Survey sa Wika sa Tahanan
Mahal na Magulang/Tagapag-alaga,
Ang Pederal na NCLB-Title III na Batas at ang Kodigo ng Paaralan sa Illinois ay nag-aatas na ang bawat distrito ng
paaralan ay mangasiwa ng Survey sa Wika sa Tahanan sa bawat estudyanteng papasok sa mga paaralan ng distrito sa unang
pangkakataon. Gagamitin ang impormasyong ito para iulat sa estado ang bilang ng mga mag-aaral na ang mga pamilya ay
nagsasalita ng wika maliban sa Ingles. Nakakatulong din itong matukoy ang pangangailangan sa mga serbisyo sa Pag-aaral ng
Wikang Ingless sa mga paaralan. Ang kooperasyon mo sa pagtulong sa aming matugunan ang mahalagang legal na
pangangailangang ito ay pinahahalagahan.
Pangalan ng Estudyante

Baitang

Paaralan

Kaarawan

Kasarian

Bansa kung saan Pinanganak

Numero ng Telepono sa Tahanan

1. May wika ba maliban sa Ingles ang sinasalita sa tahanan niyo?
Kung oo, anong wika:

OO HINDI

2. Nagsasalita baa ng anak niyo ng wika maliban sa Ingles? OO
HINDI
Tala: Ang banyagang wika na natutunan ng estudyante sa paaralan ay hindi kasama.
Anong wika, maliban sa Ingles ang sinasalita ng anak niyo?
Nakakabasa ba sa wikang ito ang anak niyo? OO HINDI
Nakakasulat ba sa wikang ito ang anak niyo? OO HINDI
****Kung ang mga sagot sa tanong #1 AT #2 ay parehong HINDI, maaari ka nang huminto dito. Kung ang sagot sa
ALINMANG tanong ay OO, mangyaring magpatuloy. Kung ang sagot sa ALINMANG tanong ay OO, inaatas ng batas na
suriin ng paaralan ang kahusayan ng anak niyo sa wikang Ingles****

3. Anong wika ang pinakamadalas sinasalita sa tahanan niyo?
Mangyaring maging partikular. (Halimbawa: Mandarin, hindi Tsino)
4. Ang anak mob a ay……..
Nakakaintindi ng Ingles? OO

HINDI

Nagsasalita ng Ingles?

OO

HINDI

Nagbabasa ng Ingles?

HINDI

Nagsusulat sa Ingles?

OO

HINDI

OO

5. Anong wika ang pinakamadalas sinasalita ng anak mo kapag kausap ang kanyang mga magulang?
6. Anong wika ang pinakamadalas sinasalita ng anak mo kapag kausap ang mga niya?
7. Saang paaralan pumasok ang anak mo noong nakaraang taon?
8. Ang anak mo ba ay nasa bilingual, ELL/ESL o Dalawang Wikang Programa noong nakaraang taon ng pag-aaral?
HINDI
9. Ang anak mob a ay kailanmang nasa bilingual, ELL/ESL o Dual Language Program?
Pakitukoy kung aling programa:

Bilingual

ELL/ESL

OO

OO HINDI

Dalawang Wika

10. Kung nagsasalita ka ng ibang wika maliban sa Ingles, gugustuhin mo bang pana-panahong magsaling-wika sa paaralan kung
kailangan? OO HINDI

