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 أركنساس والیة في )DESE( والثانوي االبتدائي التعلیم قسم
 الرئیسیة اللغة استخدام استبیان

 
 . أركنساس والیة بمدارس مبدئیًا التحقوا الذین الطالب جمیع قبل من الرئیسیة اللغة استخدام استبیان استكمال تم

 :التاریخ :الصف :الطالب اسم
  

 :المیالد تاریخ :النوع :الوالیة في الطالب معرف رقم :المدرسة

 :                                             األمر ولي/األب اسم
 

 :األمر ولي/األب توقیع

 والتفسیر الترجمة خدمات على الحصول في الحق
 مترجم توفیر من نتمكن حتى لدیك المفضلة اللغة حدد
 تحتاج عندما تكالیف، أیة دون مترجمة، مستندات أو

 .إلیھا

 
 .یفھمونھا التي باللغة أطفالھم تعلیم عن معلومات على الحصول اآلباء لجمیع یحق

 
 المدرسة؟ من خاللھا من المكتوبة المراسالت استالم تود التي اللغة ما) أ .1

 _____________________ 
 التحدث؟ عند المدرسة موظفي مع خاللھا من التواصل تود التي اللغة ما) ب
     _____________________ 

 

 اللغة تطویر لدعم األھلیة
 في یساعدنا الطالب لغة استخدام عن المعلومات إن

 للحصول مؤھلین یكونون قد الذین الطالب تحدید
 الالزمة اللغة مھارات لتطویر الممدد الدعم على

 مھمة االختبارات تكون قد. المدرسة في للنجاح
 .اللغة لدعم حاجة ھناك كان إذا ما لتحدید

 
 منزلك؟ في بھا تتحدث التي) اللغات( اللغة ھي ما .2

      _____________________ 
 

 أوالً؟ طفلك یتعلمھا التي اللغة ھي ما .3
_____________________ 

 
 المنزل؟ في طفلك یستخدمھا لغة أكثر ھي ما .4

_____________________ 
 

 المنزل؟ في أسرتك تتحدثھا لغة أكثر ھي ما .5
       _____________________ 

 
 المنزل؟ في البعض بعضھم مع لدیك البالغون یتحدثھا لغة أكثر ھي ما .6

     ___________________________________ 
 

 
  السابق التعلیم

 

 وتعلیمھ طفلك والدة موطن على إجابتك ستمنحنا
 یأتي التي والمھارات المعرفة عن معلومات السابق

 .المدرسة إلى طفلك بھا
قانونیة الحالة لتحدید النموذج ھذا استخدام یتم ال  ال

 .للطالب بالنسبة الھجرة

 

 ____________ طفلك؟ ولد أین .7
 

 
 أقالیم جمیع على ذلك یشتمل( األمریكیة المتحدة الوالیات في مدرسة إلى مرة ألول طفلك حضر متى .8

 )   األطفال ریاض من عشر الثانیةالمرحلة(  ؟)المتحدة الوالیات

 
     ________________ 
 سنة        یوم     شھر     

 
 _______ بورتوریكو؟ مدارس بإحدى طفلك حضر ھل .9

 

 الخدمات حول أو النموذج ھذا حول استفسارات أیة لدیك كان إذا طفلك مدرسة على اتصل. الرئیسیة اللغة باستخدم الخاص االستبیان على المطلوبة المعلومات لتقدیم شكًرا
 .   طفلك مدرسة في المتوفرة

 على تشتمل إجابة learners-services/english-http://www.arkansased.gov/divisions/learningفي عدة بلغات متوفر النموذج ھذا :للمنطقة ملحوظة
   .  مطلوب اإلنجلیزیة اللغة طالقة فحص أن توضح 6-1 رقم لألسئلة اإلنجلیزیة غیر لغة

) في والیة أركنساس، استبیان اللغة ADE. "وزارة التربیة والتعلیم ( CC BY , المستخدمة وفقًا لـOSPI" من خاللOSPIاستبیان اللغة الرئیسیة ) في والیة أركنساس، استبیان اللغة الرئیسیة"، مشتق من ADEوالتعلیم (ھذا العمل، "وزارة التربیة 
 من خالل وحدة معلمي اللغة اإلنجلیزیة في وزارة التربیة والتعلیم في والیة أركنساس. CC BYالرئیسیة" مرخص وفقًا لـ 
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