
 
Tagalog 

 

Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) 

Survey sa Wika sa Tahanan 

Ang Survey sa Wika sa Tahanan ay ibinibigay sa lahat ng mga estudyante na nagpapa-enroll sa mga 

paaralan ng Washington.  

Pangalan ng Estudyante: Grade: Petsa:

  

Pangalan ng Magulang                                Lagda ng Magulang 

Karapatan sa mga Serbisyo sa 
Pagsasalin at Enterpreting  
Banggitin ang mas gusto mong wika 
upang makapagbigay kami ng 
interpreter o mga dokumentong isinalin 

sa iyong wika, nang walang bayad, 
kapag kailangan mo ang mga ito. 

 

Lahat ng magulang ay may karapatan sa impormasyon tungkol sa 

edukasyon ng kanilang anak sa wika na naiintindihan nila. 

 

1. Anong (mga) wika ang gustong gamitin ng inyong pamilya sa 

pakikipag-ugnayan sa paaralan? 

 

__________________________________ 

 

Pagiging Karapat-dapat sa Suporta 

sa Pagsulong sa Wika 
Ang impormasyon tungkol sa wika ng 
estudyante ay tumutulong sa amin na 
matukoy ang mga estudyante na 
kwalipikado para sa suporta sa 
pagsulong sa mga kasanayan sa wika na 
kailangan para magtagumpay sa 

paaralan. Maaaring kailanganin ang test 
o pagsusuri para matiyak kung kailangan 
ang mga suporta sa wika. 

 

2. Anong wika ang unang natutuhan ng iyong anak? 

__________________________________ 

 

3. Anong wika ang pinakamadalas na ginagamit ng iyong anak sa 

tahanan? 

__________________________________ 

 

4. Anong pangunahing wika ang ginagamit sa inyong tahanan, 

kahit ano pa ang wika na sinasalita ng iyong anak? 

      __________________________________  

 

5. Nakatanggap ba ang iyong anak ng suporta sa pagsulong sa 

wikang Ingles sa dati niyang paaralan?  Oo___ Hindi___ Hindi 

Alam___ 

 

Nakaraang Edukasyon  

Ang iyong mga sagot tungkol sa bansang 

sinilangan at nakaraang edukasyon ng 

iyong anak ay: 

 Magbibigay sa amin ng impormasyon 

tungkol sa kaalaman at kasanayan na 

dala-dala niya sa paaralan. 

 Maaaring magpangyari na 

makatanggap ang school district ng 

karagdagang pondo mula sa pederal 

para maglaan ng suporta sa iyong 

anak. 

Ang form na ito ay hindi ginagamit para 

matukoy ang immigration status ng mga 

estudyante. 

6. Sa anong bansa isinilang ang iyong anak?  

 

___________________ 

 

7. Nakatanggap ba ng pormal na edukasyon ang iyong anak sa 

labas ng United States?  (Kindergarten – 12th grade)    

____Oo   ____Hindi 

 

Kung oo: Bilang ng buwan:  _____________ 

              Wika sa pagtuturo:  ______________  

 

8. Kailan unang pumasok sa paaralan sa United States ang iyong 

anak?  (Kindergarten – 12th grade)    

 

_______________________ 

Buwan           Araw       Taon 

 

Salamat sa pagbibigay ng impormasyong kailangan sa Survey sa Wika sa Tahanan. Makipag-ugnayan sa iyong school district kung 

mayroon ka pang katanungan tungkol sa form na ito o tungkol sa mga serbisyo na available sa paaralan ng iyong anak.    

Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that includes a language other than English to 
question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to questions #1 or #4 of a language other than English could prompt further conversation with 
the family to ensure that #2 and #3 were clearly understood.  ”Formal education” in #7 does not include refugee camps or other unaccredited educational programs for children.  
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