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Utafiti wa Lugha Nyumbani 
Mpendwa Mzazi / Mlezi: 

Madhumuni ya utafiti wa lugha ya nyumbani (HLS) ni kujua lugha ya msingi au ya nyumbani ya 
mwanafunzi. Taarifa hii ni muhimu kwa shule ili kutoa mafundisho yanayo eleweka  kwa wanafunzi wote. HLS ni 
sehemu ya mchakato wa utambulisho kwa jimbo lote unaohitajika chini ya Sehemu ya 3113 (b) (2) ya Sheria ya 
Kila Mwanafunzi Kufanikiwa (ESSA) na 703 KAR 5: 070 na  unaohusiana na Kujumuisha Mwongozo Maalum wa 
Idadi ya Watu (Inclusion of Special Populations Guidance). 

HLS lazima ipewe kwa wanafunzi wote katika darasa la K-12 wakati wa uandikishaji wao wa kwanza wilayani 
kama mchakato wa kwanza wa uchunguzi kutambua wanafunzi  wanaoweza kujifunza Kiingereza. HLS 
inasimamiwa mara moja, wakati wa uandikishaji wa kwanza katika darasa la K-12 na inabaki kwenye faili la jumla 
la mwanafunzi. 

Tafadhali kumbuka kuwa majibu ya utafiti hapa chini ni maalum kwa mwanafunzi. Kama  lugha zingine mbali na 
Kiingereza zilitumika kwa maswali  yeyote  ya utafiti yaliyohitajika hapo  chini ,  kisheria wilaya  ina wajibu wa 
kufanya tathmini zaidi ya mtoto wako ili kujua kama ataweza kupata msaada wa  lugha. 

Majibu hayatatumika kuamua hali ya kisheria au kwa madhumuni ya uhamiaji. Ikiwa mtoto wako ametambuliwa 
kwa huduma za lugha ya Kiingereza, unaweza kukataa huduma zingine au zote zinazotolewa kwa mtoto wako. 

Ikiwa una maswali yoyote juu ya jinsi ya kukamilisha HLS, tafadhali wasiliana na shule ya mtoto wako. 

Taarifa za Mwanafunzi (inahitajika): 

Jina:          Darasa:   

Lugha ya Asili ya Mwanafunzi (inahitajika):  

1. Ni lugha gani inayozungumzwa sana nyumbani?                                                                                           

2. Ni lugha gani mtoto wako alijifunza wakati anaanza kuongea?                                           

3. Ni lugha gani ambayo mtoto wako huzungumza nyumbani mara nyingi?                                                     

4. Ni Lugha gani unazungumza mara nyingi na mtoto wako?_____________________       

Lugha ya Mawasiliano ya Shule (haihitajiki): 

1. Ungependa kupokea taarifa zote za shule kwa lugha gani:                                                                       

Saini ya Mzazi / Mlezi:                                                                                                 Tarehe:                                           

Kwa kusaini hapa, unathibitisha kuwa majibu ya maswali manne yanayotakiwa hapo juu ni mahususi kwa mwanafunzi 
wako. Unaelewa kuwa ikiwa lugha nyingine isipokuwa Kiingereza ikitambuliwa, mwanafunzi wako atajaribiwa ili kubaini 

ikiwa anastahili huduma za msaada wa lugha, kuwasaidia kujua Kiingereza. Wanafunzi wanaostahili huduma za msaada wa 
lugha wana haki ya huduma kama mwanafunzi wa Kiingereza na watajaribiwa kila mwaka ili kujua ustadi wao wa lugha ya 

Kiingereza kama inavyotakiwa na ESSA 1111 (b) (2) (G). 

Kwa Matumizi ya Shule Tu 
Mfanyakazi wa shule  ambaye  unlisimamia na kuelezea HLS na uwezekano wa kumueka mwanafunzi katika mpango  wa 
maendeleo  ya lugha ikiwa lugha mbali na  Kiingereza imetambulika:  

Jina:                                                           Tarehe                                          
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