
Student’s Name: ___________________________________________ 

Ethnicity 

Are you of Hispanic/Latino/Spanish origin?   
           ❑ No, not of Hispanic/Latino/Spanish origin              ❑ Yes, of Hispanic/Latino/Spanish origin 
Select your race: (You must select one, even if you answered “yes” on the above question.  You may select more than one, if applicable.)  
❑ American Indian/Alaska Native (AI/AN)   Tribal Affiliation: _______________________________________ 

• I have completed and submitted an AI/AN Form 506 for my student.           Yes             No  
      
❑ Asian         ❑ Black or African American         ❑ Native Hawaiian or other Pacific Islander          ❑ White 
 

 

Khảo sát Ngôn ngữ Tại nhà 

Thông tin này không thể được dùng cho các vấn đề nhập cư hoặc báo cáo lên các cơ quan về nhập cư. 
Khảo sát Ngôn ngữ Tại nhà 

1. Quý vị thích dùng ngôn ngữ nào cho thông tin của trường gửi về nhà? 

2. Con quý vị thường nói ngôn ngữ nào nhất tại nhà? 

3. Người lớn trong nhà thường dùng ngôn ngữ nào nhất khi nói chuyện với con quý vị? 

4. Con quý vị hiện tại có thể hiểu hoặc nói (những) ngôn ngữ nào? 

5. Gia đình quý vị có phải xuất thân là người nhập cư không? 

6. Nếu học sinh không được sinh ra tại Hoa Kỳ, ngày nào học sinh đăng ký nhập học tại một Trường 
ở Hoa Kỳ: _______/______/_____ 
 

Mục đích: Khảo sát Ngôn ngữ Tại nhà (Home Language Survey, HLS): 
• Nhận diện học sinh có ngôn ngữ tại nhà không phải là tiếng Anh; và, 
• Nhận diện học sinh người sẽ được kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh bởi vì có 

một ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh được sử dụng tại nhà. 
• Bài kiểm tra độ thành thạo tiếng Anh quyết định xem liệu học sinh của quý vị có cần chương trình 

dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ song hành với chương trình giáo dục bình thường không. 
• Theo Quyền Công dân, con quý vị được phép nhận các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ này. 

 
Trách nhiệm Nhà trường: 

• Khi đăng ký, bang Utah sử dụng một mẫu đơn Khảo sát Ngôn ngữ Tại nhà (HLS) chuẩn để nhận diện 
một học sinh có ngôn ngữ không phải tiếng Anh, hoặc đến từ một môi trường có ngôn ngữ chính không 
phải tiếng Anh. 

• Học sinh phải được kiểm tra xem có nhận dịch vụ hay không trong vòng 30 ngày đăng ký hoặc trong 
vòng hai tuần nhập học tại trường, nếu trong năm học. 

 
 

Parent/Guardian Signature: ______________________________________      Date: ______________________ 

 

The Washington County School District does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, gender orientation, 
religious affiliation, age, pregnancy, or marital status in any of its educational programs. 

Information on this document is classified as private in accordance with Government Records Management Act (Utah Code 63-2-302). 


