Khảo sát Ngôn ngữ của tiểu bang Minnesota
Trong tất cả mọi người trong tiểu bang Minnesota có hơn 100 loại tiếng. Khả năng nói và hiểu hơn một loại tiếng
có giá trị. Thông tin bạn cung cấp
trường sẽ được sử dụng để xem nếu học sinh của bạn hiểu hơn một loại tiếng. Ở trong tiểu bang Minnesota, bất
kỳ học sinh nào hiểu hơn một loại tiếng có thể đủ điều kiện nhận một "Con dấu đa ngôn ngữ" sau khi kiểm tra
thêm. Ngoài ra thêm, thông tin bạn cung cấp sẽ xác định nếu học sinh của bạn cần thiết thí tiếng anh. Theo kết
quả của thí tiếng anh, học sinh của bạn có lẽ nhận được thêm lớp học dạy thêm tiếng Anh. Các lớp dạy thêm
tiếng Anh là yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang. Là cha mẹ của học sinh, bạn có quyền từ chối Các lớp dạy
thêm tiếng Anh bất cứ lúc nào. Tất cả phải làm khảo sát Ngôn ngữ của tiểu bang Minnesota khi đi học. Thông tin
được yêu cầu trên đơn này là quan trọng cho chúng tôi giúp học sinh của bạn.
Cảm ơn bạn giúp chúng tôi làm đơn Ngôn ngữ của tiểu bang Minnesota.

Thông tin của học sinh
Tên của học sinh:
(tên họ, tên đầu tiên, tên đệm)

Ngày sinh tháng sinh hoặc là số ID của học sinh:

Mô tả học sinh của bạn:

Cho biết các tiếng ngoài tiếng anh:

_

các tiếng ngoài trừTiếnganh.

_

Tiếng anh và các tiếng ngoài trừ tiếng anh.

_

chỉ cóTiếng anh.

_

các tiếng ngoài trừTiếnganh.

_

Tiếng anh và các tiếng ngoài trừTiếng anh.

_

chỉ cóTiếng anh.

_

các tiếng ngoài trừ Tiếng anh.

_

Tiếng anh và các tiếng ngoài trừtiếng anh.

_

chỉ có Tiếng anh.

_

các tiếng ngoài trừTiếnganh.

tương tác nhất quán

_

Tiếng anh và các tiếng ngoài trừtiếng anh.

trong:

_

chỉ có Tiếng anh.

1. Học sinh của tôi đầu tiên
học:

2. Học sinh của tôi nói:

3. Học sinh của tôi hiểu:

4. Học sinh của tôi có

Chỉ sử dụng tiếng không xác định học sinh của bạn là một người học tiếng Anh. Nếu một tiếng ngoài ra tiếng Anh được
chỉ định, chúng tôi sẽ kiểm tra trình độ tiếng Anh của học sinh bạn.
Thông tin cha mẹ

Tên cha mẹ
Chữ ký của cha mẹ

Ngày:

* Tất cả thông tin trên biểu mẫu này là bí mật. Thông tin trên biểu mẫu này sẽ chỉ được chia sẻ với nhân viên học để giúp học sinh của bạn và
theo luật của Sở Giáo dục của tiểu bang Minnesota. Tại huyện và tại sở Giáo dục của tiểu bang Minnesota, thông tin trên biểu mẫu này sẽ
không được chia sẻ trừ khi bị buộc bởi luật tiểu bang hoặc liên bang chia sẻ. Tất cả thông tin trên biểu mẫu này là tự nguyện.

