Davenport Community Schools  FORM D

Các Trường Cộng đồng Davenport –MẪU ĐƠN D

2016  17 KHẢO SÁT NGÔN NGỮ Ở NHÀ


T

HÔNG TIN HỌC SINH
❒ Nam ❒ Nữ

Tên học sinh: ______________________________________

Ngày sinh:____/____/____

Họ học sinh: ______________________________________

Điện thoại nhà : (____)________________

❒ Không đề

Tên Phụ huynh/Giám hộ: ____________________________

Điện thoại Nơi làm việc: (____)_________

❒ Không gọi

Đường:________________________ Chung cư/Lô số#:____

Trường:________________________

Lớp:________

Thành phố:___________ Tiểu bang:____ Số vùng________

Ngày:__________________________

NGUỒN GỐC QUỐC GIA VÀ NGÔN NGỮ
1) Con quý vị sinh ở Liên bang Mỹ??

❒ Đúng

❒ Không

Nếu ĐÚNG, tiểu bang nào?________________________________________
Nếu KHÔNG, quốc gia nào?________________________________________
2) Con quý vị có theo học ở trường nào của Liên bang Mỹ trong 3 năm trong cuộc đời không?
*Nếu có, xin cung cấp tên trường, tiểu bang, và ngày theo học

❒ Đúng *

❒ Không

Tên Trường _______________________________ Tiểu bang ________________

Ngày theo học ______________________

Tên Trường _______________________________ Tiểu bang ________________

Ngày theo học ______________________

Tên Trường _______________________________ Tiểu bang ________________

Ngày theo học ______________________

3) Ngôn ngữ nào được sử dụng bởi quý vị và gia đình quý vị trong suốt thời gian ở nhà? ________________________________
4) Nếu có thể, ngôn ngữ nào quý vị thích nhận để liên lạc từ trường học?____________________________
5) Có phải con quý vị học ngôn ngữ đầu tiên hay ngôn ngữ mẹ đẻ nào khác hơn tiếng Anh?

❒ Đúng*

❒ Không

*Nếu quý vị trả lời "Đúng" cho câu hỏi số 5 ở trên, vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới đây:
1) Ngôn ngữ con quý vị đã được học khi bé trai/gái bắt đầu học nói?______________________________________________
2) Ngôn ngữ nào con quý vị thường xuyên nói ở nhà?__________________________________________________
3) Ngôn ngữ nào quý vị thường xuyên nói với trẻ? (Cha)_________________ (Mẹ)_____________________
4) Xin mô tả sự hiểu biết về ngôn ngữ của con quý vị. (chỉ chọn một)
❒ Chỉ hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ và không biết Tiếng Anh
❒ Hiểu hầu hết ngôn ngữ mẹ đẻ và một ít Tiếng Anh
❒ Hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ và Tiếng Anh bằng nhau
❒ Hiểu hầu hết Tiếng Anh và một ít ngôn ngữ mẹ đẻ
❒ Chỉ hiểu Tiếng Anh

Báo cáo về Chủng tộc và Sắc tộc
Tên Học sinh: ______________________________________

Người Hoàn thành Đơn: (kiểm tra một)

Họ Học sinh: ______________________________________

❒ Cha mẹ/Giám hộ

Ngày sinh:____/____/____

❒ Giới Nam

❒ Giới Nữ

❒ Giới Nữ

❒ Người khác:__________

Ngày hoàn thành đơn:__________________________________

Bộ Giáo dục Hoa kỳ đưa ra tiêu chuẩn mới cho các học khu trường để báo cáo chủng tộc và săc tộc của học sinh. Các câu trả lời
của quý vị dưới đây sẽ được bảo mật cẩn thận và dữ liệu sẽ được sử dụng trong việc tổng hợp.
1)
H
ọc sinh là dân tộc Mễ, La tinh hay Tây Ban Nha?

❒ Đúng

❒ Không

Bao gồm người gốc Cuba, Mê‐xi‐cô, Puerto Rican, Nam hay Trung Mỹ, hoặc văn hóa hay nguồn gốc Tây Ban Nha.
Nếu quý vị trả lời "
Đúng"
cho câu số #1, quý vị có thể chọn một hay nhiều loại chủng tộc trong câu hỏi số #2.
Nếu quý vị trả lời "
Không",
xin chọn một hay hơn cho loại chủng tộc tiếp theo.
2)
C
ác loại chủng tộc
❒ Thổ dân Da đỏ hay Người Alaska
Nguồn gốc từ bất cứ sắc dân của miền Bắc, Trung và Nam Mỹ đã duy trì một bộ lạc liên kết hay cộng đồng
❒ Châu Á
Nguồn gốc từ bất cứ sắc dân bản địa của vùng Viễn Đông, Đông Nam Á hay tiểu lục địa Ấn Độ
Ví dụ: C
ampuchia,Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, quần đảo Philippine, Thái Lan và Việt Nam.
❒ Người da đen hay Người Mỹ gốc Phi
Nguồn gốc từ bất cứ nhóm chủng tộc da đen gốc Phi
❒ T
huộc Thổ địa Hawaii hay các đảo Thái Bình Dương
Nguồn gốc bất cứ người thuộc thổ địa Hawaii, Guam, Samoa, hay thuộc các đảo Thái Bình Dương khác.
❒ Người da trắng
Nguồn gốc từ bất kỳ sắc dân bản địa của châu Âu, Trung Đông hay Bắc Phi

Xin hoàn thành toàn bộ đơn và gửi lại cho văn phòng trường học

_______________________________________________________________
Chữ ký Phụ Huynh/Giám hộ
REV 02/2016

______________________________
Ngày

