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Inspectoratul pentru Instrucțiune Publică (OSPI)
Sondaj privind limba maternă

Numele elevului:

Data:

Data nașterii:

Sexul:

Clasa:

Formular completat de:
Numele părintelui/tutorelui

Relația față de elev

Semnătura părintelui/tutorelui
În ce limbă ați prefera să primiți informări de la școală, dacă limba este disponibilă?
Copilul dvs. a beneficiat de sprijin pentru dezvoltarea limbii engleze prin programul tranzitoriu
pentru instruire bilingvă la ultima școală pe care a urmat-o? Da__ Nu__ Nu știu__

1. În ce țară s-a născut copilul dvs.?

____________________

2. Care este prima limbă pe care a învățat să o vorbească copilul

__________________

dvs.?*
3. Care este limba pe care o folosește COPILUL DVS. cel mai mult

____________________

acasă?*
4. Ce limbă (limbi) folosesc părinții/tutorii cel mai mult atunci când

vorbesc cu copilul?
5. Copilul dvs. a urmat vreodată o școală în afara Statelor Unite?

_____Da

_____Nu

_____________________
_____________________
Dacă da, în ce limbă (limbi)
s-a efectuat instruirea?
_____________________
Timp de câte luni? ____

6. Când a mers copilul Dumneavoastră pentru prima oară la o şcoală din

Statele Unite?

(grădiniţă – clasa a 12-a)

_______________________
Luna
Ziua
Anul

*Codul

Administrativ al Statului Washington (WAC) 392-160-005: Prin „limbă primară“ se înțelege limba cel
mai des utilizată de un student (nu neapărat de către părinți, tutori sau alte persoane) pentru comunicare la domiciliul
elevului.

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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Scopul Sondajului de Limbă Maternă
Sondajul de Limbă Maternă este dat tuturor elevilor înrolați în școlile din Washington. Următoarele
informații ar putea să răspundă unor întrebări pe care le-ați putea avea în legătură cu acest formular.
Care este scopul Sondajului de Limbă Maternă?
Scopul principal al Sondajului de Limbă Maternă este de a ajuta la identificarea elevilor care se pot califica
pentru sprijin la dezvoltarea capacității de a vorbi limba engleză, necesară succesului în clasă și care se
pot califica și pentru alte servicii. Este important ca aceste informații să fie înregistrate în mod corect
deoarece pot afecta eligibilitatea elevilor pentru serviciile de care au nevoie pentru a avea succes la
școală. Testarea poate fi necesară pentru a stabili dacă este sau nu nevoie de sprijin suplimentar de limbă
și academic. Nici un elev nu va fi plasat în programul de dezvoltare a capacității de a vorbi limba engleză
numai pe baza răspunsurilor furnizate in acest formular.
De ce întrebați despre prima limbă a elevului și despre limbile folosite acasă?
Cele două întrebări despre limba elevului ne ajută să stabilim:
 Dacă elevul dumneavoastră poate fi eligibil pentru ajutor la învățarea limbii engleze, și
 Dacă personalul școlar trebuie să fie înștiințat despre alte limbi folosite de elev acasă.
Prima limbă pe care copilul dumneavoastră a învățat-o poate fi diferită de limba pe care copilul
dumneavoastră o folosește acum pentru comunicare la domiciliu. Răspunsurile la ambele întrebări vor ajua
școala la furnizarea instrucțiunilor potrivite nevoilor individuale ale elevului și deasemenea pot ajuta
nevoilor de comunicare care se pot ivi. Elevii care au învățat mai întâi o limbă diferită de limba engleză se
pot califica pentru sprijin suplimentar. Chiar și elevii care vorbesc engleza foarte bine pot avea totuși
nevoie de sprijin în dezvoltarea capacității de a vorbi limba engleză necesară succesului la școală.
De ce întrebați unde s-a născut elevul?
Această informație ajută districtul școlar și statul să determine dacă elevul întrunește definiția de imigrant
în scopul obținerii fondurilor federale. Aceasta se aplică, chiar dacă părinții elevului sunt amândoi cetățeni
US, dar elevul este născut în afara Statelor Unite. Acest formular nu este folosit la identificarea elevilor
care pot fi nedocumentați.
De ce întrebați despre educația anterioară a elevului?
Informațiile despre educația elevului vor ajuta la a ne asigura că educația elevului dinăuntru și dinafara
Statelor Unite este luată în considerare la orice recomandare făcută pentru participarea în programele și
serviciile districtului. Fondul educațional al elevului este deasemenea o informație importantă pentru a
stabili dacă elevul face progrese adecvate către standardele de stat în baza fondului educațional anterior.

Vă mulțumim pentru furnizarea informațiilor necesare în Sondajul de Limbă Maternă. Contactați districtul
școlar al dumneavoastră pentru întrebări suplimentare despre acest formular sau despre alte servicii
posibile de la școala copilului dumneavoastră.
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