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Bảng Câu Hỏi về Ngôn Ngữ Sử Dụng Ở Nhà

Kính gửi Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ:
Để giúp cho việc học tập của con quý vị, giáo viên cần biết con quý vị sử dụng ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ nào
thường xuyên nhất. Thông tin mà quý vị cung cấp sẽ được sử dụng để xác định xem con quý vị có hội đủ điều kiện tham
gia chương trình Học Viên Anh Ngữ (EL) và để xem Học Khu 196 có hội đủ điều kiện để được tài trợ bổ sung cho công
tác giáo dục học sinh nhập cư hay không.
Chỉ Học Khu 196 và Sở Giáo Dục Minnesota có quyền truy cập những thông tin nhận dạng trên mẫu này, trừ
trường hợp được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của trát tòa hay lệnh của toà án. Quý vị không phải hoàn thành
mẫunày, nhưng nếu quý vị không cung cấp thông tin, có thể sẽ có chậm trễ trong việc cung cấp các dịch vụ EL có sẵn
và/hoặc Học Khu 196 có thể không được tiếp cận khoản tài trợ có sẵn.
Tên học sinh:
tên

tên đệm

họ

Ngày sinh của học sinh: _____-______-________ tuổi của học sinh: ________ cấp lớp của học sinh:
tháng-ngày-năm

1. Con quý vị học ngôn ngữ hay các ngôn ngữ nào đầu tiên?

2. Ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ nào được nói thường xuyên tại nhà quý vị?

3. Con quý vị thường nói ngôn ngữ hay các ngôn ngữ nào?

1. Con quý vị có được sinh ra ở ngoài 50 Tiểu Bang của Hoa Kỳ, Washington, DC, hay Puerto Rico không? Có □ Không □
2. Con quý vị đã hoàn thành bao nhiêu năm học trọn vẹn ở Hoa Kỳ? _________

Chữ Ký của Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ
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