
Inquérito de Idioma Falado em Casa 

Caros Pais/Tutores: 

O objetivo do inquérito de idioma falado em casa  (HLS) é determinar a língua materna ou falada em casa do aluno. Estas 
informações são essenciais para que as escolas forneçam instruções significativas para todos os alunos. O HLS faz parte 
do processo de identificação em todo o estado exigido pela Seção 3113(b)(2) da Lei de Todos os Estudantes Tem Sucesso 
(ESSA) e 703 KAR 5:070. 

O HLS deve ser fornecido a todos os alunos matriculados no agrupamento escolar. 

O HLS é administrado uma vez, após a inscrição inicial no sistema de ensino e permanece no arquivo cumulativo do aluno. 

Tenha em conta que as respostas ao inquérito abaixo são específicas do aluno. Se um idioma diferente do inglês for 
registrado para QUALQUER uma das perguntas do inquérito abaixo, o agrupamento é legalmente obrigado a fazer uma 
avaliação adicional do seu filho para determinar se ele é elegível para o apoio ao idioma. 

As respostas não serão usadas para determinar o estatuto legal ou para fins de imigração. Se seu filho for elegível para 
os serviços de ensino de inglês, poderá recusar alguns ou todos os serviços a ele oferecidos. 

Em caso de dúvida sobre como concluir o HLS, entre em contato com o estabelecimento de ensino do seu filho. 

Informação do Aluno (obrigatório): 

Nome:    Data de Nascimento: 

Histórico do Idioma do Aluno (obrigatório): 

1. Qual é o idioma mais falado em casa?

2. Que idioma aprendeu o seu filho quando começou a falar?

3. Qual é idioma que o seu filho mais fala em casa?

4. Que idioma usa mais para falar com o seu filho?

Idioma para Comunicação com a Escola (não obrigatório): 

5. Em que idioma prefere receber toda a informação escolar:

Assinatura dos Pais/Tutores: Data: 

Ao assinar aqui, certifica que as respostas às quatro perguntas acima solicitadas são específicas para seu aluno. Compreende que, se 
um idioma diferente do inglês tiver sido identificado, o seu aluno será testado para determinar se se qualifica para os serviços de 
apoio à língua, para ajudá-lo a tornar-se fluente em inglês. Os alunos qualificados para os serviços de apoio à língua têm direito a 

serviços de ensino de inglês e serão testados anualmente para determinar a sua proficiência na língua inglesa, conforme exigido pela 
ESSA 1111(b)(2)(G). 

Reservado aos Serviços Escolares 
Funcionários da escola que administraram e explicaram o HLS e a colocação de um aluno num programa de 
desenvolvimento da língua inglesa caso um idioma diferente do inglês fosse indicado: 

Nome: Data: 
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