
     International Student Registration Center 
Office of English Learners 

  

Bảng Khảo Sát Ngôn Ngữ Sử Dụng Tại Nhà Lớp K-12 
Tên Học Sinh: ______________________________________           Ngày: __________________ 
Tên Trường:    ______________________________________ 

1.   Em học sinh này học nói ngôn ngữ nào đầu tiên?  ________________________ 

2.   Em thường nói ngôn ngữ nào nhiều nhất ngoài giờ học ở trường?  ________________________ 

3.   Mọi người trong gia đình của em thường nói ngôn ngữ nào lúc ở nhà?  _______________________ 

4.   Con quý vị nói chuyện với quý phụ huynh/người giám hộ bằng ngôn ngữ gì? __________________ 

5.   Con quý vị nói chuyện với anh chị em bằng ngôn ngữ gì?                     ________________________ 

6.   Con quý vị được sinh ra ở thành phố nào và nước nào?   ________________________ 

7.   Nếu con quý vị đã đi học một trường khác ngoài nước Mỹ,                         

      a- Em học ở đâu?  ________________________ 

      b- Em bắt đầu học năm nào?       ________________________ 

      c- Học bao nhiêu ngày một tuần?   ________________________  

      d- Học bao nhiêu giờ một ngày?   ________________________ 

      e- Đã có sự gián đoạn nào trong việc học của học sinh này hay không?  ________                                              

Nếu có; xin vui lòng mô tả  _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

8.   Con quý vị nhập cư vào nước Mỹ vào ngày tháng năm nào, nếu em không được sinh ra tại nước 

Mỹ?  ________________________ 

9.   Nếu con quý vị đã học một trường khác tại Mỹ, em đã bắt đầu đi học vào ngày tháng năm nào? 

________________________ 

10. Là một phụ huynh, quý vị có thường xuyên đọc và viết bằng tiếng Anh không? Xin đánh dấu vào một 

trong những lựa chọn:        100%:_____       75%: _____     50%: _____     25%:______     0%:_____ 

11. Là một phụ huynh/người giám hộ, quý vị có thường xuyên nói bằng tiếng Anh không? Xin đánh dấu vào 

một trong những lựa chọn: 100%:_____       75%: _____     50%: _____     25%:______      0%:_____ 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________________________________________ 
Lưu ý dành cho trường học: Nếu học sinh được sinh ra ngoài nước Mỹ nhưng nói tiếng Anh, xin vui lòng fax 

Bảng Khảo Sát Ngôn Ngữ Sử Dụng Tại Nhà về cho 
Văn Phòng EL số (615) 214-8655. 

 

 

VIETNAMESE 

Resettlement Agency: ____________________________________________________________________ 

Case Worker Name: _____________________________________________________________________ 

Case Worker Phone Number: ___________________________________________________ 
Community Resource Suggested for family: ___________________________________________________ 

 

Comm 


