
 

 
 

Taarifa ya Taratibu na Huduma za Uandikishaji za Wanafunzi wa Lugha nyingi 
Mpendwa Mzazi au Mlezi: 

Richland County School District One ina jukumu la kutoa elimu bora kwa wanafunzi wote. Wale wanafunzi walio 
na lugha ya nyumbani tofauti na Kiingereza wana ufikiaji sawa wa programu na huduma zote za wilaya. Wanapokea 
maelekezo sahihi ya kitaaluma yanayolingana na sera ya bodi ya shule na dhamira na maono ya wilaya. 

Richland One hainyimi mwanafunzi uandikishaji kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi wa hali ya uhamiaji. Hati 
zifuatazo zinahitajika ili kujiunga katika shule ya Richland One: 

• Cheti cha kuzaliwa, au uthibitisho mwingine wa kitambulisho na ulezi, 
• Uthibitisho wa maandishi wa mahali pa kuishi, 
• Fomu ya Chanjo ya Idara ya Afya na Udhibiti wa Mazingira, NA 
• Utafiti wa Lugha ya Nyumbani wa Carolina Kusini (HLS). 

Unapokea barua hii kwa sababu rekodi zetu zinaonyesha kwamba lugha nyingine tofauti na Kiingereza imeathiri 
mtoto wako kujifunza lugha. Kulingana na taarifa hii, Programu ya ESOL (Kiingereza kwa wazungumzaji wa lugha 
zingine) inaweza kuendesha tathmini ya lugha ya Kiingereza na kupendekeza programu ya mafunzo kwa mtoto wako.  

Ufuatao ni muhtasari wa mchakato wa uandikishaji na huduma za ziada ambazo Richland One inatoa kwa familia 
ambazo zinadokeza lugha nyingine tofauti na Kiingereza kwenye HLS: 

Utafiti wa Lugha ya Nyumbani:Baada ya kujiandikisha kwa mara ya kwanza katika shule yoyote ya Marekani (hii 
inajumuisha watoto wote wanaojiandikisha katika shule ya chekechea), wanafunzi wote (au mzazi/mlezi) lazima wajibu 
utafiti wa lugha ya nyumbani. Ikiwa unamhamisha mtoto wako kwenda Richland One kutoka shule ya wilaya nyingine ya 
Carolina Kusini, nyaraka hii itaombwa kutoka kwa wilaya ya awali. 
Tathmini ya Lugha: Iwapo HLS itaonyesha kwamba lugha nyingine tofauti na Kiingereza imeathiri mtoto wako kujifunza 
lugha, wanafunzi wapya katika shule za Marekani wanaweza kupewa tathmini ya umahiri wa lugha ya Kiingereza, 
ambayo inaweza kumtambulisha mwanafunzi kama Mwanafunzi wa Lugha Nyingi (ML) na anayestahaki kupata huduma 
za ESOL. Programu ya ESOL inaweza kutambua umahiri wa Kiingereza wa mwanafunzi kulingana na hati za uhamisho/ 
alama za mtihani na huenda haitaendesha tathmini upya. 
Uwekaji wa Programu:Kulingana na ustahiki wa ESOL na kiwango cha umahiri wa Kiingereza, Programu ya ESOL 
itawaweka wanafunzi katika programu sahihi ya elimu, ambayo inaweza kujumuisha makao kwa maelekezo ya maudhui. 
Wanafunzi wanaweza kuhitimu zaidi msaada wa ukuzaji wa lugha ya Kiingereza kupitia Programu ya ESOL.  Wanafunzi 
wanaotambuliwa kutostahiki huduma za ESOL watapokea maelekezo ya maudhui pekee. Programu ya ESOL inaweza 
kufuatilia wanafunzi fulani kwa kipindi cha hadi miaka minne na isitoe huduma za moja kwa moja za ESOL. 
Taarifa ya Mzazi:Richland County School District One inajitahidi kuwapa wazazi barua, notisi na taarifa za shule zilizo katika 
lugha wanayoelewa ili kuhakikisha usahihi wa idhini ya mzazi na upatikanaji muhimu wa programu ya elimu. Wazazi wa 
Wanafunzi wa Lugha Nyingi wanaostahiki ESOL watapokea masasisho ya kila mwaka kuhusu maendeleo ya Kiingereza ya 
watoto wao hadi wakati ambapo umahiri wa Kiingereza wa mtoto wao utafikia kiwango kilichowekwa na jimbo la Carolina 
Kusini ili kuteuliwa tena kama “kuondoka/kufuatiliwa.” 
Ufuatiliaji wa ESOL:Wanafunzi waliondoka/ kufuatiliwa watabakishwa kuwa katika kundi hilo kwa kipindi cha miaka minne 
ambapo programu ya ESOL itafuatilia matokeo yao shuleni. Wanafunzi wote wa Lugha Nyingi ambao wamehitimu kwa 
huduma za ESOL pia matokeo yao yatafuatiliwa katika kozi za maudhui. Kufuatia miaka minne ya hali ya kuondoka/ 
kufuatiliwa, wanafunzi wanateuliwa kama "Mwanafunzi wa Zamani wa Kiingereza (EL)" kama salio la muda wao katika 
shule za Marekani.  
Msaada wa Familia:Programu ya ESOL ya Richland One inapatikana ili kutoa taarifa na usaidizi kwa familia za watoto 
kutoka asili zisizo za Kiingereza katika maeneo mbalimbali- ikijumuisha- 

• Ushiriki wa Mzazi na Shule 
• Maandalizi ya Chuo na Kazi 

• Kusoma na Kuandika na Mtaala 
wa Shule 

• Upimaji wa Jimbo na Mitaa 

• Kuwasaidia Walimu Nyumbani 
• Rasilimali za Jumuiya 
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Wazazi na walezi wana haki ya kutoa maoni na shauku yao kuhusu huduma zozote za elimu ambazo watoto wao 
wanapokea; kwa hili au kujua jinsi utakavyoshiriki vizuri katika elimu ya mtoto wako, tafadhali wasiliana na Kituo cha 
Kimataifa cha Kukaribisha kwa (803) 212-1475 au esol@richlandone.org.  

Jina la Mzazi au Mlezi:  
Jina la 
Mwanafunzi:  

Sahihi ya Mzazi au Mlezi:  Tarehe:  
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