This form is available in English.
.ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺡﺎﺘﻣ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ
我们可以提供此文件的中文版译文。
이 양식은 한국어로 번역되어 있읍니다.
Ce formulaire est disponible en français.
mẫu này có sẵn bằng tiếng Việt
यह फाम$ %ह'द) म* उपल.ध है
(919) 431-7703

HOME LANGUAGE SURVEY
ĐIỀU TRA VỀ NGÔN NGỮ TẠI NHÀ CỦA

If a language other than English is listed in any question 1-3, or a country other than U.S. is listed, make an appointment with the
CIE to begin the enrollment process. Place this form in the student’s blue LEP folder in the cumulative record and give a copy to
the LEP Contact.
Tên Học Sinh: _________________________________________________________________________________
Họ

Tên

Tên Đệm

Ngày Sinh: ______________________ Trường: _______________________________ Năm Học: __________
Quốc gia nơi học sinh ra đời: __________________ Lần nhập học đầu tiên của học sinh vào một trường học ở Hoa Kỳ: ______/______/____
Quốc Gia

Tháng/Ngày/Năm

Kính Gửi Phụ Huynh/Người Giám Hộ:
Các chính sách của liên bang và tiểu bang yêu cầu các trường xác định (các) ngôn ngữ dùng ở nhà của từng học sinh. Nếu câu trả lời
cho bất kỳ câu hỏi nào dưới đây là ngôn ngữ khác tiếng Anh, con quý vị có thể được đánh giá dựa trên Bài Kiểm Tra Xếp Lớp ĐẦU
VÀO WIDA (W-APT) để xác định sự thành thạo Anh ngữ của trẻ. Dựa trên kết quả, con quý vị có thể được xác định là LEP và đạt
tiêu chuẩn nhận các dịch vụ ESL. Tất cả các học sinh LEP được xác định sẽ được đánh giá thường niên cho đến khi thoát khỏi xác
định LEP.
Xin trả lời các câu hỏi sau đây:
1.

Ngôn ngữ mà con quý vị thường sử dụng nhất để giao tiếp là gì? __________________

2.

Ngôn ngữ mà quý vị thường sử dụng nhất để nói chuyện với con mình là gì? __________________________

3.

Ngôn ngữ mà con quý vị học khi bắt đầu tập nói là gì? ____________________

Các Trường Công Lập Hạt Wake cố gắng cung cấp sự tiếp cận tới thông tin học tập bằng ngôn ngữ mà phụ huynh có thể hiểu. Do đó,
chúng tôi cần có câu trả lời của quý vị cho các câu hỏi sau đây.
4.

Quý vị có cần dịch vụ biên dịch để hiểu hồ sơ học tập của WCPSS hay không?
Nếu có, bằng ngôn ngữ nào? ______________

5.

Quý vị có cần phiên dịch viên cho các cuộc họp của hệ thống trường liên quan đến việc học tập của con quý vị hay không?
Có
Không
Nếu có, bằng ngôn ngữ nào? ______________

Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ: ____________________________________
Điện Thoại của Phụ Huynh:

Có

Không

Ngày: _____/_____/_____

(Điện Thoại Nhà/Di Động) ____________________ (Điện Thoại Nơi Làm Việc) ____________________
School & CIE Office Use Only

CIE Appointment Date: ___________________________

Appointment Time: ____________

Date HLS Faxed to CIE: _______________________________

Staff Member Assisting Parent (please print): _______________________________________________ Position: __________________________
Signature of Staff Member Assisting Parent: ________________________________________________ Date: ____________________________
Signature of CIE Staff Member Receiving Fax: ______________________________________________ Date: ____________________________

Wake County Public School System | www.wcpss.net
Revised December 21, 2012

