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�  ثنية لوزارة التعليم ا!مريكيةمعايير بيانات العرق و ا
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  المدرسة: 

  

 

 

  

أمريكا الوسطى أو  ،بورتو ريكو ،المكسيك ،(شخص أصله من كوبا ؟ھل ھذا الطالب إسباني ا!صل/�تيني .الجزء أ
  اختر واحدة فقط:أو أي ثقافة أو أصل إسباني آخر بغض النظر عن العرق.)  ،الجنوبية

� � ليس إسباني ا!صل/�تيني ،

 ھو إسباني ا!صل/�تيني ،نعم �

دل الذي يالسؤال السابق ھو عن الثنية و ليس العرق. مھما كان الجواب الذي اخترته أكمل با�جابة عن السؤال التالي 
  . من خ�ل التظليل على صندوق أو أكثر ،على عرق الطالب باعتقادك

  .اختر واحدة أو أكثرالجزء ب. ما ھو عرق الطالب؟ 

مريكا الجنوبية أو >(شخص ذو أصول من السكان ا>صليين  ا!صليين أ�سكا سكان أو الحمر الھنودمن  �
 و التي تشمل أمريكا الوسطى؛ و الذي يحافظ على ا�نتماء القبلي أو الرابط ا�جتماعي) ،الشمالية

 ،ة الھنديةلشرق ا>قصى أو جنوب شرق آسيا أو شبه القارل ا>صليين سكانال(شخص ذو أصول من  آسيوي �
 .)وفيتنام ،وتايلند الفلبين، وجزر وباكستان وماليزيا وكوريا واليابان والھند والصين كمبوديامثال: 

 (شخص ذو أصول من أي مجموعة عرقية سوداء في أفريقيا.)  أسود أو أمريكي من أصل أفريقي �

(شخص ذو أصول من السكان ا>صليين لھاواي أو غوام أو  ھاوايي أصلي أو من جزر المحيط الھادئ ا!خرى �
 أو غيرھا من جزر المحيط الھادئ.) ،ساموا

 (شخص ذو أصول من السكان ا>صليين >وروبا أو الشرق ا>وسط أو شمال أفريقيا.) أبيض �

  

 ومع. سنوات ث�ث لمدة التعليمية المنطقة قبل من النموذج ھذا على جمعھا تم التي البيانات على الحفاظ يجب م<حظة:
 على ا�بقاء يجب السجل، ھذا على آخر إجراءأي  أو ،الحسابات مراجعة مطالبة، تقاضي، كلھنا يكون عندما ذلك،

  .جراءا� من ا�نتھاء حتى ةا>صلي جاباتا�

عن ثنية  الجزء أ يستفسر: على أولياء أمر الطاب أو ا>وصياء عليه تعبئة ھذا النموذج, و عليھم ا�جابة على السؤالين. تعليمات
الطالب و الجزء ب يستفسر عن عرق الطالب. إن رفضت ا�جابة عن أي من ا>سئلة, سيكون على المنطقة المدرسية توفير 

 المراقب.  عريفالمعلومات الناقصة عن طريق ت


