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Trường Tiểu Học Berkeley Glenn,  Trường Tiểu Học Wenonah,   Trường Tiểu Học Westwood, 
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Trường:         Ngày:    
 
Theo quy định của Luật Các Quyền Dân Sự (Civil Rights Act) năm 1964, các trường cần phải xác định trẻ em qua 
ngôn ngữ chính sử dụng hàng ngày.  Sự hiểu biết này là điều cần thiết cho các trường học có thể hướng dẫn có ý 
nghĩa cho tất cả học sinh. Xin cảm tạ sự hợp tác của quý vị trong việc đáp ứng yêu cầu quan trọng này. 
 
TÊN HỌC SINH:           __ 
      Tên Họ   Tên Riêng     Tên Đệm 
 
NGÀY SINH  CẤP LỚP______ GIỚI TÍNH    Nam / Nữ  (khoanh tròn một) 
             
Có ai trong nhà của quý vị nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh?      Có  /  Không  (khoanh tròn 
một)  
NẾU KHÔNG: 
Vui lòng kí tên và nộp khảo sát này.          
                                                           Chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ  
NẾU CÓ: 
1) Ngôn ngữ nào khác được nói ngoài tiếng Anh?        
2) Trong ngôn ngữ chỉ định (s) HỌC SINH (xin khoanh tròn một trong những điều sau đây): 
 Hiểu ?  Có  Không  Vừa Phải 
 Nói?   Có  Không  Vừa Phải 
 Đọc?   Có  Không  Vừa Phải 
 Viết?   Có  Không  Vừa Phải 
3) Ngôn ngữ đầu tiên học sinh học nói là gì?       
 
4) Ngôn ngữ mà học sinh thường xuyên sử dụng ở nhà?      
 
5) Ngôn ngữ thường xuyên nói chuyện với học sinh ở nhà là gì?     
 
6) Ngôn ngữ gì thường được nói bởi những người lớn ở nhà?      
 
7) Con của quý vị đã học trường ở một nước khác?    Có    /    Không  (khoanh tròn một) 
 
8) Con quý vị bắt đi đầu học ở Hoa Kỳ năm nào?      
 
Quý vị thích chọn ngôn ngữ nào để nhận được thông tin liên lạc bằng miệng từ trường học? 
  
Quý vị thích chọn ngôn ngữ nào để nhận được thông tin liên lạc bằng văn bản từ trường học? 
  
 
Cảm tạ. 
 
Phần này dành cho văn phòng sử dụng:  
Note: If a language other than English is indicated above, the student may be tested for English proficiency. 
Please make sure that this survey is complete and place one copy in each record.  
_____ Cumulative Record _____ESOL Record                             (home language survey) Vietnamese 


