
 

 

 

 

 

 

 (HLSدراسة عن اللغة المستخدمة في المنزل )

 

، العنوان السادس، اإلجراءات الخاصة بامتثال لغات األقليات، من مدارس 1964يتطلب قانون الحقوق المدنية لسنة 
جل تحديد اللغة )اللغات( المستخدمة في منزل كل طالب من أ المدارس المستقلة التي تتلقى دعمًا حكومياً المقاطعات و 

تحديد احتياجاتهم اللغوية المحددة. وتعتبر هذه المعلومات ضرورية للمدارس من أجل توفير إرشاد ذا مغزى لكافة الطالب 
 .Plyer v. Doe, 457, U.S. 202 (1982)كما هو محدد في

طاء الدراسة والغرض من هذه الدراسة هو تحديد لغة الطالب األولية أو اللغة المستخدمة في المنزل. يجب أن يتم إع
( لجميع الطالب المسجلين في مدرسة المقاطعة/ المدارس المستقلة التي تتلقى HLSالخاصة باللغة المستخدمة في المنزل )

( لمرة واحدة، عند التسجيل في والية كارولينا HLS. يتم إجراء الدراسة الخاصة باللغة المستخدمة في المنزل )دعمًا حكومياً 
 سجل الدائم الخاص بالطالب.الجنوبية، وتظل في ال

ُيرجى مالحظة أن اإلجابات التالية على الدراسة هي خاصة بالطالب فقط. إذا ما تم تسجيل لغة بخالف اللغة االنجليزية 
من أجل تحديد ما إذا كان الطالب مؤهل للحصول على دعم  W-APTمن أسئلة الدراسة التالية، فإنه سيتم إجراء  ألي

 اللغة االنجليزية من عدمه. إضافي من أجل تطوير

 اإلجابة على األسئلة التالية فيما يتعلق باللغة المستخدمة من ِقَبل الطالب: ُيرجى

 ؟ ____________________________________للطالبما هي اللغة األم  -1
 ؟ ____________________الطالبما هي اللغة )اللغات( المستخدمة عادة من ِقَبل  -2
 في المنزل؟ ____________________ الطالبما هي اللغة )اللغات( المستخدمة عادة من ِقَبل  -3
 بأي لغة ترغب أن تستخدمها المدرسة في التواصل؟______________________ -4

 اسم الطالب: _______________________________________ الصف الدراسي: _______________

 _________________________________________________________اسم الوالد/ الوصي: ____

 توقيع الوالد/ الوصي: _________________________________ التاريخ:  ___________________



 بموجب التوقيع على هذه الوثيقة، فأنت تشهد بأن اإلجابات على األسئلة الثالثة أعاله خاصة بالطالب التابع لك. أنت تتفهم
أنه إذا ما تم تحديد لغة أخرى بخالف اللغة االنجليزية، سوف يتم خضوع الطالب التابع لك لالختبار وذلك من أجل تحديد 

إذا ما تم ما إذا كان مؤهال لخدمات تطوير اللغة االنجليزية، من أجل مساعدتهم في التحدث بطالقة باللغة االنجليزية. 
وير اللغة االنجليزية، فسيحق له الحصول على الخدمات كمتعلم للغة االنجليزية إدخال الطالب التابع لك في برنامج تط

 وسوف يخضع لالختبار بصورة سنوية من أجل تحديد كفاءته في اللغة االنجليزية. 

 الستخدام المدرسة فقط: 
( ووضع HLSلمنزل )تمت اإلشارة إلى موظف المدرسة الذي قام بإجراء  وشرح الدراسة الخاصة باللغة المستخدمة في ا

 الطالب في برنامج تطوير اللغة االنجليزية إذا ما كانت اللغة المستخدمة لغة أخرى بخالف اللغة االنجليزية. 
 

 االسم: _________________________________________________ التاريخ: ______________

 


