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 استخدام سیتم .متعددةال لغاتال فھم و التحدث على القدرة تقییم یتم .مختلفة لغة 100 من أكثر من لمتكلمي موطن ھي مینیسوتا
 یتحدثون لذینا مینیسوتا، في للطالب یمكن .اللغات متعدد الطالب كان إذا ما لمعرفة التعلیمیة المنطقة قبل من تقدمھا التي المعلومات

 تقدمھا التي المعلومات فإن ذلك، إلى باإلضافة .التقییم من اً مزید إجراء عند اللغات متعدد ختم على للحصول التأھل متعددة بلغات
الحصول  في الحق طالبكل یكون قد االختبار، نتائج على بناء .اإلنجلیزیة اللغة إجادة اختبار أخذی أن یجب الطالب كان إذا ما تحدد

 بصفتك.  الوالیة قانون و االتحادي قانونلل یكون طبقاً حصول على التعلیمات الو  .اإلنجلیزیة اللغة تعلم تحسین على التعلیمات
 استطالعب مسجل طالب كل تزوید یجب .وقت أي في اإلنجلیزیة باللغة المتعلمین تعلیم رفض لك یحق الوصي، أو الوالدین أحد

 الطالب خدمة على ینقادر كوننل لنا بالنسبة مھمة النموذج ھذا في المطلوبة المعلومات .التسجیل أثناء مینیسوتا والیة في اللغة
 .كبیر تقدیر موضع ھو للغة مینیسوتا استطالع استكمال في مساعدتكم .بك الخاص

 

 معلومات الطالب

 :اسم الطالب بالكامل

 )األخیر االسم األول، االسم اللقب،(

 :الطالب تعریف أو المیالد تاریخ

 

 

اللغة اإلنجلیزیة استخدام اللغة وحده ال یعرف الطالب كمتعلم اللغة اإلنجلیزیة. إذا تم اإلشارة إلى لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة، سیتم فحص الطالب إلتقان  
 
 

 معلومات الوالدین / الوصي

 :اسم الوالد / الوصي (مطبوع)

 الوالد / الوصي: توقیع التاریخ:
 

اإلبالغ و جمیع البیانات في ھذا النموذج خاصة. وسوف یتم تقاسمھا فقط مع موظفي المنطقة الذین یحتاجون إلى المعلومات لتقدیم أفضل خدمة الطالب، *
ا، لن یتم وفي وزارة التربیة والتعلیم في والیة مینیسوتالمطلوب قانونا حول اللغة األم وأھلیة الخدمة إلى وزارة التربیة والتعلیم بوالیة مینیسوتا. في المقاطعة 

ل لطلب المعلومات ھذا تقاسم ھذه المعلومات مع األفراد أو الكیانات األخرى، إال إذا كانت مخولة من قبل الدولة أو القانون للوصول إلى المعلومات. واالمتثا
 .طوعي
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 :عطاةالمُ  المساحة في اإلنجلیزیة اللغة غیر) اللغات( اللغة حدد

 

  تحقق من العبارة التي تصف الطالب أفضل وصف

 لغة (لغات) غیر اإلنجلیزیة- 
 اإلنجلیزیة ولغة (لغات)غیر اإلنجلیزیة-
 فقط اإلنجلیزیة-

 تعلم طالبي في البدایة-1

 اإلنجلیزیةلغة (لغات) غیر - 
 اإلنجلیزیة و لغة (لغات)غیر اإلنجلیزیة-
 فقط اإلنجلیزیة-

 طالبي یتحدث-2

 لغة (لغات) غیر اإلنجلیزیة- 
 اإلنجلیزیة و لغة (لغات)غیر اإلنجلیزیة-
 فقط اإلنجلیزیة-
 

 طالبي یفھم-3

 لغة (لغات) غیر اإلنجلیزیة- 
 اإلنجلیزیة و لغة (لغات)غیر اإلنجلیزیة-
 اإلنجلیزیةفقط -
 

 :في متسق تفاعل طالبي لدى-4


