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تعليمات: هذا االستبيان هو نموذج مهم و مطلوب.األسئلة في هذا النموذج تطلب معلومات هامة من شأنها أن تساعدنا في توفير الخدمات لطفلك. إذا كنت بحاجة إلى 

على حدة. ل نموذج واحد لكل طفلأكم  . جميع الصفحات والرجاء إكمال الحبر قلمالباستخدام  الكتابةيرجى مساعدة يرجى االتصال بالمدرسة. ال  

Student Name: ________________________________________________________________  الطالب:اسم  

Language Use Survey (Title III) استبيان استخدام اللـغة  

ض طفلك ألي لغة حالياً و كيفية استخدامه للـلغة والتي قد تجعل طفلك مؤهالً لتلقي خدمات تعليم اإلنجليزية. إذا تم ذكر والغرض من هذا االستبيان هو تحديد كيفية تعر  

خـدمات اللغة اإلنجليزية سـيتم تقديمها فقط في حال الطالب كان مؤهالً. تقـييم مستوى اتقان اللغة اإلنجليزية لـطفلك.لغة أخرى غير اإلنجليزية، فـسيتم   

بانتظام في منزلك )مثال: اللغة المتحدث بها، وسائل اإلعالم، الموسيقى،القراءة ، إلخ(؟ يستخدمها أوطفلك  يسمعهاماهي اللغة أو )اللغات( التي  .1  

Hear  اللغة التي يسمعها              Use (i.e., ASL)                                           )اللغة المستخدمة ) مثال: لغة اإلشارة 

طفلك: يفهمهااللغة أو )اللغات( التي  الرجاء وصف. 2  

 No English ال يفهم اللغة اإلنجليزية    Only English فقط اللغة اإلنجليزية  

 في الغالب لغة أخرى والقليل من اللغة اإلنجليزية  في الغالب اللغة اإلنجليزية والقليل من لغة أخرى 

 تساوي شكل مخرى باأل اللـغةاللغة اإلنجليزية و   
Tribal/Heritage/Native Language (i.e. languages spoken by 

AI/AN tribal citizens, Native Hawaiians, and citizens of 

U.S. Territories) لغة قبائل هاواي والُهنود الُحمر     

في أغلب األحيان عند التحدث /أو المحادثة مع طفلك؟  البالغيناألشخاص  يستخدمهاما هي اللغة أو )اللغات( التي  .3  

Guardian  أولياء األمور/األوصياء   Parent  أولياء األمور/األوصياء  

Other Adults @Home  البالغين اآلخرين في المنزل   Child-care        بالحضانة  

ر بها بشكل متكرر خارج المدرسة؟       4. ما اللغة أو )اللغات( التي يتحدث بها طفلك حاليًا / يعب ِـّ

Y نعم         N     ال. هل يشارك طفلك في كثير من األحيان في األنشطة الثقافية التي تكون بلغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية؟     5

النشاط )على سبيل المثال: مرة واحدة في األسبوع ، مرتين في األسبوع ، مرة في الشهر ، وما إلى ذلك(.هذا يرجى ذكر النشاط ومدى مشاركة طفلك في   

________________________________________________________________________________________ 

ر بها من سن هل هناك أي معلومات آخر تعتقد أن المدرسة يجب أن تعرفه عنها بخصوص تعليم طفلك؟ ) .6 ، هل كان سنوات 4إلى  0ما اللغة التي تحدث بها طفلك / يعب ـ 

(.طفال ثنائية اللغة، وما إلى ذلكاألحضانة لطفلك  ذهب، هل النطقفي تقوية لطفلك دروس   

Parent Communication Language طـُُرق التواصل مع أولياء األمورلــغة الل  

ما اللغة )اللغات( التي تريد الحصول على المعلومات من المدرسة )إن توفرت(؟ 

Parent ولي األمر    :    Oral شفوي ______________  Written  ًكتابة ____________  Sign Language لغة اإلشارة   _________________ 

 Parent ولي األمر   :    Oral شفوي ______________  Written  ًكتابة ____________  Sign Language  _________________ لغة اإلشارة 




