
 والدین/سرپرست گرامی:

  

را تشویق می ( از خانواده ها با هر سابقه فرهنگی و زبانی استقبال می کند. صحبت کردن به بیش از یک زبان یک دارایی ارزشمند است و ما خانواده ها Maineمین )

گر صحبت می کنند یا می فهمند ممکن است برای بهبود زبان انگلیسی خود  کنیم که زبان های خود را در هنگام یادگیری زبان انگلیسی حفظ کنند. شاگردانی که به زبان دی

الزم است، به    12ف  به منظور برآورده ساختن استانداردهای تحصیلی چالش برانگیز ماین، مشمول حمایت شوند. سواالت زیر که برای همه شاگردان کودکستان تا صن

 ا می تواند از خدمات پشتیبانی زبان انگلیسی بهره مند شود یا خیر.مکتب شما کمک می کند تا تشخیص دهد که آیا فرزند شم

 اگر زبانی غیر از انگلیسی نشان داده شده باشد، به کودک شما یک دستگاه آزمایش زبان انگلیسی داده می شود.  •

 ط پشتیبانی زبان انگلیسی باشد. بسته به نمره فرزند تان، ممکن است او به عنوان یک زبان آموز انگلیسی طبقه بندی شود و واجد شرای •

 گر می خواهید این نامه و نظرسنجی زیر به زبان دیگری ارائه شود، یا اگر مترجم می خواهید، مکتب این درخواست شما را برآورده می کند.  •

 گر در مورد این نظرسنجی سوالی دارید، لطفاً با مدیر مکتب خود تماس بگیرید. •

شما فقط برای اهداف آموزشی استفاده می شود. نظرسنجی تکمیل شده در دوسیه دائمی فرزند شما نگهداری می شود و فقط کارکنان مکتب به  مطمئن باشید که از پاسخ های

 آن دسترسی خواهند داشت. هیچ کارمند مکتب نمی تواند در مورد وضعیت مهاجرت هیچ یک از اعضای خانواده شما پرس و جو کند.

 
 ارائه این اطالعات، برای شاگردان شما آرزوی موفقیت تحصیلی عالی دارم.  با تشکر از شما برای 

 
 مخالصانه،

 ( April Perkinsآپریل پرکینز )

 .نو برنامه های دو زبانه، وزارت تعلیم و تربیه می ESOLمدیر 

 
 نظرسنجی استفاده از زبان 

 

     تاریخ تولد:          نام شاگرد: 

 
     شده:  درجه پیش بینی          مکتب:  

 

 لطفاً هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید.  
 

 به کدام زبان )ها( صحبت می کند یا می فهمید؟  اوالً فرزند شما  .1

 

 

 صحبت می کند یا می فهمد؟ به آسانیفرزند شما به کدام زبانی   .2

 

 

 مردم روزانه از کدام زبان )های( با فرزند شما استفاده می کنند؟   .3

 

 

 

 

 

 

     تاریخ:       امضای والدین/سرپرست:  

 فقط برای استفاده در مکتب  

ط یک معلم تکمیل شده باشد  شناسنامه پس از ثبت نام: اگر والدین/سرپرست در این نظرسنجی هیچ زبانی غیر از انگلیسی را نشان نداده باشند، در صورتیکه این بخش توس 

 از یک آزمایش کننده زبان انگلیسی استفاده شود.  فقطممکن است 

 

 اهدی را توضیح دهید که نشان می دهد رشد زبان انگلیسی شاگرد تحت تأثیر زبان اصلی یا محلی غیر از انگلیسی قرار گرفته است: شو

 

 

     تاریخ:       امضای معلم:  

 
 اصل این سند تکمیل شده را در دوسیه دائمی  

 شاگرد قرار بدهید 


