
2021إنجلیزي/دیسمبر   
2من  1الصفحة    

األول  القسمالتسجیل:  استبیان  

 عند التسجیل في كل عام. ولكافة الطالب عند التسجیل ألول مرة في مدارس كارولینا الجنوبیة  )ES( یجب إكمال ھذا الجزء من استبیان االلتحاق بالمدرسةالفرع األول: 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــ  ــــــــــ

الوكالة التعلیمیة المحلیة إلرشادات قانون حقوق  المعلومات المجموعة داخل االستبیان تستخدم وبشكل صارم فقط ألغراض البرنامج وأغراض تعلیمیة. یجب أن تمتثل 
التعلیمقدم المساواة على أو وضع اإلقامة الحصول على  بموجب القانون الفیدرالي، یحق لجمیع األطفال بغض النظر عن جنسیتھم  .)FERPAوخصوصیة التعلیم األسري ( 

 المجاني. 
ــ  اسم الطالب:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ تاریخ المیالد:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ تاریخ الیوم:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــ  ــــــــــ
 الحق في الترجمة التحریریة والشفویة 

 توفیر مترجم فوري ومستندات مترجمة من قبل المقاطعة، مجانًا عند الحاجة.   یجبیفھمونھا.  بأي لغة   یحق لجمیع العائالت الحصول على معلومات بشأن تعلیم الطالب

 بأي لغة (لغات) تفضل عائلتك التواصل مع المدرسة؟ 

ــ لغة (لغات) التواصل الشفوي:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ لغة (لغات) التواصل المكتوب:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعلیم األطفال والشباب المھاجرین: جالباب األول، الجزء 

كلالُمعدل بصیغتھ بموجب قانون )،  ESEAوالثانوي (ألول، الجزء ج من قانون التعلیم االبتدائي ) ُمصرح بھ بموجب الباب اMEPتعلیم األطفال والشباب المھاجرین (
  مجانيھذا البرنامج  ).0-21في مجال الزراعة وأطفالھم بین سن (  للعائالت التي تعملخدمات تعلیمیة مختلفة  MEP. یقدم برنامج 2015) لعام ESSAطالب ینجح ( 

 أنشطة مشاركة الوالدین، وإحاالت لخدمات أخرى عند الحاجة. العائالت المؤھلة وقد یشمل ذلك الدروس الخصوصیة، وجبة غذاء، برامج صیفیة،   لجمیع

ال ☐نعم         ☐، والیة، مدینة، أو دولة؟   من منطقة تعلیمیة)، ھل انتقل أي من أفراد عائلتك 3في السنوات الثالث الماضیة (

زراعة األخشاب، الحصاد، مصنع معالجة األغذیةیشمل ذلك العمل المتعلق بقطع األشجار، )، ھل عمل أحد أفراد عائلتك في المھن التالیة؟  6وات الست الماضیة (في السن
ال  ☐نعم     ☐. زراعیة أخرى غیر ُمدرجة، مزارع األلبان، أو أعمال ، شركات التعبئة (فواكھ وخضروات)الدواجن، لحم الخنزیر، لحم البقر، أو الخضار) (مثل: 

 McKinney-Ventoقانون  
والحقوق التعلیمیة   متطلبات األھلیة للخدمات المجانیةستُحدد إجاباتك ما إذا كان الطالب یفي وما یلیھ.  McKinney-Vento ،42 11431ھذا االستبیان مع قانون   یتوافق

بناًء على خیار اإلقامة المحدد،    .األوراق المطلوبة عدم توفرلتحاق الفوري بالمدرسة، حتى في حال ، یشمل ذلك اال McKinney-Ventoقانون  المنصوص علیھا بموجب  
 لتحدید األھلیة.  McKinney-Ventoھذا االستبیان إلى منطقة اتصال سیتم ارسال 

 ما ھو الوصف األفضل للمكان الذي تعیش فیھ اآلن؟ 
كارافان منزل لعائلة واحدة/ شقة/  ☐
سكن انتقالي  ☐
العیش مع اآلخرین بسبب فقدان المسكن أو الوضع االقتصادي ☐

 الصعب 
النوم على األریكة التنقل من مكان آلخر/  ☐
سیارة/ منتزه/ موقع آخر ☐
فندق ☐
مواقع التخییم  ☐

سباكة،في مسكن ال تتوفر فیھ المرافق المالئمة (ال ماء، ال حرارة، ال كھرباء، ال  ☐
 مكتظ، موبوء، إلخ.) 

