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HOME LANGUAGE AND RESIDENCY 
FORM 

  طسوالا بلاطا مسا  بلاطلا مسا  بلاطلا بقل

ان والعن محل الميالد  تاريخ الميالد   

دخول كولورادوتاريخ  اكيرما دخولتاريخ    

ولي االمر /دلاولااسم   رقم الهاتف  

 

احصائ للغة المنزلمسح   
اإلنجليزية؟هل يفهم طفلك لغة أخرى غير اللغة   

 إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هي اللغات األخرى التي يعرفها طفلك؟
 

  ما هي اللغة االولي التي تعلمها طفلك؟
  ما هي اللغة التي تتكلمها مع طفلك في أغلب األحيان؟

بها طفلك في أغلب األحيان معك؟ يتحدثما هي اللغة التي    
؟بهذه اللغة الكتابةوالقراءة هل يستطيع طفلك    

  قم بإدراج أي لغات أخرى مستخدمة في المنزل.
  ما هي اللغة التي تفضلها للتواصل من وإلى المدرسة؟ 

 

 التاريخ التعليمي
.قدر المستطاع يرجى إكمال التاريخ التعليمي التالي بأكبر قدر ممكن من الدقة  

Grade and Date(s) 
الصفوف والتواريخ   

School Name 

المدرسةاسم   
School Location 

 مكان المدرسة
Language of Instruction 

سيردتلل ةمدختسملا ةغللا  
    

    

    

    

    
 إذا جئت إلى الواليات المتحدة من بلد آخر، هل التحق طفلك بالمدرسة في ذلك البلد؟     نعم         ال

 إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى إكمال ما يلي:
التي التحق بها طفلك في المدرسة في بلد آخر؟ اي بلد؟كم عدد السنوات   

 

 

 هل تلقى طفلك أي تعليم متخصص )الموهوبين / المميزين، التعليم الخاص، المساعدات االرشادية(؟

 

 

 

 هل تم منحك وضع الالجئ ؟   نعم       ال

 تتطلب لوائح الوالية والقوانين الفدرالية أن تحدد المدارس األهلية للحصول علی خدمات تعلم اللغة اإلنجليزية، أو المهاجرين، 
الالجئين أو العمالة الموسمية، أو  

 هذه المعلومات السرية هي لالستخدام المدرسي فقط ،  .وتستخدم هذه المعلومات لضمان استيفاء الحقوق التعليمية لكل طفل. 
 

This box MUST be completed by school registrar before giving to 

site ELD and/or McKinney representative as appropriate. 

Intake School: ____________________ Intake Date: _________ 

Enrolling School: __________________ Date Enrolled: ________ 

Student ID #: _____________ Grade: ___________ 
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 معلومات اإلقامة
 

ويدعم الحقوق التعليمية للطالب الذين ليس لديهم سكن دائمفينتو( -يحمي قانون مساعدة العمال الموسميين )ماكيني  
 تساعد إجاباتك على تحديد الدعم الذي قد يكون الطالب مؤهال له .

فقط.المعلومات السرية هي لالستخدام المدرسي هذه   

يرجى التحقق أي من الحاالت التالية يقيم الطالب في )يمكنك اختيار أكثر من واحد(:. ا  

، مخيم، أو حديقةموتيل، سيارة ____ 
 ____برنامج المأوى )الطوارئ، اآلمن( أو برنامج اإلسكان االنتقالي

 ____العيش مع أفراد العائلة الممتدة أو أفراد األسرة أو األصدقاء
 ____عدم كفاية السكن )يفتقر إلى المطبخ المناسب، ومرافق الحمام، والمياه والكهرباء، و / أو اإلصابة،

يالعفن، أو غيرها من المخاطر(          
 ____ال شيء مما باألعلى

أخرى )يرجى التوضيح(  ____ 

 
يرجى التحقق من جميع األسباب التالية التي تنطبق على الحالة المعيشية للطاب )يمكنك اختيار أكثر من واحد(ب.   

 ___ فقدان المسكن 
المصاعب االقتصادية ___  
ةاالنتظار مؤقتا للمنزل أو الشق ___  
الذين يعيشون مع صديقها / صديقة / كبيرة أخرى / صديق ___  
فقدان العمل ___  
الوالد / الوصيترحيل  ___  

 ___ال شيء مما باألعلى
أخرى )يرجى التوضيح(   ___ 

 
أنا طالب اعيش بعيدا عن والدي أو األوصياء.   نعم        ال ت.   

 
: الحقوق التالية عليهم ليلية ثابتة ومنتظمة وكافية تنطبققامة ليس لديهم إبالنسبة للطالب الذين   

 الحقوق التعليمية 

بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو متى عاشوا هناكالذهاب إلى المدرسة .   1  

اختر بين المدرسة المحلية التي يعيشون فيها، والمدرسة التي حضرواها قبل أن يفقدوا مساكنهم، أو المدرسة التي تم .  2  

  تسجيل آخر مرة فيها       
المدرسية أو غيرها من الوثائقالتسجيل في المدرسة دون إثبات اإلقامة أو التحصين أو السجالت .  3  

الحصول على األنشطة الالمنهجية.  4  

الحصول على وسائل النقل إلى مدارسهم األصلية )إذا كان ذلك ممكنا وفي مصلحتهم التعليمية(.  5  

نازل(الحصول على جميع الخدمات المدرسية التي يحتاجونها )بما في ذلك وجبة اإلفطار / الغداء مجانا، والرسوم الت.  6  

كن متحررا من المضايقة والعزلة.  7  

لديكم خالفات مع المدارس استقر بسرعة. 8  

 
970-490-3242فينتو المحلي في -يمكن توجيه أي أسئلة حول هذه الحقوق إلى أخصائي برنامج ماكيني  

 بالتوقيع أدناه، أقر بأنني قرأت وفهمت الحقوق المذكورة أعاله

 

أو الشباب المستقل                                                                                       التاريخ توقيع أحد الوالدين أو الوصي  


