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Ebeveyn/Veli İmzası
Mümkün olsaydı, okuldan gelen yazışmaları hangi dilde almak isterdiniz?
Çocuğunuz gittiği son okulda sunulan Geçiş Döneminde İki Dilli Eğitim Programı kapsamında
İngilizce dil geliştirme desteği aldı mı? Evet__ Hayır__ Bilmiyorum__

1. Çocuğunuz hangi ülkede doğdu?

____________________

2. Çocuğunuz ilk olarak hangi dili konuşmayı öğrendi?*

__________________

3. ÇOCUĞUNUZ evde en çok hangi dili kullanıyor?*

____________________

4. Çocukla konuşurken ebeveyn/veliler en çok hangi dil(ler)i

_____________________
_____________________

kullanıyorlar?
5. Çocuğunuz Birleşik Devletler dışında resmi eğitim* aldı mı?

(Ana okulu –

12’nci sınıf)

_____Evet

_____Hayır

”Resmi eğitim” mülteci kamplarını veya çocuklar için diğer akreditasyonsuz
programları içermez.

Cevabınız evetse, eğitim
hangi dil(ler)de veriliyordu?
_____________________
Okula kaç ay gitti? ____

6. Çocuğunuz ilk kez Amerika’da ne zaman okula başlamıştır?
(Anaokulu -12inci seviye arası içindir)

_______________________
Ay
Gün
Yıl

*WAC

392-160-005: "Asıl dil", öğrencinin evinde iletişim için en çok kullandığı dil anlamına gelmektedir
(ebeveynler, veliler ya da diğerlerinin kullandığı dil değildir).

Note to district: A response of a language other than English to question #2 OR question #3 triggers ELL placement testing.
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Turkish
(Türkçe)

Ailede Konuşulan Dil Anketinin Amacı
Ailede Konuşulan Dil Anketi, Washington okullarında giren bütün öğrencilere verilir. Aşağıdaki bilgiler, bu
form hakkında sorabileceğiniz soruların bazılarını cevaplamanıza yardım edebilir.
Ailede Konuşulan Dil Anketinin amacı nedir?
Ailede Konuşulan Dil Anketinin Amacı, sınıfta başarılı olmaları için gerekli olan İngilizce dil becerilerini
geliştirmek üzere destek almak ve diğer hizmetler için uygun olabilecek öğrencilerin belirlenmesine yardım
etmektir. Bu bilgi öğrencilerin okulda başarılı olmaları için gerek duydukları hizmetleri almaya
uygunluklarını etkileyebileceğinden, bilginin doğru olarak kaydedilmesi önemlidir. Ek dil ve öğretim
desteğine ihtiyaç bulunup bulunmadığını saptamak için öğrencinin test edilmesi gerekebilir. Hiçbir öğrenci,
sadece bu forma verilen cevaplara dayanarak bir İngilizce dil gelişim programına yerleştirilmez.
Öğrencinin ilk dilini ve ailede konuşulan dil(ler)i neden soruyorsunuz?
Öğrencinin dili hakkındaki iki soru aşağıdakileri belirlememize yardım eder:
 Çocuğunuzun İngilizce öğrenme konusunda yardım almak için uygun olup olmadığı ve
 Okuldaki personelin, öğrencinin evinde konuşulan diğer dillerden haberdar edilmesi gerekip
gerekmediği.
Çocuğunuzun ilk öğrendiği dil, evde iletişim için şimdi kullanmakta olduğu dilden farklı olabilir. Bu iki
soruya vereceğiniz cevaplar, öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun öğretimi sağlamasının yanı sıra
doğabilecek iletişim gereksinimleri açısından okula yardım edecektir. İlk olarak İngilizceden başka bir dil
öğrenen öğrencilerin ek destek alma hakkı olabilir. İngilizceyi iyi konuşan öğrencilerin bile okulda başarılı
olmak için gerekli olan dil becerilerini geliştirmek üzere desteğe ihtiyacı olabilir.
Öğrencinin doğduğu yeri neden soruyorsunuz?
Bu bilgi, federal fon sağlanması açısından öğrencinin göçmen tanımına uygun olup olmadığının okul bölgesi
ve eyalet tarafından tespit edilmesine yardım eder. Bu, öğrencinin anne ve babasının ABD vatandaşı
olduğu, ancak öğrencinin Birleşik Devletler dışında doğduğu durumlar için dahi geçerlidir. Bu form,
belgesiz olan öğrencileri tespit etmek için kullanılmaz.
Öğrencinin önceki eğitimini neden soruyorsunuz?
Öğrencinin eğitimi hakkındaki bilgi, öğrencinin Birleşik Devletler içinde ve dışında aldığı eğitimin
programlara ve bölge hizmetlerine katılım açısından yapılacak tavsiyelerde göz önüne alınmasını
sağlayacaktır. Öğrencinin eğitim özgeçmişi, öğrencinin önceki eğitimine göre eyalet standartlarına doğru
yeterli ilerleme kaydedip kaydetmediğinin saptanmasına yardım etme açısından da önemlidir.

Gerekli bilgileri Ailede Koşulan Dil Anketinde verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu form veya çocuğunuzun
okulunda bulunan hizmetler hakkında başka sorularınız varsa okul bölgenizle temas kurun.
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