المعلومات هامة للمدارس من أجل تقديم توجيهات مفهومة
لجميع الطالب .يرجى اكمال القسم التالي وإعادة هذا االستقصاء إلى مدرسة طفلك.
بيانات ولي األمر:

.1

أ -ما هي اللغة التي ترغب في استالم معلومات مكتوبة بها من المدرسة؟ _____________
_____________
ب -ما هي اللغة التي تفضل التواصل بها شفهيا ً مع موظفي المدرسة؟
.2

بيانات الطالب:

العمر

)اسم العائلة /االسم األول/اسم األب(

الصف الدراسي

أ.
.1

ما هي اللغات التي يستخدمها طفلك في الوقت الحالي من أجل...
ب .التحدث؟ __________

أ .الفهم؟ ____________
 .2ما هي اللغة التي يستخدمها طفلك في أغلب األوقات...
أ .في المنزل...
 ___________ -1مع الوالدين؟
 __________ -2مع األشقاء/الشقيقات؟
 __________ -3مع أفراد العائلة الممتدة؟
ب .خارج المدرسة (مع األصدقاء أو في األنشطة الترفيهية)؟
 .3ما هي اللغة التي يسمعها طفلك في أغلب األوقات...
أ .في المنزل...
 ___________ -1مع الوالدين؟
 __________ -2مع األشقاء/الشقيقات؟
 __________ -3مع أفراد العائلة الممتدة؟
ب .خارج المدرسة (مع األصدقاء أو في األنشطة الترفيهية)؟

ب.
 .1ما هي اللغة التي كان يتحدث بها طفلك عندما بدء النطق؟ _______________________
 .2ما هي اللغات األخرى التي يستخدمها /يسمعها طفلك بانتظام؟ -----------------------------------
 -3هل يجيد طفلك القراءة /الكتابة باللغة اإلنجليزية؟ ___________________________
 -4هل يجيد طفلك القراءة /الكتابة بلغة أخرى غير أو إلى جانب اللغة اإلنجليزية؟ ☐ نعم ☐ال

 .IIيمكن تقديم خدمات إضافية إلى حسب تاريخ وصوله والتحاقه بالمدارس األمريكية.
 .1ما هي البلد مسقط رأس طفلك؟
 .2إذا كان مسقط رأس طفلك في بلد أخرى هل ارتاد مدارس داخل الواليات المتحدة؟
☐ نعم ☐ ال
 .3إذا كانت اإلجابة نعم ،ما هو تاريخ التحاق طفلك بمدرسة في الواليات المتحدة؟ _________

التاريخ

توقيع الوالد /الوصي القانوني

المديريات :ينبغي وضع نسخة من هذا النموذج في حقيبة تسجيل المديرية/المنطقة وتوزيعها على جميع الطالب .يتم االحتفاظ بالنموذج المعبأ في ملف الطالب لتوثيق االمتثال إلى
العنوان الثالث من متطلبات البرنامج االتحادي .إذا تم اإلشارة إلى لغة أخرى في أي إجابة في النموذج يجب توجيه نسخة من النموذج المعبأ إلى دائرة اللغة االنجليزية كلغة ثانية.
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