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የቤት ቋንቋ ጥናት ኣላማ
የትምህርት ቤት ወረዳዎች ከእንግሊዝኛ በስተቀር ሌላ ቋንቋ ቀዳማይ የሚናገሩ እና/ወይም እቤታቸው ውስጥ
ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ሌላ የሚያዘወትሩ ተማሪዎችን የቋንቋ እርዳታ ኣገልግሎት እንደሚያስፈልጋቸው በምዝገባ ወቅት በ10 ቀናት
ውስጥ መለየት ይገባቸዋል፡፡ የቤት ቋንቋ ጥናት (HLS) ትምህርት ቤቶች እና ወረዳዎች የትኞቹ ተማሪዎች እንግሊዝኛ መማር
እንደሚያስፈልጋቸውና ለቋንቋ ድጋፍ ኣገልግሎት ብቃታቸው ለመወሰን ስለ እንግሊዝኛ ቋንቋ እውቀታቸው (ELP) ግምገማ
እንደሚያስፈልጋቸው ለመረዳት ለወላጆች ወይም ሞግዚቶች የሚቀርብ መጠይቅ ነው። ብዙ የኣገር ግዛት (state) ድርጅቶች በኣገር
ግዛቱ የተደራጀ የቤት ቋንቋ ጥናት እንዲኖር ይፈልጋሉ፡ ካልሆነም ወረዳዎች እንዲጠቀሙበት ናሙና ያቀርባሉ። ትክክለኛ መረጃ
ለማግኘት ይህ የቤት ቋንቋ ጥናት ለተማሪዎች ተስማሚ የትምህርት ኣገልግሎት እንድያገኙ ለማድረግ እንጂ ሌላ የስደተኖችን ህጋዊ
ሁኔታ ለመወሰን የሚያገልግል እንዳልሆነ ትምህርት ቤቶች ለቤተሰቦች ደጋግመው ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል።
ቤተሰቦች በጽሑፍና በቃል ትርጉም ኣገልግሎት የማግኘት መብት ኣላቸው። በቤት ቋንቋ ጥናት ውስጥ ያሉ ጥያቄዎች
በተጠየቀ ግዜ ከክፍያ ነጻ የሆነ ኣስተርጓሚ ወይም የተተረጐመ ጽሑፍ ወረዳዎች እንዲያቀርቡላቸው ቤተሰቦቹ የቋንቋ ምርጫቸውን
እንዲያመለክቱ ይረዳቸዋል። የኣገር ግዛት የቤት ቋንቋ ጥናት ቀጥሎ በተጠቀሰው የኢንተርነት ኣድራሻ ላይ በተለያዩ ቋንቋዎች
ይገኛል። https://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx.
የኤድሞንድ ወረዳ ትምህርት ቤት የቤት ቋንቋ ጥናት (HLS)፡ በወረዳው የመመዝገብያ ቅጽ በ4ኛው ገጽ ላይ ይገኛል።
በኣገር ግዛቱ መመርያ መሰረት የኤድሞንድ ወረዳ ትምህርት ቤት የቤት ቋንቋ ጥናት፡ እንግሊዝኛ የመማር ኣስፈላጊነት ያላቸው
ተማሪዎችን ለመለየት የሚረዱ በኣገር ግዛቱ የሚፈለጉ የቋንቋ ጥያቄዎችን ያጠቃልላል። ቀጥለው ከተዘረዘሩት ሁለት ኣስፈላጊ
ጥያቄዎች ሁለተኛው (#2) ልጅዎ በመጀመርያ የተማረው/ችው የትኛው ቋንቋ ነው? እና ሶስተኛው (#3) ልጅዎ ኣብዛኛው እቤት
ውስጥ የሚ/ምትጠቀምበት የትኛው ቋንቋ ነው? መልሱ ለሁለተኛው እና/ወይም ሶስተኛው ጥያቄ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ሌላ ወይም
በእንግሊዝኛ ላይ ሌላ ቋንቋ የሚጨምር ከሆነ፡ ይህ የእንግሊዝኛ ችሎታ ብቃትን የማጣርያ ፈተና ኣስፈላጊነት ምልክቶች ናቸው።
ለኣንደኛው ወይም ኣራተኛው ጥያቄ መልሱ ከእንግሊዝኛ ውጪ ሌላ ቋንቋ ከሆነ፡ ሁለተኛው እና ሶስተኛው ጥያቄዎች በጣም ግልጽ
ለመሆናቸው ለማረጋገጥ ከቤተሰቦች ጋር ተጨማሪ ውይይት እንዲደረግ ሊያነሳሳ ይችላል። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ብቃት ማጣርያ
በእንግሊዝኛ ትምህርት ፕሮግራም ላይ በእንግሊዝኛ መደርጀት ድጋፍ ማግኘት ተገቢነትን የሚወስን ነው። ከእንግሊዝኛ በስተቀር ሌላ
ቋንቋ የሚያወቁ ተማሪዎች ሁሉ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ መደርጀት ድጋፍ ብቁ ናቸው ማለት ኣይደለም። በእንግሊዝኛ ቋንቋ የችሎታ
ማጣርያ ብቃት ያገኙ ተማሪዎች በእንግሊዝኛ ትምህርቲ ፕሮግራም (ELL) ችሎታቸው በማበልጽግ በትምህርታቸው ድል እንዲቀዳጁ
ድጋፍ ይሰጣል።
የቤት ቋንቋ ጥናት ኣላማና ጥቅም በሚመለከት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎትን ቀጥሎ በተመለከተው የኢንተርነት ኣድራሻ
ይከታተሉ፡ htts://www2.ed.gov/about/offices/listoels/English-learner-toolkit/chapl.pdf

