
 1: الخطوة المستخدمة في المنزلنموذج استبیان اللغة 

 المقدمة
 ) أم ال.ELLللغة اإلنجلیزیة (كان الطالب مؤھالً لیكون متعلم  من ثالث خطوات لتحدید ما إذا ىألوللخطوة استبیان ھو االھذا ا

 التعلیمات
عملیة المتابعة إلى ("عندما تصل إلى قرار  . واتبع التعلیماتكل سؤال لحدد إجابة . HLSوتابع حتى اكتمال استبیان " 1بالسؤال "ابدأ 

 . قد اكتملالمستخدمة في المنزل ، فإن استبیان اللغة ")عملیة مراجعة السجالتعدم المتابعة إلى "أو " مراجعة السجالت
 معلومات الطالب

 تاریخ میالد الطالب:   اسم الطالب: 

 العنوان:

 البریدي:الرمز  الوالیة: المدینة:

 رقم الھاتف:

 أسئلة االستبیان
 1السؤال 

 الطالب؟ أستخدمھاما أول لغة 

 أ.2لسؤال أخرى غیر اإلنجلیزیة. المتابعة إلى ا لغة 

ب.2لسؤال اإلنجلیزیة. المتابعة إلى ا 

 أ2السؤال 
في المنزل، ھل یسمع الطالب أو یستخدم لغة غیر اإلنجلیزیة أكثر 

 الوقت؟من نصف 

 .7لسؤال نعم. المتابعة إلى ا

 .4لسؤال ال. المتابعة إلى ا

 ب.2السؤال 
في المنزل، ھل یسمع الطالب أو یستخدم لغة غیر اإلنجلیزیة 

 أكثر من نصف الوقت؟

 .4لسؤال نعم. المتابعة إلى ا

.3لسؤال ال. المتابعة إلى ا

 3السؤال 
 ھل یفھم الطالب لغة غیر اإلنجلیزیة؟

 .4لسؤال نعم. المتابعة إلى ا

 .9لسؤال ال. المتابعة إلى ا

  



 4السؤال 
 عند التفاعل مع والدیھ أو أولیاء أمره، ھل یستخدم الطالب لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة أكثر من نصف الوقت؟

 .7سؤال نعم. المتابعة إلى ال

 .5إلى السؤال ال. المتابعة 

 5السؤال 
 الرعایة بخالف والدیھ أو أولیاء أمره، ھل یستخدم الطالب لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة أكثر من نصف الوقت؟عند التفاعل مع مقدمي 

 .8إلى السؤال نعم. المتابعة 

 .6إلى السؤال ال. المتابعة 

 6السؤال 
 اإلنجلیزیة؟مدرسة مستقلة أخرى حیث تم تعریفھ باعتباره متعلم للغة ل انتقل الطالب مؤخًرا من مدرسة منطقة/ھ

 .8إلى السؤال نعم. المتابعة 

 .9إلى السؤال ال. المتابعة 

 7السؤال 
 .8إلى السؤال أدناه وتابع  ھا؟ أسردالمتحدث بھا في المنزلما اللغات 

 

(یتم إكمالھا من قِبل الموظفین المعتمدین في  : عملیة مراجعة السجالت2لخطوة . المتابعة إلى ا8

NJ  مرجع  -فقطESSA ELL Entry and Exit Guidance 4، الصفحة.( 
 .المستخدمة في المنزلاكتمل استبیان اللغة 

 

 : عملیة مراجعة السجالت.2لخطوة عدم المتابعة إلى ا. 9
. الطالب لیس من متعلمي اللغة المستخدمة في المنزلاكتمل استبیان اللغة 

).ELLاإلنجلیزیة (

https://www.state.nj.us/education/bilingual/policy/ESSAGuidance.pdf
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