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 سروی  زبان خانگی  
 

 والدین/سرپرست (ان) محترم:
 

، خانواده ھا و جوامع  ورمونت از تمام خانواده ھا با ھر زمینھ فرھنگی و لسانی استقبال می کند. صحبت کردن بھ بیش از یک زبان یک دارایی ارزشمند برای افراد
ارتباط با معنی بین خانواده و مکتب، لطفاً    است. ما خانواده ھا را تشویق می کنیم کھ زبان خود را در ھنگام یادگیری زبان انگلیسی حفظ کنند. بھ منظور اطمینان از

 اگر سؤالی دارید و/یا ضرورت بھ خدمات ترجمھ/تفسیر مرتبط با این سروی یا سایر اطالعیھ ھای مھم مکتب ھستید، بھ ما اطالع دھید.   
 

د کھ مکاتب دولتی شاگردانی را کھ ممکن است حق استفاده از  بھ منظور برآورده کردن معیارھای علمی چالش برانگیز برای تمام شاگردان، قانون فدرال ایجاب می کن
باید سواالت    12د تا صنف خدمات پشتیبانی زبان انگلیسی را داشتھ باشند، شناسایی کنند. ھر والدین / سرپرست شاگردانی کھ بھ تازگی در کودکستان ثبت نام کرده ان

) ممکن است معلومات بیشتری را در صورت ضرورت از شما بخواھد تا  ELان آموز انگلیسی (سروی (زیر) را در وقت ثبت نام تکمیل کنند. یک متخصص زب
 ) طبقھ بندی شود و واجد شرایط دریافت خدمات اضافی است یا خیر. ELمشخص کند کھ آیا شاگرد شما باید بھ عنوان زبان آموز انگلیسی (

 
گذاشتید! لطفاً مطمئن باشید کھ معلومات سروی صرفاً برای مقاصد آموزشی، برای شناسایی زبان آموزان  تشکر بسیار زیاد برای وقتی کھ برای تکمیل این فورمھ  

 بالقوه انگلیسی کھ ممکن است واجد شرایط پشتیبانی زبان انگلیسی باشند، استفاده می شود. 
 

    معلومات در باره متعلم (والدین / سرپرستان باید این بخش را تکمیل کنند.) 
 اول: نام 

 
 

 تخلص:
 
 

 تاریخ تولد (ماه/روز/سال) 
 
 

 جنسیت:   
  

  ذکور       اناث   
 کشور تولد:

 
 
 

 تاریخ ورود بھ ایاالت متحده. (ماه/روز/سال):
 
 

  )صنف باالتر یا ( تاریخی کھ متعلم برای اولین بار کودکستان 
از مکاتب ایاالت متحده شروع کرد (ماه / روز /   را در یکی

 سال): 
 
 

 پاسخ  سواالت برای والدین/ سرپرستان 

  . در خانھ بھ کدام زبان گپ میزنید؟  1

  با طفل تان بھ کدام زبان گپ میزنید؟  اکثر اوقات.  2
  

  میزند؟ اکثراً در خانھ بھ کدام زبان گپ  فعال . طفل شما 3

  .  زبان مادری ھر کدام از والدین/ سرپرست کدام است؟ 4

  . اولین زبانی کھ طفل شما گپ میزند یا می فھمد کدام است؟ 5
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 : LEAفقط برای استفاده  
 شامل شد؟  شاگرد بھ کدام مکتب خواھد

 

 شاگرد در کدام صنف شامل مکتب میشود؟ 

 (ماه/روز/سال): تاریخ آغاز در مکتب 
 

 بلی / نخیر      ) شناسایی شد؟* ELیک زبان آموز انگلیسی (این متعلم از نظر مھارت زبان انگلیسی امتحان شد و بھ عنوان 
 

 نام مسؤل امتحان:  
 

 تاریخی کھ شاگرد امتحان شد:  
 

 "اطفال و جوانان مھاجر" برآورده میسازد؟*       بلی / نخیر  ESSAشاگرد تعریف ،آیااگر بعنوان زبان آموز شناختھ نشد
 

   -، اصطالح ”اطفال و جوانان مھاجر“ بھ معنای افرادی است کھ ESSAبر اساس  
 سال سن دارند؛  21تا   3”(الف) از  

 ”(ب) در ھیچ ایالتی (از جملھ پورتوریکو) متولد نشده اند؛ و  
 یا چند مکتب در یک یا چند ایالت شرکت نکرده باشند.“   سال تحصیلی کامل در یک  3”(ج)  بیش از  
 

 
*LEA  ھا بایدHLS   ھا را بھVT-AOE   با استفاده از سایت جمع آوریHLS    :فقط برای شاگردانی ارسال کنند کھ 
 شناختھ شده است؛ و/یا    ELبرای مھارت زبان انگلیسی امتحان شده و بھ عنوان   EL.  توسط متخصصان 1
 . بھ عنوان واجد شرایط بودن برای حساب شدن تحت تعریف "اطفال و جوانان مھاجر" شناسایی شده است. 2


	فقط برای استفاده LEA: 

