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 اللغة الرئيسية استبيان

احتياجاتها منزل كل طالب من أجل تحديد المدارس اللغة )اللغة( المنطوقة في  جميع أن تحدد  Massachusettsتتطلب لوائح وزارة التعليم االبتدائي والثانوي في 
طلب ي  في المنزل، بها تحدث يتم الاللغوية المحددة. وهذه المعلومات ضرورية لكي تقدم المدارس تعليما مفيدا لجميع الطالب. إذا كانت هناك لغة أخرى غير اإلنجليزية 

 عدتنا على تلبية هذا المطلب الهام من خالل اإلجابة على األسئلة التالية. شكرا لمساعدتك.لطفلك. الرجاء مسا التقييماتمن  القيام بالمزيد المنطقة التعليميةمن 

 معلومات الطالب

 

 أنثى☐ذكر      ☐               الجنس                                األخير سماال                     االسم األوسط األول االسم
 

  /            /       /         / 

 (سنة/ يوم/  شهر) تاريخ المسجلين ألول مرة في أي مدرسة في الواليات المتحدة                    (سنة/ يوم/  شهر) تاريخ الميالد  بلد الميالد

 معلومات المدرسة

             / / 
 الحالي الصف                                                 السابقة والمدينة المدرسةاسم                    (سنة/ يوم/  شهر))تاريخ البدء في المدرسة الجديدة 

 أسئلة لآلباء / أولياء األمور
ما هي اللغة األساسية المستخدمة في المنزل، بغض النظر عن اللغة التي يتحدث 

 بها الطالب؟

  

 ما هي اللغة التي يتحدث بها طفلك؟
 ومقدمي الرعاية( - والعمات، الخ. األجداد واألعمام -)وتشمل األقارب 

 نادرا / في بعض األحيان / في كثير من األحيان / دائما

 نادرا / في بعض األحيان / في كثير من األحيان / دائما
 ما هي اللغة التي فهمها طفلك وتحدثها أوال؟

  

 ما هي اللغة التي تستخدمها أكثر مع طفلك؟

  

 يشمل مرحلة ما قبل رياض األطفال(  الطالب في المدارس األمريكية؟ )ال كم سنة كان

  

 واحدة(  ما هي اللغات التي يستخدمها طفلك؟ )دائرة

 نادرا / في بعض األحيان / في كثير من األحيان / دائما

 نادرا / في بعض األحيان / في كثير من األحيان / دائما _____________________ 

 كال☐ نعم☐ اللغة؟  المدرسة في بلدكهل تحتاج إلى معلومات مكتوبة من 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هي اللغة؟
  

 هل ستحتاج إلى مترجم فوري/ مترجم في اجتماعات أولياء األمور والمعلمين؟
 كال☐نعم         ☐

 إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هي اللغة؟
  

 توقيع الوالد/الوصي: 

X 
                    /             / 

 (سنة/ يوم/  شهر) تاريخ اليوم:

 


