
                                                                              
 
 
Bilingual teaching assistant support: request form 
 
Request for support from an Arabic or Polish speaking teaching assistant for a 
student in Years 7 - 11.  
 

School name: 
 
Name of person submitting request: 
 
Role of person submitting request (ie Headteacher, EAL co-ordinator): 
 
Date of request: 
 

 في ھذا النموذجالواردة  وأنا سعيد للمعلومات ، لغتينبالدعم  يتلقىأن  يطفللأود  - موافقة ا�ھل
أفھم أن و  .ثنائي اللغةدعم  يقوم بترتيب الذي "السلطة المحلية"موظف أن تكون مشتركة مع 

ترتيب دعم ثنائي ، وأنه قد B يكون من الممكن  لتلبيةاأكثر مما ھو ممكن  لدعمل طلباتھناك 
 ھماحتياجاتوكانت  للحصول على دعم ونحتاجيآخرين إذا كان ھناك تFميذ  اللغة في ھذا الوقت

      .أكبر من احتياجات طفلي
 

ا�مرولي  /ا�ھل توقيع  
 

 ذكر / أنثى
 
 

 اسم الطالب
 

 السنة
 
 

للغة ا�ما  

نعم           B         مؤھF للحصول على وجبات مدرسية مجانية؟ بلاھو الطھا   
 

 التاريخ الذي بدأ الطالب في المدرسة
 
 



الطالب أي مدارس أخرى في المملكة المتحدة؟ التحق ھل  
 

  إذا كانت اVجابة بنعم:
دخل الطالب نظام التعليم في المملكة المتحدة؟ شھر / سنةفي أي   

 

 في أي شھر / سنة ترك الطالب المدرسة البريطانية السابقة؟
 

:Fجابة بVإذا كانت ا  
 في أي شھر / سنة ترك الطالب المدرسة السابقة في الخارج؟

 

  أھداف العائلة
في المملكة المتحدة على أساس قصير ا�جل، أو للبقاء على المدى الطويل؟ ا�مر اءوليأا�ھل/   لھ    

( جامعة، أو لعقد عمل لمدة محددة ؟ في تخصصللھم في المملكة المتحدة ھل   ) 
 
 

في  الدراسةإذا كانت ا�سرة ھي في المملكة المتحدة على أساس مؤقت، ما ھي ا�ھداف للطفل أثناء 
ا�ھل عن الرغبة للطالب Vحراز تقدم جيد في المدرسة في المملكة  أعربھل  المملكة المتحدة؟

   ؟ تجربة / لتعلم اللغة اVنجليزية بشكل جيدال ھذه المتحدة / لFستفادة من
 
 

 معلومات التقييم
حاليا ؟ الطالب عمليتعلم اللغة اVنجليزية لمن ا�ربعة مراحل مرحلة  أيفي   

أو إرفاق نسخة من  للطالب، ةحول مھارات اللغة اBنجليزية الحاليمزيد من المعلومات اليرجى تقديم 
  الطالب مؤخرا في المدرسة. تقرير التقييم المبدئي، إذا بدأ

  
 
 

على أساس  في قسم الرياضيات  التلميذ أداء كان (كيف ما ھي المعلومات التي لديك حول قدرة الطالب؟
    عملوا مع الطالب؟نطباع الموظفين الذين ؟ ما االتقييم ا�ولي

 
 

  معلومات أخرى:
للتعلم؟ ھل ھناك أي قلق بشأن موقف الطالب / السلوك؟ افعدمنيبدو الطالب  لھ  
 

 

دعم ثنائي الجعل لتھل ھناك أية مخاوف خاصة حول الطالب  ھل ھناك أي قلق بشأن حضور الطالب؟
اBجتماعي والعاطفي والتأثير (القلق بشأن التقدم العلمي؛  ؟ اھمماللغة   

 
 
 
 

 ھل يتلقى الطالب حاليا أي دعم باللغتين؟
 
 



 
يرجى تقديم أي معلومات أخرى حول الطالب ينبغي أن تؤخذ في اBعتبار عند تحديد أولويات ا�طفال 

 لتلقي دعم ثنائي اللغة
 
 
 

 
 
It is recommended that this form is completed electronically and then printed out for 
the parent/ carer to sign. Please see next page for information on returning the 
completed form. 
 
 
Please return this form to: 
Emily Waddilove, Civic offices, Children’s Services, Wokingham Borough Council, 
Shute End, Wokingham RG40 1WN 
 

Please follow the correct procedure for posting confidential information: 
Send documents in a double envelope. 
Mark the inner envelope ‘Private and Confidential – To be opened by addressee 
only’. Make sure that there is nothing on the outer envelope that would indicate 
that it contains confidential information.  
Ensure a return address is included on both the outer and inner envelopes.  
Emily Waddilove will confirm receipt of the documents. 
 
 


