
 

 :فقط في حالة -كتابي-إذا كنت تعتقد أنك قد ارتكبت خطأً في تعبئة استبیان اللغة الُمتحدَّث بھا في المنزل، یمكنك التقدُّم بطلب تصحیح : ملحوظة
 .تم تقدیم طلب التصحیح الكتابي خالل أسبوعین من تاریخ تسجیل طفلك) 2اإلنجلیزیة؛ ولم یتم تقییم مدى إجادة طفلك للغة ) 1 

 تكساسببالھیئة التعلیمیة الخاصة شعبة السكان 
 2019مراجعة، مارس           

 مدرسة كیلر المستقلة بالمقاطعة
 

  89.1215: ، الفصل الفرعي ب ب، الجزء89، النظام اإلداري لوالیة تكساس، الفصل 19-استبیان اللغة الُمتحدَّث بھا في المنزل  
 

في أنفسھم أو بواسطة الطالب (باء أو أولیاء أمور الطالب الملتحقین بالمدرسة من مرحلة ما قبل الحضانة وحتى الصف الثامن السادة اآلیجب إكمال ھذا االستبیان بمعرفة 
  .)الثاني عشر إلىالصفوف من التاسع 

 . بإحدى المدارس العامة لوالیة تكساسللمرة األولى تطلب والیة تكساس إكمال المعلومات التالیة لكل طالب التحق 
 .قع مسؤولیة تقدیم المعلومات المطلوبة في األسئلة التالیة على األب أو ولي األمر ولیس على المدرسةت

 ،ولي األمر /عزیزي األب
 .السؤالین التالیین أدناهثانیة، یُرجى اإلجابة عن  لغةً بوصفھا أو برنامج خدمات اللغة اإلنجلیزیة /لمعرفة ما إذا كان طفلك سیستفید من برنامج الخدمات الثنائیة اللغة و

. ل باللغة اإلنجلیزیةطفلك للتواصُ  ت إحدى إجاباتك على استخدام لغة أخرى بخالف اللغة اإلنجلیزیة، في ھذه الحالة یجب على مدرسة المقاطعة إجراء تقییم لتحدید مدى إجادةإذا دلَّ 
ثانیة مناسًبا، فضًال عن اتخاذ قرارات مدروسة لغة بوصفھا أو برنامج خدمات اللغة اإلنجلیزیة /الثنائیة اللغة و ستخدم معلومات ھذا التقییم لتحدید ما إذا كان برنامج الخدماتسوف تُ 

كمال إل، أو كنت ترغب في المساعدة فیما یُستخدمأسئلة عن الغرض من استبیان اللغة الُمتحدَّث بھا في المنزل أو أي إذا كان لدیك . یلتحق بھ الطفلسوتوصیات بشأن الصف الذي 
 .مسؤولي المقاطعة /ھذا النموذج یُرجى التواصل مع مسؤولي مدرستك

 :للمزید من المعلومات عن اإلجراءات التي یجب اتباعھا یُرجى زیارة الموقع التالي
https://projects.esc20.net/upload/page/0081/docs/JuneUpdates/EnglishLearnerIdentification-ReclassificationFlowchart.pdf   

 .بھذا االستبیان في الملف الدائم لسجالت كل طالبیُحتفَظ سوف 
 _______________للطالب: _الرقم التعریفي : ________________________________________________   اسم الطالب

 : ________________رقم الھاتف: _______________________________________________   العنوان
 : _____________________________________الحرم الجامعي

 .فقط لكل إجابة واحدةة یُرجى تحدید لغ: ملحوظة
 ______________________  ما اللغة التي تتحدثون بھا في المنزل الذي یقیم بھ الطفل معظم الوقت؟   -1
 ______________________  ما اللغة التي یتحدث بھا الطفل معظم الوقت؟  -2
 )_______________________الدولة(محل المیالد  -3
______ والیة تكساس أو في مختلف أنحاء الوالیات المتحدة؟  خالل آخر ثالث سنوات من إحدى مدارس المقاطعة إلى مدرسة أخرى فيھل انتقلت األسرة  -4

 ال_____ نعم    
             :                  التعلیم السابق في الوالیات المتحدة -5

 الوالیة المقاطعة المدرسة تاریخ االنتھاء تاریخ البدء الصف

      

      

 ___________________________________________________________ 
 الثاني عشرى إلولي األمر أو الطالب إذا كان الطالب في الصفوف من التاسع  /توقیع األب

__________________ 
 التاریخ

 

https://projects.esc20.net/upload/page/0081/docs/JuneUpdates/EnglishLearnerIdentification-ReclassificationFlowchart.pdf

