
 

“...to foster a culture of excellence within every student, in every classroom every day.” 
 

The Middleborough Public School Systems does not discriminate in its educational activities or employment practices on the basis of age, color, 
creed, disability, ethnicity, gender identity, genetic information, homelessness, marital status, national origin, political affiliation, pregnancy, race, 

religion, sex, sexual orientation, veteran or military status, or any other basis protected by federal and/or state law. 
 

 استطالع رأي عن اللغة المستخدمة بالمنازل
ي منازلھم وذلك فتلزم لوائح إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي بوالیة ماساتشوستس المدارس التابعة لھا بتحدید اللغة (اللغات) التي یستخدمھا الطالب 

وتعد ھذه المعلومات بالغة األھمیة للمدارس حیث ترتكز علیھا في توفیر إرشادات ھامة للطلبة المسجلین  تحدید احتیاجاتھم اللغویة الخاصة. بغرض
دتنا في لذا الرجاء مساع ففي حالة استخدام لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة في المنزل, سیكون لزاًما على المنطقة إخضاع الطفل لمزید من التقییم. بھا.

 ونشكركم على حسن تعاونكم.  استیفاء تلك المتطلبات المھمة بإجابتك على األسئلة التالیة:
 بیانات الطالب

 
 ذكر          أنثى            

 النوع    اسم العائلة   االسم األوسط    االسم األول
     / /   / /  

 (الشھر/الیوم/السنة) تاریخ أول التحاق بأي مدرسة بالوالیات المتحدة          (الشھر/الیوم/السنة) تاریخ المیالد             محل المیالد
 بیانات المدرسة

 
 / /    20 ______           

   الصف الدراسي الحالي   اسم المدرسة السابقة والمدینة  (الشھر/الیوم/السنة) تاریخ البدء في المدرسة الجدیدة
  لآلباء/األوصیاءأسئلة 

 (ضع دائرة واحدة) ما ھي اللغة (اللغات)األم للوالد/الوصي؟
 
  (األم / األب / الوصي)       

 (األم / األب / الوصي)      

 ما اللغة (اللغات) التي تُستخدم مع الطفل؟
(بما في ذلك األقارب واألجداد واألعمام واألخوال والعمات والخاالت ...إلخ، 

 الرعایة لألطفال)ومقدمي 
 نادًرا / أحیانًا / غالًبا / دائًما               

 نادًرا / أحیانًا / غالًبا / دائًما               
 

 ما ھي اللغة التي یكثر استخدامھا مع طفلك؟ ما ھي أول لغة فھمھا طفلك وتحدث بھا؟

 ینطبق علیھ)(ضع دائرة على كل ما  ما ھي اللغات األخرى التي یعرفھا طفلك؟
 محادثة / قراءة / كتابة      
 
 محادثة / قراءة / كتابة      

 (ضع دائرة واحدة) ما ھي اللغات األخرى التي یعرفھا طفلك؟
 نادًرا / أحیانًا / غالًبا / دائًما               
 
 نادًرا / أحیانًا / غالًبا / دائًما               
 

 مكتوبة من المدرسة بلغتك األم؟ھل تحتاج إلى معلومات 
 ال     نعم                        

 ھل تحتاج إلى مترجم فوري/تحریري أثناء اجتماعات اآلباء مع المدرسین؟
 ال     نعم                    

 توقیع الوالد/الوصي:
X 

 / /    20  
 (الشھر/الیوم/السنة)       :التاریخ

Arabic 
 
 

 
 

For person administering Home Language Survey only: 
 
Circle one:      Preschool      MECC-K       HBB       MKG       NMS       MHS 
Circle one:      Principal       Assistant Principal      Guidance      ESL Teacher  

 
Sign:_____________________________________ Date_______________________ 

 


