Mpendwa Mzazi/Mlezi:
Maine inakaribisha familia za asili zote za kitamaduni na lugha. Kuzungumza zaidi ya lugha moja ni mali ya thamani, na tunahimiza
familia kudumisha lugha zao wakati wa kujifunza Kiingereza. Wanafunzi ambao wanaongea au wanaelewa lugha nyingine wanaweza
kuwa na haki ya kupata msaada kuboresha Kiingereza chao ili kufikia viwango vya kitaaluma vya Maine. Maswali yafuatayo, yanatakiwa
kwa wanafunzi wote kuanzia kabla-ya-chekechea hadi daraja la kumi na mbili, yatasaidia shule yako kutambua kama mtoto wako
anaweza kufaidika na huduma za msaada wa Kiingereza.
• Ikiwa lugha tofauti na Kiingereza imeonyeshwa, mwanao atapewa mtihani wa lugha ya Kiingereza.
• Kulingana na alama za mwanao, mwanao anaweza kuhesabiwa kama mwanafunzi wa Kiingereza na anayestahiki usaidizi wa
lugha ya Kiingereza.
•
Ikiwa ungependa kupokea barua hii na utafiti huu hapa chini kutolewa kwa lugha nyingine, au ikiwa ungependa mtafsiri,
shule yako itatimiza maombi hayo.
• Ikiwa una maswali kuhusu utafiti huu, tafadhali wasiliana na mkuu wa shule yako.
Kuwa na uhakika kwamba majibu yako yatatumiwa tu kwa madhumuni ya elimu. Utafiti uliokamilika utahifadhiwa katika faili la
kudumu la mwanao, na wafanyakazi wa shule tu wataweza kuliona. Hakuna mfanyakazi wa shule anaweza kuuliza juu ya hali ya
uhamiaji ya mtu yeyote katika familia yako.
Asante kwa kutoa maelezo haya, na namtakia mwanafunzi wako mafanikio ya kitaaluma.
Mwaminifu,
April Perkins
Mkurugenzi wa ESOL na Programu za lugha mbili, Idara ya Elimu ya Maine
UTAFITI WA MATUMIZI YA LUGHA
Jina la Mwanafunzi:

Tarehe ya kuzaliwa:

Shule:

Daraja tarajiwa:

Tafadhali usiache swali lolote bila kujibu.
1.

Ni lugha gani ya/za kwanza kuzungumzwa au kueleweka na mwanao?

2.

Ni lugha gani ambazo mwanao anazungumza au kuelewa kwa urahisi zaidi?

3.

Lugha gani Watu huongea na mwanao kila siku?

Saini ya Mzazi/Mlezi:

Tarehe:
Kwa Matumizi Ya Shule Tu

Utambulisho baada ya Uandikishaji: Ikiwa hakuna lugha isiyo ya Kiingereza iliyoonyeshwa na mzazi/mlezi katika utafiti huu, mtihani wa
lugha ya Kiingereza unaweza kutumiwa tu ikiwa sehemu hii imejibiwa na mwalimu.
Elezea ushahidi kwamba maendeleo ya lugha ya kiingereza ya mwanafunzi yameathiriwa na lugha ya mwanzo au ya nyumbani tofauti
na Kiingereza.

Saini ya Mwalimu:

Tarehe:

WEKA FOMU HALISI ILIYOJAZWA KATIKA
FOLDA LA REKODI YA MWANAFUNZI

Swahili

