
Revised 11/2019  Home Language Survey (Arabic) 

 ) HLSمسح لغة البیت (

 السادة والسیدات اآلباء واألمھات/أولیاء األمور: 

من  لغة التلمیذ األولى أو لغتھ المستعملة في البیت. ھذه المعلومات ضروریة للمدارس ) ھو تحدید HLSالھدف من مسح لغة البیت (
غطي كل نفوذ الوالیة تنص علیھا الفقرة  ی  إحصاءجزء من )  HLSمات ذات معنى لكل التالمیذ. یعد مسح لغة البیت (تقدیم تعلأجل 

3113 )b ) (2) "من "قانون كل تلمیذ ینجح (ESSA(  703إلداري بوالیة كنتاكي وقوانین التنظیم ا KAR 5:070 توجیھات إدماج  و
   الفئات ذات االحتیاجات الخاصة. 

ي  كمسح أول المنطقة التعلیمیةعند تسجیلھم األول في مؤسسة تعلیمیة داخل  k-12 یذ مستوى  وجوبا کل تالمیشمل مسح لغة البیت 
ویحفط في ملف   k-12جرى المسح مرة واحدة عند التسجیل في مستوى مرشحین لتعلم اللغة اإلنجلیزیة. یُ ھ تحدید التالمیذ الھدف

 التلمیذ.

یرجى االنتباه إلى أن إجابات األسئلة أسفلھ ینبغي أن تعكس وضعیة كل  تلمیذ على حدة. إذا اخترتم  لغة غیر اإلنجلیزیة كإجابة على  
 أي سؤال أسفلھ، ستكون المقاطعة ملزمة قانونیا بإجراء تقییم  إضافي البنكم للحسم في استحقاقھ  للدعم اللغویة من عدمھ.   

ة من خدمات تعلم اللغة اإلنجلیزیة، یحق  یر ابنكم لالستفادألجوبة في تحدید وضعكم القانوني أو في شؤون الھجرة. إذا اخِت ستعمل الن تُ 
 لكم رفض كل أو بعض ھذه الخدمات. 

 إذا كانت لدیكم أي أسئلة حول كیفیة ملء استمارة مسح لغة البیت، یرج االتصال بمدرسة ابنكم. 

 معلومات التلمیذ (ضروري) 

 ......................................  المستوى:                  :.............................................اإلسم الكامل 

 الخلفیة اللغویة للتلمیذ (ضروري): 

 أي لغة أكثر استعماال في البیت؟ .............................................. 

 ینطق؟ ............................................  أي لغة تعلمھا ابنكم لما بدأ

 ................. ي لغة یستعملھا ابنكم أكثر في البیت؟  ........................أ

 ............................... أكثر عند مخاطبة ابنكم؟ ...........  ونأي لغة تستعمل

 لغة التواصل مع المدرسة (غیر ضروري): 

 ............................. بأي لغة تفضلون أن تراسلكم مدرسة ابنكم: .................... 

 ............ ....................  بتاریخ: ...................................................    توقیع األب أو األم/ ولي األمر:

تقرون بعلمكم أنھ إذا أخترتم لغة  أیضا ص بابنكم تحدیدا. وأنتم تخبتوقیعكم ھنا، تشھدون أن إجابات األسئلة األربعة أعاله 
الستفادة من خدمات الدعم اللغوي  المعني للوقوف على مدى استحقاقھ لختبر التلمیذ غیر اإلنجلیزیة في أحد اإلجابات، سیُ 

برنامج  للغة اإلنجلیزیة. یستفید التالمیذ المستحقون لخدمات الدعم اللغوي من خدمات إلى تمكینھ من اكتساب ا ةالرامی 
 ESSA 1111  "قانون كل تلمیذ ینجح"  وفق متعلمي اللغة اإلنجلیزیة ویختبرون سنویا لتقییم مستواھم في اللغة اإلنجلیزیة 

(b)(2)(G) . 

 بالمدرسة  خاص 

االسم الكامل لموظف المدرسة المشرف على شرح مسح لغة البیت وتنفیذه وكذا توضیح إمكانیة إخضاع التلمیذ لبرنامج 
 اختیرت لغة غیر اإلنجلیزیة في إحدى إجابات األسئلة أعاله.  إذا تطویر اللغة اإلنجلیزیة 

 ............................................... بتاریخ:  ....................................                 االسم الكامل:  
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