Ankieta dotycząca języka używanego w domu
Drogi Rodzicu/Opiekunie!
Ustawa Federal NCLB-Title III Act i kodeks szkolny stanu Illinois wymagają, aby każdy rejon szkolny przeprowadził
ankietę dotyczącą języka używanego w domu wśród wszystkich uczniów zapisanych po raz pierwszy do szkół rejonu.
informacje te służą do zgłaszania do administracji stanu liczby uczniów, których rodziny mówią językiem innym niż angielski.
Pomaga to także w określaniu potrzeb w zakresie nauki języka angielskiego w szkołach. Liczymy na Państwa współpracę w tym
zakresie, abyśmy mogli spełnić ten ważny obowiązek ustawowy.
Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Szkoła

Płeć

Data urodzenia

Kraj urodzenia

Domowy nr telefonu

1. Czy w domu mówi się językiem innym niż angielski?
Jeśli tak, jakim:

TAK

NIE

2. Czy dziecko mówi językiem innym niż angielski?
TAK
NIE
Uwaga: Nie dotyczy to języków obcych, których dziecko nauczyło się w szkole.
Jakim językiem innym niż angielski mówi dziecko?
Czy dziecko czyta w tym języku? TAK

Czy dziecko pisze w tym języku? TAK

NIE

NIE

****Jeśli odpowiedzi na pytanie nr 1 ORAZ nr 2 to w obu przypadkach NIE, można zakończyć wypełnianie w tym miejscu.
Jeśli odpowiedź na KTÓREKOLWIEK pytanie to TAK, prosimy kontynuować. Jeśli odpowiedź na OBA pytania to TAK,
szkoła ma obowiązek ocenić znajomość języka angielskiego dziecka****
3. Jakim językiem mówi się najczęściej w domu?
Prosimy o dokładne określenie. (Przykładowo: mandaryński, nie chiński)
4. Czy dziecko...
Rozumie j. angielski?

TAK

NIE

Mówi po angielsku?

TAK

NIE

Czyta w j. angielskim?

TAK

NIE

Pisze po angielsku?

TAK

NIE

5. W jakim języku dziecko najczęściej rozmawia z rodzicami?
6. W jakim języku dziecko najczęściej rozmawia z przyjaciółmi?
7. Gdzie dziecko chodziło do szkoły w ubiegłym roku?
8. Czy w ub. roku szkolnym dziecko uczestniczyło w programie Bilingual, ELL/ESL albo Dual Language Program? TAK

NIE

9. Czy dziecko kiedykolwiek uczestniczyło w programie Bilingual, ELL/ESL albo Dual Language Program?

NIE

Prosimy wskazać nazwę programu:

Bilingual

ELL/ESL

TAK

Dual Language

10. Jeśli mówi Pan/Pani w języku innym niż angielski, czy zechce Pan/Pani pomóc w tłumaczeniu w szkole, gdy zajdzie taka
potrzeba? TAK
NIE

