
Tagalog 

Form ng Survey sa Wika sa Tahanan: Hakbang 1 

Panimula 
Ang survey na ito ang una sa tatlong hakbang upang matukoy kung ang isang mag-aaral ay karapat-
dapat na maging isang nag-aaral ng wikang Ingles (ELL).  

Mga Tagubilin 
Magsimula sa “Tanong 1” at magpatuloy hanggang matapos ang HLS. Piliin ang sagot sa bawat tanong 
at sundin ang mga tagubilin. Kapag nagdesisyon ka ("Magpatuloy sa Proseso ng Pagsusuri ng Record " o 
"Huwag magpatuloy sa Proseso ng Pagsusuri ng Record "), tapos na ang Survey sa Wika sa Tahanan. 
Impormasyon ng Mag-aaral 
Pangalan ng mag-aaral:  Petsa ng kapanganakan ng mag-aaral:   

Address ng Kalye: 

Lungsod: Estado: Zip Kowd: 

Numero ng telepono:  

Mga Tanong sa Survey 
Tanong 1 
Ano ang unang wika na ginamit ng mag-aaral? 

 Isang wika maliban sa Ingles. Magpatuloy sa tanong 2a. 

 Ingles. Magpatuloy sa tanong 2b.

Tanong 2a 
Sa tahanan, nakakarinig o gumagamit ba ang 
mag-aaral ng isang wika maliban sa Ingles nang 
mas higit sa kalahati ng oras? 

Oo. Magpatuloy sa tanong 7. 

Hindi. Magpatuloy sa tanong 4. 

 

 

Tanong 3 
Nakakaintindi ba ang mag-aaral ng isang wika 

maliban sa Ingles? 

Oo. Magpatuloy sa tanong 4. 

Hindi. Magpatuloy sa tanong 9. 

 

 

 

 

.

Tanong 2b 
Sa tahanan, nakakarinig o gumagamit ba 
ang mag-aaral ng isang wika maliban sa 
Ingles nang mas higit sa kalahati ng 
oras? 

Oo. Magpatuloy sa tanong 4. 

Hindi. Magpatuloy sa tanong 3 

 



Tagalog 

Tanong 4 
Kapag nakikipag-ugnayan sa kanyang mga magulang o tagapag-alaga, gumagamit ba ang mag-aaral 
ng isang wika maliban sa Ingles nang mas higit sa kalahati ng oras? 

Oo. Magpatuloy sa tanong 7. 

Hindi. Magpatuloy sa tanong 5. 

Tanong 5 
Kapag nakikipag-ugnayan sa mga tagapangalaga bukod sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga, 
gumagamit ba ang mag-aaral ng isang wika maliban sa Ingles nang mas higit sa kalahati ng oras? 

Oo. Magpatuloy sa 8. 

Hindi. Magpatuloy sa tanong 6. 

Tanong 6 
Lumipat ba ang mag-aaral kamakailan mula sa ibang paaralan ng distrito/charter kung saan siya ay 
natukoy bilang isang nag-aaral ng wikang Ingles? 

Oo. Magpatuloy sa 8. 

Hindi. Magpatuloy sa tanong 9. 

Tanong 7 
Ano-ano ang mga wikang sinasalita sa tahanan? Ilista sa ibaba at magpatuloy sa 8. 

 

8. Magpatuloy sa Hakbang 2: Proses ng Pagsusuri ng Mga 
Record (Tatapusin lang ng Sertipikadong Kawani ng NJ – Sanggunian Gabay sa Pagpasok 
at Paglabas sa ESSA ELL, p. 4).  

Tapos na ang Survey sa Wika sa Tahanan.  

 
9. Huwag magpatuloy sa Hakbang 2: Proseso ng Pagsusuri 

ng Mga Record.  
Tapos na ang Survey sa Wika sa Tahanan. Ang mag-aaral ay hindi 
isang Nag-aaral ng Wikang Ingles (ELL).  

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