ت عدة ()EMLL
ملف التلميذ(ة) الناشئ(ة) متعلم(ة) لغا ٍ
للرضع واألطفال حديثي المشي
ت عدة ( )EMLLلتالميذ صف ما قبل الروضة
مستقى من وثيقة ادارة التعليم لوالية نيويورك بعنوان ملف التلميذ(ة) الناشئ(ة) متعلم(ة) لغا ٍ
آب /أغسطس 2020

معلومات الطفل(ة) (يجب أن تحفظ المعلومات في الملف)
تاريخ إكمال الملفClick to select date :
اسم التلميذ(ة):
الجنس:
تاريخ الميالدEnter date of birth (M/D/YYYY) :
اسم البرنامج:
رقم تعريف التلميذ(ة) (إذا كان ينطبق):
اسم الشخص المسؤول عن ادارة الملف:
المنصب:
______________
السيد(ة) الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر،
ت قيمة حول
ت عدة ( .)EMLLسوف يدعم هذا االستبيان برنامجكم الجديد بمعلوما ٍ
نشكركم على إكمال ملف التلميذ(ة) الناشئ(ة) متعلم(ة) لغا ٍ
خبرة طفلكم باللغة (اللغات) .كما سوف تساعد المعلومات التي يتم جمعها التربويين المتخصصين بالعناية بالرضع واألطفال حديثي المشي على
تقديم تدريس ذي صلة من الناحية األكاديمية واللغوية بحيث يقوي مهارات اللغة والقراءة والكتابة عند األطفال.

بيانات الوالد(ة) أو ولي(ة) أمر:
اسم الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر الذي تربطه عالقة الوالدية:
عالقة الشخص الذي يقدم المعلومات لهذا الملف بالطفل(ة) ☐ :والدة ☐ والد ☐ غير ذلك:
بأي لغة (لغات) تفضلون الحصول على المعلومات من البرنامج؟ ☐ االنكليزية ☐ لغة أصلية أخرى:

اللغة المستخدمة في المنزل
 .1ما هي اللغة (اللغات) األساسية لكل من الوالدين /أولياء األمر في بيتكم؟ (اسردوا جميع اللغات)
ما هي اللغة (اللغات) التي يستخدمها كل من الوالدين /أولياء األمر مع طفلكم في البيت؟

 .2هل هناك أفراد آخرين من العائلة يقيمون في بيتكم؟ (مثالً أجداد ،عمات /خاالت ،أعمام /أخوال ،أبناء /بنات عم /خال ،إلخ،.
☐ نعم ☐ ال
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بيانات الوالد(ة) أو ولي(ة) أمر:
إذا كان الجواب نعم ،ما هي اللغة (اللغات) األساسية لكل من أفراد العائلة اآلخرين في بيتكم؟ (اسردوا جميع اللغات)
ما هي اللغة (اللغات) التي يستخدمها كل من أفراد العائلة اآلخرين مع طفلكم في البيت؟ (اسردوا جميع اللغات)
 .3هل يوجد مق ّدم رعاية أساسي للطفل في المنزل؟ ☐ نعم ☐ ال
إذا كان الجواب نعم ،ما هي اللغة (اللغات) التي يتحدثها مق ّدم الرعاية في أغلب األحيان؟
 .4هل لدى طفلكم أخوة؟ ☐ نعم ☐ ال
إذا كان الجواب نعم ،ما هي أعمار األطفال ،وما هي اللغة (اللغات) التي يستخدمها األطفال مع بعضهم في أغلب األحيان؟
 .5كيف يمكنكم وصف استخدام طفلكم للغة؟ (مثالً ،هل يتواصل طفلكم باستخدام تعابير وجهية ،أو باإلشارات ،و /أو باستخدام النظر؟ هل يصدر
طفلكم أصوات البربرة أو المناغاة؟)

األهداف اللغوية
 .6ما هي أهدافكم اللغوية لطفلكم؟ (مثالً ،هل تريدون أن يصبح طفلكم متقنا ً ألكثر من لغة؟)
 .7هل قمتم بتعريض طفلكم ألكثر من لغة؟ (مثالً ،االستماع إلى الموسيقى بلغة أخرى ،مشاهدة التلفاز بلغة أخرى ،السفر ،إلخ).

المهارات الناشئة باللغة
 .8هل تقرؤون الكتب أو تسردون القصص لطفلكم؟☐ نعم ☐ ال
(إذا كانت اإلجابة بنعم) بأية لغة (لغات)؟
 .9هل تغنون أغاني القافية للرضع أو األغاني لطفلكم؟☐ نعم ☐ ال
(إذا كانت اإلجابة بنعم) بأية لغة (لغات)؟
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