
 

 

Anketim për Gjuhën e Përdorur në Shtëpi 

Rregullat e Departamentit të Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Massachusetts kërkojnë që të gjitha shkollat të përcaktojnë gjuhën (t) e folur(a) në shtëpinë e secilit 
nxënës për të identifikuar nevojat e tyre të veçanta gjuhësore.  Ky informacion është thelbësor në mënyrë që shkollat të mundësojnë udhëzime domethënese 
për të gjithë nxënësit. Nëse në shtëpi flitet një gjuhë tjetër përveç anglishtes, Distriktit i kërkohet të bëjë vlerësimin e mëtejshëm të fëmijës tuaj. Ju lutem na 
ndihmoni të përmbushim këtë kërkesë të rëndësishme duke iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme.   Ju faleminderit për ndihmën tuaj. 

Informacioni për Nxënësin 
 
                                F                  M 
Emri    Emri i Dytë   Mbiemri    Gjinia 

     / /    / /  
Vendlindja             Ditëlindja (muaji/dita/viti)            Data e regjistrimit të parë në CILËNDO shkollë në  
         SHBA (muaji/dita/viti) 

Informacion Shkollor 
 
 / /20            
Data e Fillimit në Shkollën e Re Emri i Qytetit dhe i Shkollës së Mëparshme.   Viti Aktual 

(muaji/dita/viti) 

Pyetje për Prindërit / Kujdestarët  

Cila është gjuha kryesore e përdorur në shtëpi, pamvarësisht gjuhës së 
folur nga studenti? 
 

 

Çfarë gjuhe (ësh) flisni me fëmijën tuaj? 
(duke  përfshirë të afërmit  - gjyshërit, xhaxhallarët, hallat. -dhe kujdestarët) 

          rrallë / nganjëherë / shpesh / gjithmonë 

          rrallë / nganjëherë / shpesh / gjithmonë 
Çfarë gjuhe kupton dhe flet së pari fëmija juaj? Cilën gjuhë përdorni më së shumti fëmijën tuaj? 

Për sa vite ka qënë studenti në shkollat e SHBA-së (pa përfshirë 
parashkolloren)? 

 

Çfarë gjuhësh përdor fëmija juaj? (rretho njërën)  

             rrallë / nganjëherë / shpesh / 

gjithmonë 

             rrallë / nganjëherë / shpesh / 
gjithmonë 

Do të keni nevojë për informacion me shkrim nga shkolla në gjuhën 
tuaj amtare                 Po                  Jo 
 
 
Nëse po, çfarë gjuhe? ________________________________ 

Do të keni nevojë për interpret / përkthyes në takimet e Mësuesve me 
Prindërit? 

Po                   Jo 
 
Nëse po, çfarë gjuhe? ________________________________ 
 

Nënshkrimi i Prindit / Kujdestarit : 

X 

 / /20  
Data e Sotme:       (muaji/dita/viti) 

Albanian 


