
 

 

Uchunguzi  wa Lugha ya Nyumbani 

Massachusetts Kitengo cha taratibu za Elimu ya Msingi na Sekondari kinahitaji shule zote kutambua lugha zinazoongewa katika nyumba ya kila mwanafunzi ili 
kuainisha mahitaji yao maalum ya kilugha. Maelezo haya ni muhimu kwa ajili ya shule ili zitoe maelekezo yenye faida kwa wanafunzi wote. Ikiwa lugha 
isiyokuwa Kiingereza inaongewa katika nyumba, Wilaya inahitajika kufanya ukadiriaji wa juu wa mototo wako. Tafadhali tusaidie kufanikisha mahitaji haya 
muhimu kwa kujibu maswahili yafuatayo.  Asante kwa msaada wako. 

Maelezo ya Mwanafunzi 
 
                          Mke                  Mume 
Jina la Kwanza   Jina la Kati   Jina la Mwisho      Jinsia 

    / /   / /  
Nchi ya Kuzaliwa  Tarehe ya Kuzaliwa (tar/mwzmwk) Tarehe ya kwanza ya kuandikishwa katika shule YOYOTE ya Marekani (tar/mwz/mwk) 

Maelezo ya Shule 
 
 / /20             
Tarehe ya Kuanza katika Shule Mpya (tar/mwz/mwk) Jina la Shule ya Zamani na Mji     Maksi za Sasa 

Maswahili kwa Wazazi/Walezi  

Je, ni lugha ipi ya msingi inayotumiwa nyumbani, bila kuzingatia lugha 
inayozungumzwa na mwanafunzi? 
 

 

Ni lugha gani zinaongewa na mtoto wako? 
(pamoja na ndugu -bibi na babu, wajomba, mashangazi,n.k. -  na watunzaji) 

              nadra / wakati mwingine / mara nyingi / daima 

              nadra / wakati mwingine / mara nyingi / daima 
Ni lugha gani mtoto wako aliifahamu kwanza na kuongea? Ni lugha gani unatumia mara nyingi na mtoto wako? 

Je, ni miaka ngapi mwanafunzi amekuwa katika Shule za (bila kuongeza 
muda kabla ya chekechea)? 

 

Ni lugha gani mtoto wako anatumia? (zungushia duara moja) 

              nadra / wakati mwingine / mara nyingi / daima 

              nadra / wakati mwingine / mara nyingi / daima 

Je, utahitaji maelezo yaliyo andikwa kutoka shule kwa lugha yako  
ya taifa?                 Ndio                   Hapana 
 
Iwapo ndio, je, ni lugha ipi? ________________________________ 

Je, utahitaji mkalimani/mfasiri katika mikutano ya Mwalimu na Mzazi? 
Ndio                   Hapana 

 
Iwapo ndio, je, ni lugha ipi? ________________________________ 
 

Saini ya Mzazi/Mlezi: 

X 
 / /20  
Tarehe ya Leo:       (tar/mwz/mwk) 

Swahili 
 