 مخیم زراعي  ☐
ملجأ  ☐
إعصار، فیضان، إلخ.)نزوح بسب كارثة طبیعیة (  ☐

ــ   الكارثة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19-نزوح بسبب كوفید ☐
ــ  ☐  أخرى: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



2021إنجلیزي/دیسمبر   
2من  2الصفحة    

الثاني  القسمالتسجیل:  استبیان  
القسم الثاني: یجب استكمال ھذا الجزء من استبیان االلتحاق من قبل كافة الطالب عند التسجیل للمرة األولى  في مدارس كارولینا الجنوبیة العامة وال یتم إكمالھ سنویًا عند  

 التسجیل. 

 ) واألطفال والشباب المھاجرین MLPبرنامج المتعلم متعدد اللغات (الباب الثالث، الجزء أ: 

خدمات تعلیمیة متنوعة للمتعلمین متعددي اللغات   MLPیقدم برنامج .  ESSA، بصیغتھ المعدلة بموجب ESEAمع الباب الثالث، الجزء أ من قانون   MLPیتوافق برنامج  
)MLsدعم الكتساب اللغة.  . ھذا البرنامج متاح بالمجان لجمیع الطالب المؤھلین ویقدم أیًضا) واألطفال والشباب المھاجرین الذین یتحدثون لغات غیر اإلنجلیزیة 

 ):HLSاستبیان اللغة األم (

لتحدید احتیاجاتھم اللغویة. في منزل كل طالب تحدید اللغة األساسیة او األم HLSالھدف منیُطلب من مدارس المقاطعة والمدارس المستقلة تحدید اللغة (اللغات) المستخدمة
في واحدة مرة ویُمنح لجمیع الطالب فيللطالب األولي الجنوبیةمدرسةمرحلة التسجیل كارولینا الطالب الدائم.مقاطعة أو المدرسة المستقلة ویجب ان تبقى في سجل

المؤھلین للدعم المجاني تحدید الطالب في بلغة الطالب اإلنجلیزیة الالزمة للنجاح.تساعد المعلومات المتعلقة اللغة من الممكن أن یكون اختبار إجادة من أجل تحسین مھارات
ُمسجلة ألي من أسئلة )ELP( اللغة اإلنجلیزیة إذا كانت لغة غیر اإلنجلیزیة مؤھل لدعم اللغة كان الطالب الُمدرجة أدناه. إذا تأھل الطالب، یحقHLSضروري لتحدید ما إذا

اللغة اإلنجلیزیة.MLلھ الحصول على خدمات مثل  مستوى إجادة وسیتم تقییمھ سنویًا لتحدید

برنامجیجب أن تفھم العائالت جیًدا الغایة وا منسقHLSوMLPلغرض من مع التواصل أي سؤال، یمكنك لدیك كان إذا .MLPإكمال قبل الثالث بالباب . HLSالخاص

مرة؟الطالبما ھي اللغة (اللغات) التي اكتسبھا  ألول

غالبًا؟الطالبما ھي اللغة (اللغات) التي یتحدث بھا 

المما ھي  في المستخدمة األساسیة بھا الطالب؟نزل اللغة (اللغات) یتحدث عن اللغة (اللغات) التي ، بغض النظر

 التعلیم السابق 

، ال یستفسر ھذا النموذج عن حالة الھجرة للطالب أو العائلة. الھدف من ھذا النموذج جمع معلومات عن تعلیم الطالب السابق والمعرفة  Plyler v. Doeوفقًا لقانون  
 والمھارات الموجودة مسبقًا. 

☐ال أعلم      ☐ال      ☐دعم تطویر اللغة اإلنجلیزیة في مدرسة سابقة؟ نعم   الطالبھل تلقى 

 ؟  الطالبفي أي بلد ولد  

 في مدارس الوالیات المتحدة ألول مرة؟  الطالبإذا ُولد الطالب خارج الوالیات المتحدة، مقاطعة كولومبیا، أو بورتوریكو، متى التحق 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة     یوم     شھر       

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ  ــــــــــ

ــ   اسم ولي األمر/الوصي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   توقیع ولي األمر/الوصي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وأكملتھا على حسب علمك.الجزء أ الواردة أعاله / یشھد توقیعك بأنك قرأت معلومات الباب الثالث
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