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الثاني القسمالتسجیل:  استبیان  
القسم الثاني: یجب استكمال ھذا الجزء من استبیان االلتحاق من قبل كافة الطالب عند التسجیل للمرة األولى في مدارس كارولینا الجنوبیة العامة وال یتم إكمالھ سنوًیا عند 

 التسجیل.
 

 ) واألطفال والشباب المھاجرینMLPبرنامج المتعلم متعدد اللغات (الباب الثالث، الجزء أ: 

خدمات تعلیمیة متنوعة للمتعلمین متعددي اللغات  MLPیقدم برنامج . ESSA، بصیغتھ المعدلة بموجب ESEAمع الباب الثالث، الجزء أ من قانون  MLPیتوافق برنامج 
)MLsؤھلین ویقدم أیًضا دعم الكتساب اللغة.. ھذا البرنامج متاح بالمجان لجمیع الطالب الم) واألطفال والشباب المھاجرین الذین یتحدثون لغات غیر اإلنجلیزیة 

 

 ):HLSاستبیان اللغة األم (

تحدید اللغة األساسیة او األم  HLSالھدف من  یُطلب من مدارس المقاطعة والمدارس المستقلة تحدید اللغة (اللغات) المستخدمة في منزل كل طالب لتحدید احتیاجاتھم اللغویة.
 أو المدرسة المستقلة ویجب ان تبقى في سجل الطالب الدائم. مقاطعة كارولینا الجنوبیة مدرسةمرحلة التسجیل األولي في للطالب ویُمنح لجمیع الطالب مرة واحدة في 

من الممكن أن یكون اختبار إجادة   من أجل تحسین مھارات اللغة اإلنجلیزیة الالزمة للنجاح.تساعد المعلومات المتعلقة بلغة الطالب في تحدید الطالب المؤھلین للدعم المجاني 
الُمدرجة أدناه. إذا تأھل الطالب، یحق  HLSضروري لتحدید ما إذا كان الطالب مؤھل لدعم اللغة إذا كانت لغة غیر اإلنجلیزیة ُمسجلة ألي من أسئلة ) ELP(اللغة اإلنجلیزیة 

 وسیتم تقییمھ سنویًا لتحدید مستوى إجادة اللغة اإلنجلیزیة. MLلھ الحصول على خدمات مثل 

 .HLSكمال الخاص بالباب الثالث قبل إ MLP. إذا كان لدیك أي سؤال، یمكنك التواصل مع منسق HLSو MLPیجب أن تفھم العائالت جیًدا الغایة والغرض من برنامج 

 ألول مرة؟ الطالبما ھي اللغة (اللغات) التي اكتسبھا 

 غالبًا؟ الطالبما ھي اللغة (اللغات) التي یتحدث بھا 

 ، بغض النظر عن اللغة (اللغات) التي یتحدث بھا الطالب؟ اللغة (اللغات) األساسیة المستخدمة في المنزلما ھي 

 

 التعلیم السابق

، ال یستفسر ھذا النموذج عن حالة الھجرة للطالب أو العائلة. الھدف من ھذا النموذج جمع معلومات عن تعلیم الطالب السابق والمعرفة Plyler v. Doeوفقًا لقانون 
 والمھارات الموجودة مسبقًا.

 ☐ال أعلم    ☐ال     ☐دعم تطویر اللغة اإلنجلیزیة في مدرسة سابقة؟ نعم  الطالبھل تلقى 

  ؟ الطالبفي أي بلد ولد 

 في مدارس الوالیات المتحدة ألول مرة؟ الطالبإذا ُولد الطالب خارج الوالیات المتحدة، مقاطعة كولومبیا، أو بورتوریكو، متى التحق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سنة               یوم                              شھر        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم ولي األمر/الوصي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــتوقیع ولي األمر/الوصي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وأكملتھا على حسب علمك.یشھد توقیعك بأنك قرأت معلومات الباب الثالث/الجزء أ الواردة أعاله 
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