VIETNAMESE
Lưu giữ trong tập hồ sơ của học sinh

Thăm Dò Ngôn Ngữ Dùng Tại Gia của Ban Giáo Dục Delaware
Trường

Ngày

Ban Giáo Dục Delaware đòi hỏi các trường phải xác định (các) ngôn ngữ mà mỗi em học sinh nói tại gia. Thông tin
cần phải có để các trường cung cấp sự giảng dạy có ý nghĩa cho tất cả các em học sinh. Xin điền vào phần dưới
đây và gửi lại bản thăm dò này cho trường của con em quý vị.

I.

Thông tin cho cha mẹ: (Phần I là ngôn ngữ mà cha mẹ/người giám hộ muốn nói. Thông tin dành cho học sinh ở

Phần II.)

a. Quý vị muốn nhận thông tin trên văn bản của nhà trường bằng ngôn ngữ nào? ________________
b. Quý vị muốn nói chuyện với nhân viên nhà trường bằng ngôn ngữ nào? _______________________
Thông Tin Cho Học Sinh:

II.

(Họ/Tên/Tên Lót)

Lớp

Tuổi

A.
1.

2.

3.

(Các) ngôn ngữ nào mà con em quý vị hiện nay. . .
a. hiểu? _______________
b. nói? ______________
Ngôn ngữ nào mà con em quý vị thường hay dùng nhất ...
a. tại gia ...
i.
với cha mẹ?
ii.
với anh chị em?
iii.
với các thành viên họ hàng trong gia đình?
b. Bên ngoài trường (với bạn bè, cho các hoạt động giải trí)?
Ngôn ngữ nào mà con em quý vị thường nghe nhiều nhất ...
a. tại gia...
i.
với cha mẹ?
ii.
với anh chị em?
iii.
với các thành viên họ hàng trong gia đình?
b. Bên ngoài trường (với bạn bè, cho các hoạt động giải trí)?

B.
1.
2.
3.
4.

Ngôn ngữ nào mà con em quý vị nói khi em bắt đầu nói?
Các ngôn ngữ nào khác mà con em quý vị thường dùng/nghe?
Con em quý vị có đọc/viết bằng tiếng Anh hay không?
Con em quý vị có đọc/viết một ngôn ngữ nào khác hoặc ngoài tiếng Anh ra không? Có Không

II.

Các dịch vụ khác có thể được cung cấp cho con em quý vị dựa vào ngày đến nơi và ghi danh của em vào học các
trường ở Hoa Kỳ.

1. Con em quý vị ra đời ở quốc gia nào?
_
2. Nếu con em quý vị ra đời ở một quốc gia khác, có bao giờ em đi học tại một trường ở Hoa Kỳ không?
Có
Không
3. Nếu có, con em quý vị đã ghi danh học tại một trường ở Hoa Kỳ vào ngày nào?
Chữ Ký Của Cha Mẹ/Người Giám Hộ Hợp Pháp

Ngày

HỌC KHU: một bản SAO của mẫu này phải được để trong văn kiện đăng ký của học khu/trường đặc quyền và phân phát cho tất
cả các học sinh. Mẫu đã điền phải được giữ lại trong hồ sơ của học sinh để ghi nhận về sự tuân thủ với các đòi hỏi của chương
trình của liên bang thuộc Tựa đề III. Nếu có một ngôn ngữ khác được chỉ định trên bất cứ câu trả lời nào trên mẫu, một bản SAO
của mẫu đã điền cần được chuyển tới Ban Anh Ngữ là một Ngôn Ngữ Thứ Hai
Áp dụng 2014

