
 

Ancheta Language Home 

Massachusetts Departamentul de elementar și a reglementărilor învățământului secundar impun ca toate școlile să 
determine limba (e) vorbită în casa fiecărui elev, în scopul de a identifica nevoile specifice ale limbilor. Aceste informații 
sunt esențiale pentru ca școlile să ofere instrucțiuni semnificative pentru toți elevii. În cazul în care se vorbește o altă 
limbă decât engleza în casă, District este obligat să facă o evaluare suplimentară a copilului dumneavoastră. Vă rugăm 
să ne ajute să îndeplinească această cerință importantă răspunzând la următoarele întrebări. Vă mulțumim pentru 
ajutor. 

Informații de student 
 
                                F                  M 
Nume   Al doilea nume   Numele de familie    Gen 

     / /    / /  
Tara natala             Data de nastere (mm/dd/yyyy)           Data înscris pentru prima dată în orice școală S.U.A. (mm/dd/yyyy) 

Informații școală 
 
 / /20 ______           
Data începerii în școală nouă (mm/dd/yyyy) Numele fostei școli și oraș    Grad de curent   

Întrebări pentru părinți / Gardienii  

Care este limba maternă (e) fiecărui părinte / tutore? (cercul unu) 

       (mama / tata / tutorele)  

      (mama / tata / tutorele) 

Limba în care (i) vorbite cu copilul tau?  
(includ rude -grandparents, unchi, matusi, etc. - si persoanele care ii ingrijesc) 

               rar / uneori / deseori / întotdeauna 

               rar / uneori / deseori / întotdeauna 
Ce limbă ați făcut copilul să înțeleagă mai întâi și să vorbească? Ce limbă utilizați cel mai mult cu copilul tau? 

Ce alte limbi știe copilul? (Cerc tot ce se aplică) 

      vorbi / citire / scriere 

      vorbi / citire / scriere 

Ce limbi folosește copilul dumneavoastră? (cercul unu) 

               rar / uneori / deseori / întotdeauna 

               rar / uneori / deseori / întotdeauna 
 Va aveți nevoie de informații de la școală scrise în limba maternă?                  
D                   N 

Va aveți nevoie de un interpret / traducător la întâlnirile părinte-
profesor? 

D                   N 
 

Părinte / tutore Semnătura: 
X 

 / /20  
Data de azi: (mm/dd/yyyy) 

Romanian 


