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 ،األعزاءالوصي (/ة)والد

  

يعد النطق بأكثر من لغة واحدة قيمة كبيرة، ونحن نشجع العائالت على الحفاظ على .  بجميع العائالت ذات الخلفيات الثقافية واللغوية المتنوعة( Maine)ترّحب ماين 
يتكلمون أو يفهمون لغة أخرى مؤهلين لتلقي الدعم لتحسين لغتهم اإلنجليزية كي يستوفوا معايير والية ماين وقد يكون الطالب الذين . لغاتها أثناء تعلّم اللغة اإلنجليزية

، مدرستك في تحديد ما إذا كان 12ستساعد األسئلة التالية، المطلوبة من جميع الطالب من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الصف . األكاديمية التي قد تشكل تحدياً لهم
 .فع ربما من خدمات دعم اللغة اإلنجليزيةطفلك سينت
 إذا تم تحديد لغة غير اللغة اإلنجليزية، فسيُعطى طفلك فاحص باللغة اإلنجليزية. •

 ليزية.م اللغة اإلنجاعتماداً على مجموع النقاط التي سيحصل عليها طفلك، فقد يَُصنَّف طفلك كمتعلم للغة اإلنجليزية وسيكون بذلك مؤهالً لتلقي دعماً لتعل •

بالتزويد إذا رغبت في الحصول على هذه الرسالة واالستبيان أدناه بلغة أخرى، أو إذا رغبت في الحصول على مساعدة مترجم فوري، فإن مدرستك ستقوم  •
 بهذه الطلبات.

 إذا كانت لديك أسئلة حول هذا االستطالع، فيرجى االتصال بمدير مدرستك بهذا الشأن. •

 

ال يحق ألي  .الدائم، ولن يصل إليه إال طاقم المدرسة فقط سيُحفَظ االستطالع الُمنَجز في ملف طفلك. تُستَخَدم لألغراض التعليمية فقطكن على ثقة بأن إجاباتك س
 . موظف لدى المدرسة االستعالم حول وضع الهجرة ألي فرد من أفراد عائلتك

 

 .الب نجاحاً أكاديمياً كبيراً شكراً لك على تزويدنا بهذه المعلومات، وأتمنى لطفلك الط

 

 المخلصة،

 (April Perkins) آبريل بيركنز

 وثنائيي اللغة، وزارة التعليم لوالية ماين( ESOL)مديرة برامج اإلنجليزية للناطقين بغير اإلنجليزية 

 

 استطالع استخدام اللغة
 

     : تاريخ الوالدة                      :اسم الطالب
 

      :الصف المتوقع                      :المدرسة

 
 .يرجى عدم ترك أي سؤال دون إجابة

 
 

 فهمها؟أو يبالتكلم بها  أولا التي بدأ طفلك ( اللغات)ما اللغة  .1
 
 

 يفهمها؟ أو  على النحو األسهلالتي يتكلمها طفلك ( اللغات)ما اللغة  .2
 
 

ً التي يستخدمها األشخاص الذين يتعاملون مع طفلك ( اللغات)ما اللغة  .3  ؟يوميا
 

 

      :التاريخ        :الوصي(/ ة)توقيع الوالد

 

 
لسجل  ا في  ة  ق ي وث ل ا ه  ة من هذ مل كا ل ا ة  ي لنسخة االصل ا  حفظ 

لطالب ا ل  ي ا ف ب لخاص   ا

 لستخدام المدرسة فقط

ليزية جنقب اللغة اإلمراتحديد  عند ذلك من الممكن ان يتم ،دراسةلغة اخرى عدا اللغة االنكليزية من قبل الوالدين في هذه ال تعريف ما بعد التسجيل: اذا لم يتم تحديد

 .هذا القسم المدرسإذا مأل  فقط

 

 :المنزل بخالف اإلنجليزيةفي يالً على أن تطور اللغة اإلنجليزية للطالب قد تأثر بلغته األولية أو اللغة المستخدمة لصف د

 

 

 

 توقيع المدرس:____________________                                               التأريخ:________________


