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Jina la 
Mwanafunzi: 

 

Tarehe ya 
Kuzaliwa: 

 

Tarehe ya Leo:  

Sehemu ya II: Sehemu hii ya Utafiti wa Kujiandikisha lazima ikamilishwe kwa wanafunzi wote wanapojiandikisha kwa mara ya kwanza katika 
shule za umma za Carolina Kusini na haikamilishwi kila mwaka wakati wa usajili. 
Sehemu III, Sehemu ya A: Programu ya Wanafunzi wa Lugha nyingi (MLP) na Watoto na Vijana Wahamiaji 
Programu ya MLP inafuata Sehemu III, Sehemu ya A ya ESEA, kama ilivyorekebishwa na ESSA. Programu ya MLP hutoa huduma mbalimbali za 
kielimu kwa wanafunzi wa lugha nyingi (MLs) na watoto na vijana wahamiaji ambao wanaweza kuzungumza lugha zingine isipokuwa Kiingereza. 
Programu hii ni ya bure kwa wanafunzi wote wanaostahiki na hutoa usaidizi wa kujifunza lugha. 
 
Utafiti wa Lugha ya Nyumbani (HLS) 
Wilaya za shule na shule za mkataba zinahitajika kubainisha ni lugha gani(zipi) zinazozungumzwa nyumbani mwa kila mwanafunzi ili kutambua 
mahitaji yao maalum ya lugha. Lengo la Utafiti wa Lugha ya Nyumbani ni kubainisha lugha ya msingi au ya nyumbani ya mwanafunzi na unatolewa 
kwa wanafunzi wote mara moja wakati wa kujiandikisha kwa mara ya kwanza katika wilaya ya shule ya umma ya Carolina Kusini au shule ya mkataba 
na inapaswa kusalia katika rekodi ya kudumu ya mwanafunzi. 
 
Taarifa kuhusu lugha ya mwanafunzi husaidia kutambua wanafunzi ambao wanastahili kupata usaidizi wa bure ili kukuza ustadi wa lugha ya Kiingereza 
unaohitajika ili kufaulu. Jaribio la umahiri wa lugha ya Kiingereza (ELP) linaweza kuhitajika ili kubaini ikiwa mwanafunzi anastahiki usaidizi wa lugha 
ikiwa lugha nyingine mbali na Kiingereza imerekodiwa kwa swali lolote kati ya maswali matatu ya HLS yaliyo hapa chini. Ikiwa mwanafunzi anastahili, 
watakuwa na haki ya kupata huduma kama ML na watatathminiwa kila mwaka ili kubaini umahiri wao wa lugha ya Kiingereza. 
 
Familia lazima zielewe kikamilifu lengo na madhumuni ya programu ya HLS na MLP. Ikiwa una maswali yoyote, unaweza kuwasiliana na Mratibu 
wa Sehemu III/MLP wa wilaya yako kabla ya kukamilisha HLS. 
 

1. Mwanafunzi alijifunza lugha gani(zipi) mara ya kwanza?   
2. Mwanafunzi huzungumza lugha gani(zipi) mara nyingi? 
3. Je, ni lugha gani(zipi) za msingi zinazotumiwa nyumbani, bila kuzingatia lugha 

ambayo(lugha ambazo) mwanafunzi 
anazungumza? 

 
Elimu ya Awali 
Kwa mujibu wa Plyler v. Doe, fomu hii haiulizi kuhusu hali ya uhamiaji wa mwanafunzi au familia. Lengo la fomu hii ni kukusanya taarifa kuhusu elimu 
ya awali na maarifa na ujuzi uliokuwepo hapo awali wa mwanafunzi wako. 
  
Je, mwanafunzi amepata usaidizi wa ukuzaji wa lugha ya Kiingereza katika shule ya awali?  Ndiyo ☐  La ☐ Sijui ☐ 
 
Mwanafunzi alizaliwa katika nchi gani?      
  
Ikiwa alizaliwa nje ya Marekani, Wilaya ya Columbia, au Jumuiya ya Madola ya Puerto Rico, mwanafunzi huyo alihudhuria lini shule kwa mara ya 
kwanza Marekani? 

   
Mwezi  Siku  Mwaka 

 
 
Jina la Mzazi/Mlezi: 

Sahihi ya Mzazi/Mlezi: 
Sahihi yako inathibitisha kuwa umesoma sehemu III, taarifa ya Sehemu ya A hapo juu na kuikamilisha kadri ya ufahamu wako. 
 

 
 

 

 

 

 


