
Bản câu hỏi về ngôn ngữ sử dụng tại nhà: Bước 1 
Giới thiệu 
Bản câu hỏi này là việc thứ nhất trong ba điều cần làm để xác định xem học sinh có đủ tiêu 
chuẩn một học sinh đang học Anh ngữ (English language learner, ELL) không.  

Chỉ dẫn 
Bắt đầu từ “Question 1” (Câu hỏi 1) và tiếp tục cho đến khi trả lời xong Bản câu hỏi về ngôn ngữ 
sử dụng tại nhà (HLS). Chọn câu trả lời cho mỗi câu hỏi và làm theo chỉ dẫn. Khi quý vị trả lời đến 
câu hỏi cần có sự quyết định (“Proceed to Records Review Process” [Tiếp tục đến phần thủ tục 
xem xét hồ sơ] hoặc “Do not proceed to Records Review Process” [Không đi tiếp đến phần thủ tục 
xem xét hồ sơ]), là quý vị đã trả lời xong Bản câu hỏi về ngôn ngữ sử dụng tại nhà. 
Thông tin về học sinh 
Tên học sinh:  Ngày sinh của học sinh:   

Địa chỉ: 

Thành phố: Tiểu bang: Mã bưu điện: 

Điện thoại:  

Các câu hỏi tham khảo 
Câu hỏi 1 
Khi học sinh bắt đầu sử dụng ngôn ngữ, các em dùng thứ tiếng nào? 

 Một tiếng khác không phải là tiếng Anh. Sang qua trả lời câu hỏi 2a. 

 tiếng Anh. Sang qua trả lời câu hỏi 2b.

Câu hỏi 2a 
Ở nhà, học sinh có nghe hoặc dùng thứ 
tiếng nào khác không phải là tiếng Anh 
nhiều hơn phân nửa thời gian không? 

Có. Sang qua trả lời câu hỏi 7. 

Không. Sang qua trả lời câu hỏi 4. 

 

Câu hỏi 3 
Học sinh có hiểu thứ tiếng nào khác không 

phải là tiếng Anh không? 

Có. Sang qua trả lời câu hỏi 4. 

Không. Sang qua trả lời câu hỏi 9. 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi 2b 
Ở nhà, học sinh có nghe hoặc dùng 
thứ tiếng nào khác không phải là tiếng 
Anh nhiều hơn phân nửa thời gian 
không? 

Có. Sang qua trả lời câu hỏi 4. 

Không. Sang qua trả lời câu hỏi 

3. 

 



Câu hỏi 4 
Khi tiếp xúc với cha mẹ hay người giám hộ, học sinh có dùng thứ tiếng nào khác không 
phải là tiếng Anh nhiều hơn phân nửa thời gian không? 

Có. Sang qua trả lời câu hỏi 7. 

Không. Sang qua trả lời câu hỏi 5. 

Câu hỏi 5 
Khi tiếp xúc với người chăm sóc cho các em mà không phải là cha mẹ hay người giám hộ, 
học sinh có dùng thứ tiếng nào khác không phải là tiếng Anh nhiều hơn phân nửa thời gian 
không? 

Có. Sang qua trả lời câu hỏi 8. 

Không. Sang qua trả lời câu hỏi 6. 

Câu hỏi 6 
Học sinh có vừa chuyển đến từ một trường thuộc khu học chánh/trường đặc trưng mà nơi 
đó em được xác định là học sinh đang học Anh ngữ không? 

Có. Sang qua trả lời câu hỏi 8. 

Không. Sang qua trả lời câu hỏi 9. 

Câu hỏi 7 
Ngôn ngữ sử dụng tại nhà là ngôn ngữ nào? Vui lòng ghi bên dưới và sang qua trả lời câu 

hỏi 8. 
 

8. Sang qua Bước 2. Thủ tục xem xét hồ sơ (chỉ do nhân viên được 
chứng nhận của NJ điền – Tham khảo ESSA ELL Entry and Exit Guidance, trang 
4).  

Thực hiện xong bản câu hỏi về ngôn ngữ sử dụng tại 
nhà.  

9. Xin đừng sang qua Bước 2: Thủ tục xem xét hồ 
sơ  

Thực hiện xong bản câu hỏi về ngôn ngữ sử dụng tại 
nhà. Học sinh không phải là học sinh đang học Anh ngữ 
(English-Language Learner, ELL).  

https://www.state.nj.us/education/bilingual/policy/ESSAGuidance.pdf
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