English Language Learner Program
5530 E Northern Lights Blvd. • Anchorage, AK 99504 • 907-742-4452 • www.asdk12.org/ELL

Mahal na Magulang o Tagapangalaga,
Maligayang Pagdating! Ang Anchorage School District ay nangangako
sa pagsusuporta sa mga estudyanteng nagsasalita o nakakaintindi ng
ibang mga wika maliban sa Ingles. Ang sadyang sinanay na mga guro
at tutor na nakakaintindi, gumagalang, at humahanga sa iba’t-ibang
mga wika at kultura ay makikipagtulungan sa mga kwalipikadong mga
estudyante.
Upang makatulong sa amin na mapagpasyahan kung sino-sinong mga
estudyante ang maaaring maging kwalipikado sa aming programa,
mangyaring maglaan ng isang minuto upang kumpletuhin ang
nakalakip na form. Kung tinukoy ang isang wika maliban sa Ingles,
gagawin ang mga pagsusuring pangwika at aabisuhan ang pamilya
ukol sa mga resulta.
Kung kayo ay may mga katanungan, o nangangailangan ng tulong sa
form, ikinagagalak namin ang tulungan kayo.
Taos -puso,
Christine Garbe
Director English Language Learner Program
907-742-4452

This form should be placed in the student’s cumulative file.
EL staff, please initial:
____ Parent was given an
ELLP brochure.

TALATANUNGAN UKOL SA WIKA NG MAGULANG
(Survey Ukol sa Wikang Pambahay)

Anchorage School District
ID #ng Distrito ________________________
grado: ____

________________________________________
(paaralan)

Petsa ng Kapanganakan__________________

Kung ang isang wika maliban sa Ingles ay bahagi ng background ng estudyante, ang batas ng
estado at pederal ay inaatasan kami na subukin ang kanyang kahusayan sa Ingles.
Pangalan ng estudyante:

Lugar ng Kapanganakan:
(apelyido, pangalan)

Nakapag-aral ba nag estudyanteng ito sa labas ng Estados Unidos? □ hindi

□ oo, sa _____________________
Markahan ang ang mga gradong nakumpleto sa labas ng
Estados Unidos:
K□ 1□

3□

2□

Petsa nang unang pumasok ang estudyante sa isang
paaralan sa Estados Unidos ______________

4□

5□

6□

(bansa)
7□
8□

9□

10 □

11 □

Lumahok sa isang exchange student program? □ hindi

12 □

□ oo

1. Ano ang pangunahing wika na ginagamit sa bahay, maliban sa wikang sinasalita ng estudyante?
□ Ingles

□ iba pa

2.Ano ang unang wikang natutunang salitain ng estudyante?

□ Ingles

□ iba pa

3.Ano ang wikang madalas na sinasalita ng estudyante?

□ Ingles

□ iba pa

Kung Ingles ang tanging wika sa itaas,

pakilagdaan at petsahan ang pinaka-ibaba ng form.

Kung nakatala ang isang wika maliban sa Ingles sa itaas, pakisagutan ang mga tanong sa ibaba.

A. Anong (mga) wika ang sinasalita ng estudyanteng ito?
*Huwag ilakip ang mga wikang pinag-aaralan/natutunan ng iyong anak sa paaralan.

□ Ingles

□ iba pa ___________

B. Anong wika ang naiintindihan ng estudyanteng ito?

□ Ingles

□ iba pa ____________

C. Ano ang unang wika na sinasalita ng ina/tagapangalaga?

□ Ingles

□ iba pa ____________

D. Ano ang unang wika na sinasalita ng ama/tagapangalaga?

□ Ingles

□ iba pa ____________

E. May ibang nasa hustong gulang na naka-impluwesiya sa pagkatuto ng wika ng estudyanteng ito? □ hindi
Relasyon
sa estudyante
.

□ oo

Wikang sinasalita

Lagda ng Magulang/Tagapangalaga_____________________________________Petsa ______________________
Nakalimbag na pangalan ng magulang /tagapangalaga _________________________________________________
□ Ingles
□ iba pa_____________
__
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