Mẫu Đơn của Học Khu Hillsboro
Khảo Sát Xử Dụng Ngôn Ngữ
Tên Học sinh: ______________________________________________________Ngày sinh:
Trường:

___/ __/ ___

_Số HS: _____________ Lớp: ___ _____ Ngày ghi danh: ___/____/___

Tên Nhân viên: ___________________________________________________ Ngày Duyệt:

___/_ ___/ ___

Khảo sát Xử dụng Ngôn ngữ cho phép Học khu Hillsboro phục vụ tốt hơn cho gia đình quý vị.Thông tin quý vị cung
cấp giúp hỗ trợ cho việc học tập thành công của học sinh cũng như cho phép Học khu:
 Xác định xem việc tiếp xúc và xử dụng ngôn ngữ hiện tại của con quý vị có thể giúp cho con của quý



vị đủ điều kiện để nhận các dịch vụ cho Người Học Anh Ngữ (EL).
Nhận trợ cấp để tăng cường giảng dạy trong lớp.
Đảm bảo rằng Học khu tuân thủ các luật về quyền công dân đối với học sinh, phụ huynh và nhân viên.

Thông Tin Ngôn ngữ Sử Dụng
1. Ngôn ngữ nào con của quý vị nghe hoặc xử dụng thường xuyên trong gia đình (thí dụ, nói, truyền thông,
âm nhạc, văn học, v.v.)? Nghe_________________ xử dụng (i.e. Ngôn ngữ Ký hiệu của Mỹ ASL) _________________
2. Mô tả (những) ngôn ngữ mà con quý vị hiểu.





Không có Anh ngữ
Chủ yếu là một ngôn ngữ khác và một ít Anh ngữ
Anh ngữ và một ngôn ngữ khác đồng đều
Hầu hết là Anh ngữ và một ít ngôn ngữ khác





Ngôn ngữ bộ lạc hoặc bản địa (ví dụ: ngôn ngữ của Người
Mỹ Da Đỏ / Alaska, Người Hawai bản địa và các công dân
lãnh thổ Hoa Kỳ)
Chỉ có Anh ngữ

3. Ngôn ngữ nào người lớn thường xử dụng khi nói/trò chuyện với con của quý vị?
Phụ Huynh /Người giám hộ: __________________________

Phụ Huynh /Người giám hộ: _______________________

Người lớn khác trong nhà: ___________________________

Nhà giữ trẻ: ____________________________________

4. (Những) ngôn ngữ nào HIỆN NAY của quý vị nói/diễn đạt thường xuyên ở bên ngoài trường học?
______________________ ________________________ _______________________ _______________________
5. Con của quý vị có thường xuyên tham gia các hoạt động văn hoá bằng ngôn ngữ khác ngoài Anh ngữ không? Nếu
Có, liệt kê hoạt động và mức độ thường xuyên của trẻ tham gia vào hoạt động ((ví dụ: một lần/tuần, hai lần/tuần, mỗi
tháng một lần, v.v.)._________________________________________________________________________________
6. Có điều gì khác mà quý vị cho rằng trường học nên biết về việc sử dụng ngôn ngữ của con quý vị? (ví dụ: (các)
ngôn ngữ mà con quý vị nói / biểu hiện từ 0-4 tuổi; con của quý vị có các lớp học nói; con của quý vị đã học ở một
trường mẫu giáo song ngữ, vv)?
Không

Có: ________________________________________________________________________________

7. Các Câu Hỏi của Phụ Huynh: (Các) ngôn ngữ nào mà quý vị muốn nhận thông tin từ trường (nếu có)?
Phụ Huynh /Người giám hộ: Nói _________ Bằng văn bản ____________ Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ ______________
Phụ Huynh /Người giám hộ: Nói _________ Bằng văn bản ____________ Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ ______________
Chữ ký Phụ Huynh/Giám Hộ: ___________________________________________ Ngày: ________________________
Mối quan hệ của quý vị với học sinh? _________________________________ (ví dụ: Phụ Huynh, ông bà, v.v.)
Quy tắc Hành chính Oregon 581-021-0046 (8) yêu cầu các học khu thiết lập và thực hiện một kế hoạch để xác định những học
sinh có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh. Nếu một ngôn ngữ không phải là tiếng Anh được nêu ở trên, khả năng Anh ngữ
của con quý vị sẽ được đánh giá về các dịch vụ Anh ngữ để xác định khả năng có thể cho các dịch vụ EL.
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Mẫu Đơn của Học Khu Hillsboro
Khảo Sát Ngôn Ngữ tại Nhà
Thông Tin Các Chương Trình Tiêu Đề Liên Bang
1. Con quý vị được sinh ra tại Mỹ? Có hay Không
Nếu không, hãy ghi quốc gia nơi con quý vị được sinh ra:
_______________________________________
2. Con của quý vị đã tham dự bất kỳ trường học nào ở Hoa Kỳ tổng cộng chưa đầy ba năm trong suốt
cuộc đời của cháu không? Có hay Không
Bộ GD của Hoa Kỳ yêu cầu các Khu Học Chánh Oregon thu thập thông tin này; Tiêu đề III, Phần A, Đoạn 3114 (d) (1) của Đạo
luật Giáo dục Tiểu học và Trung học.

3. Quý vị có di chuyển trong 3 năm qua để nhận việc làm theo mùa vụ hoặc tạm thời trong nông
nghiệp, đánh cá, lâm nghiệp, trại sữa, hoặc làm đồ hộp không? Có hay Không
Trả lời câu hỏi này sẽ giúp Học Khu xác định những học sinh có thể hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ cho di dân. Luật liên bang hỗ
trợ các chương trình để giúp giảm bớt sự gián đoạn về giáo dục do việc thường xuyên di chuyển đối với trẻ em di dân theo Điều 1 của
Tiểu bang Oregon, Phần C của Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học 1965.

4. Con của quý vị có phải là thành viên của một bộ lạc thổ dân Mỹ được chính quyền Liên bang Hoa Kỳ
công nhận hay không? Có hay Không
Nếu có, cho biết tên Bộ Lạc: ______________________________ Số Bộ Lạc: _______________________
Việc ghi danh theo một bộ lạc được công nhận của Liên bang hoặc Tiểu bang có thể thiết lập điều kiện để tham gia vào Chương trình
Giáo dục cho Người Da Đỏ VII, khoản trợ cấp liên bang theo Đạo luật Giáo dục cho Người Da Đỏ năm 1988, Mục 7102 (a).
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