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Hướng dẫn:  Bảng câu hỏi này là một đơn bắt buộc phải điền. Các câu hỏi trong đơn này dùng để hỏi những thông 
tin quan trọng giúp chúng tôi có thể phục vụ cho con em quý vị tốt hơn. Xin hãy liên lạc nhà trường nếu quý vị cần trợ 
giúp điền đơn. Xin dùng bút mực cho tất cả các trang. Mỗi học sinh cần điền một đơn.   

 Tên học sinh: ________________________________________________________________ 
Khảo sát ngôn ngữ đang dùng (Tiêu đề III) 

Cuộc khảo sát nhẳm để quyết định việc hiện tại con em quý vị có tiếp xúc và xử dụng một ngôn ngữ nào khác qua đó 
có thể giúp các em nhận được sự giúp đở từ chương trình English Learner (EL). Nếu một ngôn ngữ khác được liệt 
kê, học sinh sẽ được kiểm tra khả năng thành thạo tiếng Anh. Một chương trình trợ giúp tiếng Anh sẽ được cung cấp 
nếu học sinh hội đủ điều kiện.  

1. Ngôn ngữ nào học sinh nghe hoặc xử dụng hàng ngày tại nhà (ví dụ như nói, truyền hình, radio, âm nhạc, văn
chương...)?

Nghe bằng tiếng:                                                         Xử dụng tiếng(như ASL):

2. Ngôn ngữ nào học sinh có thể hiểu được.

� Không biết tiếng Anh � Duy nhất tiếng Anh 

� Hầu như nói tiếng khác và một chút tiếng Anh � Hầu như tiếng Anh và một chút tiếng khác 

� Cả hai thứ tiếng � Tiếng dân tộc (như ngôn ngữ được nói bởi AI/AN thổ 
dân, gốc Hawaii, công dân thuộc lãnh thổ U.S.) 

3. Ngôn ngữ nào người lớn thường dùng khi nói/trao đổi với học sinh?

Phụ huynh/Bảo trợ:        Phụ huynh/Bảo trợ:   

Những người lớn khác trong nhà:   Người giữ trẻ:  

4. Ngôn ngữ nào học sinh HIỆN ĐANG nói/diễn đạt thường xuyên khi không ở trường?

5. Học sinh có thường tham gia các hoạt động văn hoá bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh?           Y          N
Xin hãy liệt kê các hoạt động và học sinh tham gia thường xuyên như thế nào (ví dụ như: một lần/tuần, hai lần/tuần,
một lần/tháng…).
________________________________________________________________________________________

6. Còn điều gì mà quý vị nghĩ nhà trường nên biết thêm về ngôn ngữ con em quý vị đang dùng?(như  ngôn ngữ nào các
em nói/diễn tả từ 0-4 tuổi, học sinh có học lớp dạy nói nào không, các em có học ở các trường mầm non song ngữ
nào chẳng hạn…)
_________________________________________________________________________________________

 Những câu hỏi cho phụ phuynh về ngôn ngữ dùng để liên hệ 

Quý vị muốn nhận thông tin từ trường bằng những cách nào (nếu có)? 

Phụ huynh/Bảo trợ:     Nói miệng _____________ Viết giấy ____________ Ngôn ngữ ký hiệu kiểu Mỹ   

  _________________ 

Phụ huynh/Bảo trợ:     Nói miệng _____________ Viết giấy ____________  Ngôn ngữ ký hiệu kiểu Mỹ 

  ________________ 




