
Đầu trang của Học Khu 

Chân trang của Học Khu 

Câu hỏi Khảo sát Ngôn ngữ dùng ở Nhà theo Yêu cầu của Tiểu bang 
 

 
                      c                
 
Tiểu bang yêu cầu học khu phải thu thập kết quả Khảo sát Ngôn ngữ dùng ở Nhà đối với tất cả 

các học sinh mới đăng ký nhập học. Thông tin này sẽ đ ợc s  d    để x c định những học 

sinh có thể cần dịch v  hỗ trợ tiếng Anh. Những học sinh không s  d ng tiếng Anh làm ngôn 

ngữ chính cần phả  đ ợc kiể  tra trì   đ  để x c định xem có cần học tiếng Anh hay không. 

 

Vui lòng trả l i các câu hỏ  d ớ  đâ  để   úp c ú   tô  x c định xem có cần phải tiến hành kiểm 

tra mức đ  thành thạo tiếng Anh cho con quý vị  a    ô     ả          ị  

 
 
 
Ngoài ra, tiểu bang còn yêu cầu học khu phải thu thập ngôn ngữ  à   a đì        ị    t ê  

dùng cho thông tin liên lạc vớ    à tr  ng   ả          ị đ    à  tất câ   ỏ  bê  d ới. (Câu 

hỏi này không nằm trong Khảo sát Ngôn ngữ dùng ở   à trê  đâ )  

 

Ngôn ngữ mà Phụ huynh Ưu tiên dùng cho Thông tin liên lạc với Nhà trường: 
 
Quý vị muốn nhận thông tin của trường bằng ngôn ngữ nào? ______________________  
 

 
Tên Học sinh (bắt buộc): _______________________________________________ 
 

Câu hỏi Khảo sát Ngôn ngữ dùng ở Nhà (bắt buộc): 
 

1. Con quý vị nói và hiểu ngôn ngữ nào thành thạo nhất? 

___________________________________________________________________ 

 

2. Con quý vị thường nói ngôn ngữ nào ở nhà nhất? 

___________________________________________________________________ 

 

3. Người lớn ở nhà quý vị thường dùng ngôn ngữ nào nhất khi nói chuyện với con quý vị? 

___________________________________________________________________ 

 
 

___________________________________  _______________ 
Chữ ký của Phụ huynh/Người giám hộ/Người 
khác (bắt buộc) 

Ngày (bắt buộc) 

 


