Laotian/ມີນາ 2020

ໜ່ວຍງານ ການສຶກສາລະດັບປະຖົມແລະມັດທະຍົມ (DESE) ຂອງ Arkansas
ການສໍາຫຼວດການນໍາໃຊ້ ພາສາຢູ ່ ເຮືອນ
ການສໍາຫຼວດການນໍາໃຊ້ ພາສາຢູ ່ ເຮືອນ ສໍາເລັດໂດຍນັກຮຽນທັງໝ
ົ ດ ຜູ້ ທີ່ລົງທະບຽນເຂ້ົ າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ Arkansas
ຕ້ັ ງແຕ່ ເລ່ີ ມຕ້ົ ນ.
ຊ່ື ນັກຮຽນ:
ໂຮງຮຽນ:

ID ນັກຮຽນ #:

ຊ່ື ຂອງພ່ໍ ແມ່ /ຜູ້ ປົກຄອງ:

ຊ້ັ ນຮຽນ:

ວັນທີ:

ເພດ:

ວັນເດືອນປີເກີດ:

ລາຍເຊັນຂອງພໍ່ແມ່ /ຜູ້ ປົກຄອງ:

ສິດໃນການບໍລິການແປພາສາ ແລະ
ການແປແບບປາກເປ່ົ າ
ລະບຸ ຄວາມຕ້ ອງການໃນພາສາຂອງທ່ ານ
ເພ່ື ອໃຫ້ ພວກເຮົາສາມາດຈັດຫານາຍພາສາ ຫື ຼ
ເອກະສານທີ່ແປແລ້ ວ
ໂດຍບໍ່ຕ້ ອງເສຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃດໆ
ເມ່ື ອທ່ ານຕ້ ອງການພວກເຂົາ.

ພ່ໍ ແມ່ ທັງໝົດມີສິດໃນຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັບການສຶກສາຂອງລູ ກຂອງພວກເຂົາເປັນພາສາທີ່ພວກເຂົາເຂ້ົ າໃຈ.

ການມີສິດສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການ
ພັດທະນາພາສາ
ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບການໃຊ້ ພາສາຂອງນັກຮຽນ
ຊ່ ວຍໃຫ້ ພວກເຮົາລະບຸ ນັກຮຽນທີ່ມີສິດໄດ້ ຮັບກາ
ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເພີ່ມເຕີມ
ເພ່ື ອພັດທະນາທັກສະດ້ ານພາສາທ່ີ ຈໍາເປັນເພ່ື ອ
ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໂຮງຮຽນ.
ການສອບເສັງອາດມີຄວາມຈໍາເປັນ
ເພ່ື ອກໍານົດວ່ າມີຄວາມຕ້ ອງການດ້ ານພາສາຫື ຼ
ບ່ໍ .

2.

ພາສາຫຍັງທີ່ທ່ ານໃຊ້ ເວ້ົ າໃນເຮືອນຂອງທ່ ານ?
_______________________________________

3.

ພາສາຫຍັງທີ່ລູ ກຂອງທ່ ານໄດ້ ຮຽນທໍາອິດ?
__________________________________

4.

ພາສາຫຍັງທີ່ລູ ກຂອງທ່ ານໃຊ້ ເລື້ອຍໆທີ່ສຸ ດຢູ ່ ເຮືອນ?
__________________________________

5.

ພາສາຫຍັງທີ່ຄອບຄົວຂອງທ່ ານໃຊ້ ເລື້ອຍໆທີ່ສຸ ດຢູ ່ ເຮືອນ?
__________________________________

6.

ພາສາຫຍັງທີ່ຜູ້ ໃຫຍ່ ໃຊ້ ເວ້ົ າກັນເລື້ອຍໆທີ່ສຸ ດຢູ ່ ເຮືອນ?
____________________________________

7.

ລູ ກຂອງທ່ ານເກີດຢູ ່ ໃສ? ___________________

8.

ເມື່ອໃດລູ ກຂອງທ່ ານເຂົ້າໂຮງຮຽນຄ້ັ ງທໍາອິດໃນ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (50 ລັດ, DC)?

ກ່ ອນການສຶກສາ
ຄໍາຕອບຂອງທ່ ານກ່ ຽວກັບປະເທດບ່ ອນທີ່ລູ ກຂ
ອງທ່ ານເກີດ ແລະ ການສຶກສາກ່ ອນໜ້ ານ້ີ
ເຮັດໃຫ້ ພວກເຮົາມີຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບຄວາມຮູ ້ ແລະ
ທັກສະທ່ີ ລູ ກຂອງທ່ ານຈະນໍາມາສູ ່ ໂຮງຮຽນ.

1. a) ທ່ ານຕ້ ອງການຮັບເອົາການສ່ື ສານເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກໂຮງຮຽນເປັນພາສາໃດ?

__________________________________
b) ພາສາໃດທີ່ທ່ ານຕ້ ອງການໃຊ້ ໃນການສ່ື ສານກັບຄູ ອາຈານໃນໂຮງຮຽນ ເມ່ື ອທ່ ານເວ້ົ າ?
__________________________________

(ໂຮງຮຽນອະນຸ ບານ – ຊ້ັ ນທີ 12)

_______________________
ເດືອນ
ວັນ
ປີ

ແບບຟອມນ້ີ ບ່ໍ ໃ ຊ້ ເພ່ື ອລະບຸ ສະຖານະການເ
ຂ້ົ າເມື ອງທີ່ ຖື ກກົ ດໝ າຍ ຂອງນັ ກຮຽນ.
9.

ລູ ກຂອງທ່ ານໄດ້ ເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນ Puerto Rico ບໍ? _______

ຂອບໃຈສໍາລັບການສະໜອງຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ຈໍາເປັນໃນການສໍາຫລວດ ການນໍາໃຊ້ ພາສາຢູ ່ ເຮືອນ.
ຕິດຕ່ໍ ຫາໂຮງຮຽນລູ ກຂອງທ່ ານຖ້ າທ່ ານມີຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບແບບຟອມນ້ີ ຫື ຼ ກ່ ຽວກັບການບໍລິການທ່ີ ໂຮງຮຽນລູ ກຂອງທ່ ານ.
ຈົ ດໝ າຍເຖິ ງເມື ອງ: ແບບຟອມນີ້ມີໃຫ້ ເປັນຫລາຍພາສາ ໃນ http://www.arkansased.gov/divisions/learningservices/english-learners ຄໍາຕອບທີ່ລວມມີພາສາອ່ື ນນອກເໜືອຈາກອັງກິດສໍາລັບຄໍາຖາມ #1-6
ສະແດງວ່ າຈໍາເປັນຕ້ ອງກວດສອບລະດັບຄວາມຊໍານານພາສາອັງກິດ.

ວຽກນີ້, “ພະແນກສາມັນສຶກສາໂຮງຮຽນ Arkansas (ADE), ການນໍາຫຼວດການໃຊ້ ພາສາບ້ ານເກີດ”, ເປັນສ່ິ ງທ່ີ ໄດ້ ມາຈາກ “ການສໍາຫຼວດພາສາບ້ ານເກີດ OSPI”ໂດຍ OSPI, ທ່ີ ໃຊ້ ພາຍໃຕ້ CC BY. "ພະແນກສາມັນສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ
Arkansas (ADE), ການສໍາຫຼວດພາສາບ້ ານເກີດ" ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດພາຍໃຕ້ CC BY ໂດຍໜ່ ວຍງານຜູ້ ຮຽນພາສາອັງກິດຂອງພະແນກສາມັນສຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ Arkansas.

