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SURVEY SA WIKA SA TAHANAN

FAIRBANKS NORTH STAR BOROUGH SCHOOL DISTRICT 

Minamahal na Mga Magulang/Tagapag-alaga: 
Upang matiyak na natatanggap ng lahat ng mag-aaral ang mga serbisyong pang-edukasyon na kinakailangan nila, inaatasan kami ng 
batas na magtanong tungkol sa mga background sa wika ng mga mag-aaral. Ang mga tugon sa Bahagi I sa ibaba ay magsasabi sa amin 
kung ang kahusayan ng mag-aaral sa Ingles ay dapat suriin para matulungan kaming matiyak na inaalok ang mga mahalagang 
oportunidad na makatanggap ng mga programa at serbisyo sa mga mag-aaral na nangangailangan ng mga ito. Ang tugon sa Bahagi II 
sa ibaba ay makakatulong sa aming makipag-ugnayan sa iyo tungkol sa mag-aaral at lahat ng bagay na may kaugnayan sa paaralan sa 
wikang pinipili mo (sa abot ng makakaya). 

IMPORMASYON NG MAG-AARAL: 

Pangalan ng Mag-aaral: ____________________________________________           Kasarian:  Babae  Lalaki 

(Apelyido, Pangalan) 

Petsa ng Kapanganakan: ______/______/________ Paaralan: ___________________ Baitang: ________________ 

Buwan Araw Taon 

Lugar ng Kapanganakan: ______________________________    

Nakikilahok sa isang student exchange program (programa sa pagpapalitan ng mag-aaral)?  Oo  Hindi

Nakatanggap ba ang mag-aaral ng pormal na edukasyon sa labas ng US?  Oo          Hindi  

Kung oo, bilugan ang mga baitang na nakumpleto sa labas ng US:  K   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 

Kung oo, ano ang ginamit na Wika sa Pagtuturo? ___________________________________________ 

Petsa ng unang pagpapatala sa isang paaralan sa US: _____________________ 

BAHAGI I: BACKGROUND SA WIKA 

1. Ano ang pangunahing wikang ginagamit sa tahanan?

(anuman ang wikang sinasalita ng mag-aaral)?

 Ingles  Iba __________________________

2. Ano ang wikang pinakamadalas na ginagamit ng mag-

aaral kapag nagsasalita?

 Ingles  Iba __________________________

3. Ano ang unang wikang natutunang bigkasin ng mag-

aaral?

 Ingles  Iba __________________________

BAHAGI II: MGA KAGUSTUHAN SA PAKIKIPAG-UGNAYAN 

Mayroon bang magulang/tagapag-alaga ang mag-aaral na nais makipag-ugnayan sa paaralan sa isang wika maliban sa Ingles? 

Hindi (pinipili ang Ingles)  Oo (pinipili ang wika maliban sa Ingles)

Kung Oo, anong wika? _________________________
Ipapadala ang mga komunikasyon mula sa paaralan sa wikang ito sa abot ng makakaya.

PIRMA NG MAGULANG/TAGAPAG-ALAGA 

Pirma ng Magulang/Tagapag-alaga: _________________________________ Telepono: _________________________ 

Naka-print na Pangalan: ___________________________________________ Petsa:  ________________ 

Ang impormasyon tungkol sa mga obligasyon ng paaralan ukol sa mga karapatang sibil sa mga mag-aaral na natututo ng Ingles at sa mga magulang 

na may limitadong kahusayan sa Ingles ay mahahanap sa webpage ng Tanggapan ng Mga Karapatang Sibil (Office for Civil Rights) ng USED 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html. Kung may mga katanungan ka tungkol sa form na ito o tungkol sa mga serbisyong 

available para sa iyong anak, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng ELL Program sa (907) 452-2000 ext. 11488. 
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