
 

 

 

ĐIỀU TRA VỀ NGÔN NGỮ TẠI GIA ĐÌNH 

Khi ghi tên đăng ký, mọi học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ đều phải được cung cấp một bản Điều 
tra về Ngôn ngữ tại Gia đình. Bản điều tra này sẽ được sử dụng để xác định xem học sinh nào cần được 
đánh giá trình độ tiếng Anh. Nếu có một ngôn ngữ không phải tiếng Anh được chỉ ra trong bất kỳ câu hỏi 
nào trong số các câu hỏi 1-4, học sinh sẽ được đánh giá để xác định tình trạng đủ điều kiện nhận các dịch 
vụ Tiếng Anh Dành Cho 
Những Người Nói Ngôn Ngữ Khác (ESOL). Các đánh giá được phê duyệt bởi Sở Giáo Dục Tiểu Bang Kansas 
bao gồm: Phân Mức Trình Độ Trong Đánh Giá Ngôn Ngữ (LAS)/LAS LINKS/Pre-LAS, Kiểm Tra Trình Độ 
IDEA (IPT)/Pre-IPT, Loạt Bài Kiểm Tra Trình Độ Ngôn Ngữ (LPTS) và Đánh Giá Trình Độ Ngôn Ngữ Tiếng 
Anh Của Kansas (KELPA)/KELPA-P. Nếu một học sinh có điểm dưới mức thành thạo/trôi chảy trong bất kỳ 
lĩnh vực ngôn ngữ nào: nghe, nói, đọc, hoặc viết, học sinh đó sẽ có đủ điều kiện nhận các dịch vụ ESOL. Vui 
lòng hoàn thành 
một mẫu đơn cho mỗi đứa trẻ. 
 

Thông tin Học sinh: 

Tên Lớp Ngày sinh 

Địa chỉ Thành Phố Trạng Thái Mã bưu điện 

Ngày đầu tiên ghi tên ở một trường học ở Mỹ Số điện thoại 

Tên của đứa trẻ học sẽ được tham dự trong 2016-17 

 

Thông tin Ngôn ngữ của Học sinh: 
1. Con bạn học nói/sử dụng ngôn ngữ nào trước tiên? 

Tiếng Anh    Tiếng Tây Ban Nha    Tiếng khác (vui lòng chỉ rõ)    
 

2. Con bạn thường nói/sử dụng ngôn ngữ nào nhiều nhất tại gia đình? 
Tiếng Anh    Tiếng Tây Ban Nha    Tiếng khác (vui lòng chỉ rõ)    

 

3. Bạn thường nói/sử dụng ngôn ngữ nào nhiều nhất với con bạn? 
Tiếng Anh    Tiếng Tây Ban Nha    Tiếng khác (vui lòng chỉ rõ)    

 

4. Người lớn trong gia đình thường nói/sử dụng ngôn ngữ nào nhiều nhất? 
Tiếng Anh    Tiếng Tây Ban Nha    Tiếng khác (vui lòng chỉ rõ)    

 

Thông tin Phụ huynh/Người giám hộ: 
1.        Những ngôn ngữ nào bạn thích để giao tiếp trường?  

Tiếng Anh   Tiếng Tây Ban Nha    Tiếng khác (vui lòng chỉ rõ)    
 

2.        Bạn sẽ cần một phiên dịch cho các hội nghị phụ huynh / giáo viên?  Vâng ____   Không ____ 
 
 
 
 
 

Chữ ký của Phụ huynh hoặc Người giám hộ        Ngày 


