
 

 
 

Udadisi wa Lugha ya Nyumbani (HLS) 
 

Sheria ya Haki za Umma ya 1964, Mada ya VI, Taratibu za Utiifu wa Lugha za Walio Wachache, inalazimu wilaya za 
shule na shule huria zing'amue lugha inayozungumwa/zinazozungumzwa kwenye nyumba ya kila mwanafunzi ili 

kutambua mahitaji yake maalum ya lugha. Maelezo haya yanahitajika ili shule ziweze kutoa mafunzo yanayoeleweka kwa 
wanafunzi wote kama ilivyobainishwa kwenye Plyler v. Doe, 457 Marekani 202 (1982). 

 
Lengo la udadisi huu ni kung'amua lugha ya nyumbani au lugha ya kimsingi ya mwanafunzi. Ni lazima HLS ipewe 

wanafunzi wote walioandikishwa kwenye wilaya ya shule / shule huria. HLS inafanywa mara moja, mwanafunzi 

anapoandikishwa awali kwenye jimbo la Karolina Kusini, na inabakia kwenye rekodi ya milele ya mwanafunzi. 

 

Tafadhali zingatia kuwa majibu kwenye udadisi wa hapo chini ni mahususi kwa kila mwanafunzi. Ikiwa lugha ambayo si 

Kiingereza inarekodiwa kwenye YOYOTE kati ya maswali ya udadisi yaliyoko hapo chini, W-APT itafanywa ili 

kung'amua kama mwanafunzi anastahiki usaidizi wa ziada wa uendelezaji wa lugha ya Kiingereza au la. 

 

Tafadhali jibu maswali yafuatayo yanayohusu lugha inayozungumzwa na mwanafunzi: 
 

1. Je, mwanafunzi alijua lugha ipi kwanza? 

2. Je, ni ipi/zipi lugha zinazozungumzwa sana na mwanafunzi?    

3. Je, ni ipi lugha inayotumika nyumbani, bila kuzingatia lugha inayozungumzwa na mwanafunzi?                                     

4. Je, ungependa mawasiliano yanayotoka shuleni yawe kwa lugha gani?    
 

Jina la Mwanafunzi: Kidato:   
 

Jina la Mzazi/Mlezi:   
 

Saini ya Mzazi/Mlezi: Tarehe:   
 

Kwa kutia saini hapa, unathibitisha kuwa majibu ya maswali matatu yaliyoko hapo juu ni mahususi kwa mwanafunzi wako. Unaelewa kuwa ikiwa 

lugha ambayo si Kiingereza imetambuliwa, mwanafunzi wako atatahiniwa ili kung'amua kama anastahiki huduma za uendelezaji wa lugha ya 

Kiingereza, ili kumsaidia ajue Kiingereza vizuri. Akiingizwa kwenye mradi wa uendelezaji wa lugha ya Kiingereza, mwanafunzi wako atastahili 

huduma kama mwanafunzi wa Kiingereza na atatahiniwa kila mwaka ili kung'amua uhodari wake kwenye lugha ya Kiingereza 

 

 

 
Jina: Tarehe:   

For School Use Only: 

School personnel who administered and explained the HLS and the placement of a student into an English 

language development program if a language other than English was indicated: 


