Tiếng Việt/Tháng 10-2017

Arkansas Department of Education (ADE, Bộ Giáo dục tiểu bang Arkansas)
Khảo sát Sử dụng Ngôn ngữ tại nhà
Đối tượng của Khảo sát Sử dụng Ngôn ngữ tại nhà là tất cả các học sinh ban đầu theo học ở các trường
trong tiểu bang Arkansas.
Tên học sinh:
Trường:
Tên phụ huynh/người giám hộ:

Số thẻ học sinh tiểu
bang:”

Khối:

Ngày:

Giới tính:

Ngày sinh:

Chữ ký phụ huynh/người giám hộ:

Quyền sử dụng Dịch vụ Biên
phiên dịch
Nói rõ ngôn ngữ bạn muốn sử
dụng để chúng tôi có thể cung
miễn phí cho bạn một phiên dịch
viên hoặc một tài liệu đã được
dịch khi bạn cần.

Tất cả phụ huynh có quyền được biết về sự học tập của con cái bằng
ngôn ngữ mà họ hiểu.

Điều kiện để được Hỗ trợ Phát
triển Ngôn ngữ
Thông tin về việc sử dụng ngôn
ngữ của học sinh giúp chúng tôi
nhận biết học sinh nào đủ điều
kiện được hỗ trợ phát triển thêm
những kỹ năng ngôn ngữ để học
tốt trong trường học. Các học
sinh có thể cần phải dự một buổi
kiểm tra để quyết định có được
hỗ trợ ngôn ngữ hay không.

2. Ở nhà, bạn nói ngôn ngữ nào?

1. a) Bạn muốn nhận thông báo bằng văn bản từ trường học bằng ngôn

ngữ nào?
__________________________________
b) Bạn muốn nói chuyện với giáo viên của trường bằng ngôn ngữ
nào?
__________________________________

_______________________________________

3. Con cái của bạn được học ngôn ngữ nào đầu tiên?

__________________________________

4. Ở nhà, con cái của bạn sử dụng ngôn ngữ nào thường xuyên nhất?

__________________________________

5. Ở nhà, gia đình bạn nói ngôn ngữ nào thường xuyên nhất?

__________________________________

6. Ở nhà, người lớn nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ nào thường

xuyên nhất?
____________________________________

Nền tảng giáo dục
Câu trả lời của bạn về nơi sinh và
nền tảng giáo dục của con cái sẽ
cho chúng tôi biết về kiến thức và
kỹ năng mà trẻ đem đên trường
học.
Mẫu này không dùng để ghi
nhận tình trạng di trú của học
sinh.

7. Con bạn sinh ra ở đâu? ___________________

8. Lần đầu tiên con bạn theo học trường ở Hoa Kỳ là khi nào (bao gồm

các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ)?
_______________________
Tháng
Ngày
Năm

(Nhà trẻ – khối 12)

Cảm ơn bạn đã cung cấp những thông tin cần thiết trong Khảo sát Sử dụng Ngôn ngữ tại nhà. Hãy liên hệ với trường
của con bạn nếu bạn có thắc mắc về mẫu này hoặc về những dịch vụ mà trường của con bạn cung cấp.
Ghi chú cho quận: Có thể tìm mẫu này bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau tại http://www.arkansased.gov/divisions/learningservices/english-learners Từ câu hỏi 1 đến 6, nếu phụ huynh trả lời bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh cho thấy học sinh cần có kỳ
khảo sát năng lực tiếng Anh.
Khảo sát này, "Arkansas Department of Education (ADE, Bộ Giáo dục tiểu bang Arkansas), Khảo sát Sử dụng Ngôn ngữ tại nhà", là một phiên bản của "Khảo sát Sử dụng Ngôn ngữ tại nhà của OSPI" do
OSPI soạn thảo, sử dụng trong khuôn khổ giấy phép CC BY. "Arkansas Department of Education (ADE, Bộ Giáo dục tiểu bang Arkansas), Khảo sát Sử dụng Ngôn ngữ tại nhà" sử dụng trong khuôn khổ giấy
phép CC BY của English Learners Unit (Phòng Người học tiếng Anh) của Bộ Giáo dục tiểu bang Arkansas.

