
                        
             

 
 

 نظرسنجی زبان خانگی ویسکانسین        
 شود. اند ارائھ مینویسی کرده آموزانی کھ در مدارس ویسکانسین ناماین نظرسنجی، بھ ھمھ دانش  

 
 ھدف 

ھای زبان انگلیسی خود کھ برای موفقیت در مدرسھ  برای رشد مھارتآموزانی را شناسایی کنیم کھ کند دانشمعلومات موجود در این فرم، بھ ما کمک می
ھای مربوط بھ زبان نیاز دارد یا نھ، ضروری ھستند، ممکن است بھ کمک نیاز داشتھ باشند. تست زبان ممکن است برای تعیین این کھ فرزند شما بھ کمک

 ضروری باشد. 

استفاده نخواھند شد.  اگر فرزند شما برای خدمات زبان انگلیسی واجد شرایط تشخیص داده شود،  ھا، برای تعیین وضعیت قانونی یا اھداف مھاجرتجواب 
 شوند، یا ھمھ آنھا را نپذیرید.   توانید بعضی از خدماتی را کھ بھ فرزند شما ارائھ میمی

 آموز معلومات دانش

 تاریخ:  
 

 نام:  
 

 نام خانوادگی:  مخفف نام میانی: 

 نام مدرسھ: 
 

 تاریخ تولد (سال/روز/ماه):  کالس:

 شناسھ ناحیھ:   ناحیھ: 
 

 آموز:(ھای) استفاده شده از سوی دانشزبان
 

 

 اطالعات ولی/سرپرست: 

 نام: 
 

 نام خانوادگی:    
 

 آموز: نسبت با دانش
 

 نام: 
 

 نام خانوادگی: 
 

 آموز: نسبت با دانش
 

 
 ھای چندگانھ ممکن است):شود (جوابمدرسھ استفاده میترجیحات زبان ولی/سرپرست کھ برای ارتباط با 

 
  نام ولی/سرپرست: 
  شفاھی: 
  : کتبی

  
  نام ولی/سرپرست:  

  شفاھی: 
  کتبی: 

 
 

 _____________________________________________________________ امضاء ولی/سرپرست:               
 
 

 امضاء ولی/سرپرست: _____________________________________________________________    
 
 



 
 

 1بخش 

 آموز چیست، انگلیسی؟ . زبان اول مورد استفاده این دانش 1
 بروید. 2بلھ: بھ سؤال 

 بروید. 3خیر: بھ سؤال 
 

استفاده  شنود یامی غیر از انگلیسیآموز بھ مدت بیش از نصف زمان حضور در خانھ، زبانی . ھنگامی کھ در خانھ است، آیا این دانش2
 کند؟می

 بروید. 4بلھ: بھ سؤال 
 بروید.  2کامل است. بھ بخش  HLSواجد شرایط نیست.  ELPآموز برای بررسی خیر: دانش 

 
استفاده  شنود یامی غیر از انگلیسیآموز بھ مدت بیش از نصف زمان حضور در خانھ، زبانی ھ است، آیا این دانش. ھنگامی کھ در خان 3

 کند؟می
 بروید. 2کامل است. بھ بخش  HLSرا اجرا کنید. زبان(ھای) دیگر را ضبط کنید.  ELPکننده بلھ: بررسی 

 بروید. 4خیر: بھ سؤال 
 

شنود یا استفاده می زبانی غیر از انگلیسیآموز در بیش از نصف زمان ارتباط، رپرستانش، آیا این دانش. ھنگام ارتباط با والدین یا س4
 کند؟می

 بروید. 2کامل است. بھ بخش  HLSرا اجرا کنید. زبان(ھای) دیگر را ضبط کنید.  ELPکننده بلھ: بررسی 
 بروید. 5خیر: بھ سؤال 

 
شنود می زبانی غیر از انگلیسی آموز در بیش از نصف زمان ارتباط،والدین یا سرپرستان، آیا این دانش . ھنگام ارتباط با مراقبانی غیر از 5

 کند؟یا استفاده می
 بروید. 2کامل است. بھ بخش  HLSرا اجرا کنید. زبان(ھای) دیگر را ضبط کنید.  ELPکننده بلھ: بررسی 

 بروید. 6خیر: بھ سؤال 
 

 زبانی غیر از انگلیسی آموز در بیش از نصف زمان ارتباط،برادران و خواھرانش یا کودکان دیگر در خانھ، آیا این دانش. ھنگام ارتباط با 6
 کند؟شنود یا استفاده میمی

 بروید. 2کامل است. بھ بخش  HLSرا اجرا کنید. زبان(ھای) دیگر را ضبط کنید.  ELPکننده بلھ: بررسی 
 بروید. 7خیر: بھ سؤال 

 
 آموز، بومی آمریکا، بومی آالسکا یا بومی ھاوایی است؟ یا این دانش. آ7

 بروید. 8بلھ: بھ سؤال 
 بروید. 9خیر: بھ سؤال 

 
 سرپرست است؟  ای از طرف ولی، مادربزرگ یا پدر بزرگ، بستگان یاآموز تحت تاثیر یک زبان قبیلھ. آیا زبان این دانش8

 بروید. 2کامل است. بھ بخش  HLS(ھای) دیگر را ضبط کنید. را اجرا کنید. زبان ELPکننده بلھ: بررسی 
 بروید. 9خیر: بھ سؤال 

 
 شد؟شناختھ می  آموز انگلیسیآموز اخیرا از یک ناحیھ دیگر مدارس آمده است کھ در آنجا بھ عنوان زبان. آیا این دانش9

 را دارد یا نھ.  آموز را دوباره بررسی کنید تا ببینید معیارھای بررسی دوباره*بلھ: دانش 
 بروید.  2کامل است. بھ بخش  HLSواجد شرایط نیست.  ELPآموز برای بررسی خیر: دانش 

 
  کننده فرستاده شود.آموز باید از سوی ناحیھ ارسالدانش ELPرا ببینید. در غیر این صورت،  ELاز کتابچھ دستی مقررات  2فصل *

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

 2بخش 

 (روی یکی دایره بکشید)      بررسی کنید   /   بررسی نکنید    :HLSنتیجھ 


