Опитування про мову домашнього спілкування
Шановні батьки/опікуни!
Штат Вермонт радо вітає сім'ї з усіх мовних і культурних середовищ. Володіння більш ніж однією мовою — вміння,
цінне для людей, сімей і громад. Ми заохочуємо сім'ї спілкуватися власною мовою та вивчати англійську мову. Щоб
забезпечити ефективне спілкування між вашою сім'єю та нашою школою, будь ласка, повідомте нас про те, чи маєте ви
запитання та/або чи потрібні вам послуги письмового/усного перекладу, щоб узяти участь у цьому опитуванні або
розуміти інші важливі шкільні повідомлення.
Задля забезпечення дотримання високих академічних стандартів для всіх учнів, федеральне законодавство потребує, щоб
державні школи виявляли учнів, яким можуть бути потрібні послуги з вивчення англійської мови. Всі батьки/опікуни
учнів, щойно зарахованих у дитячі садки і школи до 12 класу, повинні надати відповіді на наведені нижче запитання під
час реєстрації. Спеціаліст з роботи з учнями, які вивчають англійську мову (EL), може за потреби запросити подальшу
інформацію, щоб визначити, чи потрібні вашій дитині послуги з вивчення англійською мови (EL) і чи відповідає вона
критеріям отримання додаткових послуг.
Щиро дякуємо за час, приділений заповненню цієї форми! Запевняємо вас, що інформація з цього опитування
використовуватиметься лише для освітніх цілей задля виявлення дітей, яким потрібна допомога з вивчення англійської
мови.
Інформація про учня (цей розділ заповнюють батьки/опікуни)
Ім'я:

Країна народження:

Прізвище:

Дата народження
(місяць/день/рік)

Дата в'їзду в США
(місяць/день/рік):

Запитання для батьків/опікунів

Ж

Ч

Дата початку відвідування дитиною
дитячого садку (або старшого класу) будьякої школи в США (місяць/день/рік):

Відповіді

1. Якими мовами ви розмовляєте вдома?
2. Якою мовою ви найчастіше спілкуєтеся з дитиною?
3. Яку мову ваша дитина зараз найчастіше використовує
вдома?
4. Яка мова є рідною для кожного з батьків/опікунів?
5. Якою мовою ваша дитина почала розмовляти або яку
почала розуміти?
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Лише для співробітників LEA:
Яку школу відвідуватиме дитина?
Який клас відвідуватиме дитина?
Дата початку навчання в цій школі (місяць/день/рік):
Чи ця дитина пройшла перевірку рівня володіння англійською мовою та визначена як така, яка потребує послуг з
вивчення англійською мови (EL)?* Т / Н
Ім'я і прізвище особи, яка проводила тест:
Дата тестування дитини:

Якщо дитина не потребує послуг з вивчення англійської мови, чи відповідає вона визначенню ESSA «дитина або
молода людина-іммігрант»?*

Т/Н

Згідно з визначенням ESSA, термін «дитина або молода людина-іммігрант» розповсюджується на осіб
«(A) віком від 3 до 21 року;
«(B) які народилися в будь-якому штаті (включно з Пуерто-Рико); і
«(C) не відвідували одну або більше шкіл у одному або більше штатів протягом понад 3 повних навчальних років».
*LEA повинна надіслати HLS у VT-AOE через вебсайт збору даних HLS лише по тим учням, які:
1. Пройшли тестування для перевірки рівню володіння англійською мовою під керівництвом спеціалістів EL і визначені як
такі, що потребують послуг з вивчення англійської мови (EL); і/або
2. Визначені як такі, що відповідають визначенню «дитина або молода людина-іммігрант».
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