
                        
             

 
 

 استبیان اللغة الرئیسیة في ویسكونسن        
 یتم تقدیم ھذا االستبیان لجمیع الطالب المسجلین في مدارس ویسكونسن. 

 
 الغرض 

لتطویر مھارات اللغة اإلنجلیزیة الالزمة للنجاح في المدرسة.  تساعدنا المعلومات الواردة في ھذا النموذج في تحدید الطالب الذین قد یحتاجون إلى مساعدة 
ً                                                     قد یكون اختبار اللغة ضروری ا لتحدید ما إذا كانت ھناك حاجة إلى دعم اللغة لطفلك.                            

اإلنجلیزیة، فیمكنك    لن یتم استخدام اإلجابات لتحدید الوضع القانوني أو ألغراض الھجرة.  إذا تم تحدید طفلك على أنھ مؤھل للحصول على خدمات اللغة 
 رفض بعض أو كل الخدمات المقدمة لطفلك.   

 معلومات الطالب 

 التاریخ:   
 

 االسم األول:   
 

الحرف األول من االسم  
 األوسط: 

 االسم األخیر: 

 اسم المدرسة: 
 

 تاریخ المیالد (یوم/شھر/سنة):  الصف: 

 معرف المنطقة:   المنطقة: 
 

 الطالب: اللغات المستخدمة بواسطة 
 

 

 معلومات ولي األمر/الوصي:

 االسم األول: 
 

 االسم األخیر:    
 

 صلة القرابة بالطالب: 
 

 االسم األول: 
 

 االسم األخیر: 
 

 صلة القرابة بالطالب: 
 

 
 تفضیالت لغة ولي األمر/الوصي المستخدمة لالتصال بالمدرسة (قد تكون متعددة): 

 
  اسم ولي األمر/الوصي: 
ً  شفاھة :         
ً  كتابة :         

  
  اسم ولي األمر/الوصي:  

ً  شفاھة :         
  كتابة: 

 
 

 توقیع ولي األمر/الوصي: _____________________________________________________________               
 
 

 _____________________________________________________________ توقیع ولي األمر/الوصي:     
 
 
 



 

 1القسم 

 . ھل كانت اللغة األولى التي یستخدمھا ھذا الطالب ھي اللغة اإلنجلیزیة؟ 1
 . 2نعم: اذھب إلى السؤال 
 . 3ال. اذھب إلى السؤال  

 
 الوقت؟  أكثر من نصف غیر اللغة اإلنجلیزیةأخرى . عندما یكون في المنزل، ھل یسمع ھذا الطالب أو یستخدم لغة 2

 . 4نعم: اذھب إلى السؤال 
 . 2ال. الطالب غیر مؤھل لفحص إتقان اللغة اإلنجلیزیة. اكتمل استبیان اللغة الرئیسیة. اذھب إلى القسم 

 
 الوقت؟  من نصفأكثر  غیر اللغة اإلنجلیزیة. عندما یكون في المنزل، ھل یسمع ھذا الطالب أو یستخدم لغة أخرى 3

 . 2نعم: یتعین خوض أداة تقییم وفحص إتقان اللغة اإلنجلیزیة. سجل اللغات األخرى. اكتمل استبیان اللغة الرئیسیة. اذھب إلى القسم  
 . 4ال. اذھب إلى السؤال  

 
 أكثر من نصف الوقت؟  نجلیزیةغیر اللغة اإل . عند التفاعل مع أولیاء األمور أو األوصیاء، ھل یسمع ھذا الطالب أو یستخدم لغة أخرى4

 . 2نعم: یتعین خوض أداة تقییم وفحص إتقان اللغة اإلنجلیزیة. سجل اللغات األخرى. اكتمل استبیان اللغة الرئیسیة. اذھب إلى القسم  
 . 5ال. اذھب إلى السؤال  

 
أكثر   غیر اللغة اإلنجلیزیةیستخدم لغة أخرى  و . عند التفاعل مع مقدمي رعایة بخالف أولیاء األمور أو األوصیاء، ھل ھذا الطالب یسمع أ5

 من نصف الوقت؟
 . 2نعم: یتعین خوض أداة تقییم وفحص إتقان اللغة اإلنجلیزیة. سجل اللغات األخرى. اكتمل استبیان اللغة الرئیسیة. اذھب إلى القسم  

 . 6ال. اذھب إلى السؤال  
 

أكثر من نصف   غیر اللغة اإلنجلیزیةلغة أخرى   منزلھ، ھل یسمع ھذا الطالب أو یستخدم. عند التفاعل مع األشقاء أو األطفال اآلخرین في 6
 الوقت؟ 

 . 2نعم: یتعین خوض أداة تقییم وفحص إتقان اللغة اإلنجلیزیة. سجل اللغات األخرى. اكتمل استبیان اللغة الرئیسیة. اذھب إلى القسم  
 . 7ال. اذھب إلى السؤال  

 
 أمریكي أصلي أم من سكان أالسكا األصلیین أم من سكان ھاواي األصلیین؟. ھل ھذا الطالب  7

 . 8نعم: اذھب إلى السؤال 
 . 9ال. اذھب إلى السؤال  

 
 الوصي؟   . ھل تتأثر لغة ھذا الطالب بلغة قبلیة من خالل أحد الوالدین أو الجد أو األقارب أو8

 . 2سجل اللغات األخرى. اكتمل استبیان اللغة الرئیسیة. اذھب إلى القسم   نعم: یتعین خوض أداة تقییم وفحص إتقان اللغة اإلنجلیزیة.
 . 9ال. اذھب إلى السؤال  

 
ً                                              . ھل انتقل ھذا الطالب مؤخر ا من منطقة تعلیمیة أخرى حیث تم تحدیده على أنھ9  متعلم للغة اإلنجلیزیة؟                           

 *نعم: أعد فحص الطالب إذا استوفى معاییر إعادة الفحص. 
 . 2مؤھل لفحص إتقان اللغة اإلنجلیزیة. اكتمل استبیان اللغة الرئیسیة. اذھب إلى القسم ال. الطالب غیر 

 
  خالف ذلك، یجب نقل فحص إتقان اللغة اإلنجلیزیة للطالب من المنطقة المرسلة. انظر الفصل الثاني من كتیب سیاسة متعلم اللغة اإلنجلیزیة.*

 
 ------------------------------------------------------------ 

 2القسم 

ً    (حدد خیار ا)     فحص   /   عدم الفحص     نتیجة استبیان اللغة الرئیسیة            


