
 

 

               የ ሚኔ ሶታ የ ቋንቋ የዳሰሳ ጥናት  

1. ሚኔሶታ ከ100 በላይ የ ሚሆኑ የ ተለያዩ ቋንቋዎች ተናጋሪዎች የ ሚኖሩባት ሀገ ር ናት፡ ፡  በዚህ 
ሀገ ር ብዙ ቋንቋዎችን የ መናገ ር ችሎታ ያለው ሰው ተፈላጊ ነ ው፡ ፡  በዚህ ፎርም አማካይነ ት 
የ ምትሰጡን መረጃ የ አከባቢው ት/ቤት የ ልጆቻችሁ የ ቋንቀ ችሎታ ለመለየ ት ይጠቀምበታል፡ ፡  
በሚኔ ሶታ ውስጥ ብዙ ቋንቋ የ መናገ ር ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች በዚህ ችሎታቸው ልዩ የ እውቅና 
መለዮ ምልክት ይሰጣቸዋል፡ ፡  በተጨማሪም እነ ዚህ ተማሪዎች የ እንግሊዘኛ ቋንቋ ችሎታ ማረጋገ ጫ 
ፈተና ወስደው፣  በውጤታቸውም መሰረት ተከታታይ የ እንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት እንዲያገ ኙ ዕድል 
ይፈጥርላቸዋል፡ ፡  እንደዚህ ዓይነ ቱን ፈተና መውሰድ በፌዴራልም ሆነ  በክልል መንግስት ህግ 
የ ተደገ ፈ ነ ው፡ ፡  እርስዎ ግን እንደ ወላጅ ወይም እንደ አሳዳጊ ይህንን መብት ላለመቀበል 
ይችላሉ፡ ፡  በዚህ ት/ቤት ለሚመዘገ ብ ተማሪ ሁሉ ይህ የ ሚኔ ሶታ የ ቋንቋ ጥናት ፎርም ይሰጠዋል፡

፡  በዚህ ፎርም ውስጥ የ ምትሰጡት መረጃ ሁሉ ልጆችዎን በበለጠ እንድናገ ለግላቸው ያግዘናል፡ ፡  
በዚህ ረገ ድ በፎርሙ አማካይነ ት ለምትሰጡን መረጃና ትብብር ከልብ እናመሰግናለን ፡ ፡   

 

                                  የ ተማሪው መረጃ፡ - 

የ ተማሪው ስም ከነ አያት የተወለደበት ቀን ወይም 
የተማሪውመታወቂያ    

 

 ተማሪዎን የበለጠ የሚገልጼው ላይ 
ምልክት ያድርጉ 

 

በተሰጠው ባዶ ቦታ ከእንግልዝኛ ሌላ የሆነውን/ትን 

ቋንቜ/ዎች ያሳዩ 

1. ልጄ በመጀመሪያ 

የ ተማረው፡ -       

___ ከእንግሊዘኛ ሌሎች ቋንቋዎች. 

___  እንግሊዘኛና ሌሎች ቋንቋዎች. 

___ እንግሊዘኛ ብቻ 

 

ልጄ አሁን የ ሚናገ ራቸው 
___ ከእንግሊዘኛ ሌሎች ቋንቋዎች. 

___  እንግሊዘኛና ሌሎች ቋንቋዎች 

 ___ እንግሊዘኛ ብቻ. 

 

  

ልጄ የ ሚረዳቸው              

___ ከእንግሊዘኛ ሌሎች ቋንቋዎች 

___ ___  እንግሊዘኛና ሌሎች ቋንቋዎች 

___ እንግሊዘኛ ብቻ 

 

ልጄ በየ ቀኑ 

የ ሚግባባባቸው 

___ ከእንግሊዘኛ ሌሎች ቋንቋዎች. 

___  እንግሊዘኛና ሌሎች ቋንቋዎች 

 ___ እንግሊዘኛ ብቻ. 

 



የቋንቋ አጠቃቀም  በራሱ የርስዎን ተማሪ  እንደ እንግልዝኛ ተማሪ አይለይም፡ ፡ ከእንግልዝኛ ሌላ የተመለከተ ከሆነ የርስዎ ተማሪ የእንግልዝኛ ቁዋንቋ ችሎታ 
ይጣራል  ፡ ፡

 የወላጅ/ያሳዳጊ መረጃ 

የወላጅ/ያሳዳጊ ስም ከነአያት 

የወላጅ/ያሳዳጊ ፊርማ ቀን: 

* በዝህ ቅጽ ላይ ያለው ዳታ/መረጃ የግልነው፡ ይህንን ሊጋሩ የሚችሉት ተማሪዎን የበለጠ ለማገልገልና የወረዳው ሰራተኞች ህጋዊለሆነው ለ Minnesota የትምህርት መምሪያ በየቤቱ ለሚነገሩ
     ቋንቋዎችና አገልግሎት ለማግኘት ብቁ መሆንን ለመወሰን ለሚደረገው ሪፖርት ነው፡ ፡ በ State ወይም ፈደራል ህግ መረጃውን ማግኘት ካላስፈለገ በስተቀር በ Minnesota የትምህርት 

መምሪያ ለሌላ ለማንም ግለሰብ ወይም  አካል አይሰጥም፡ ፡ ለዝህ ጥያቈ መተባበር በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነው፡ ፡
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