Angélica Infante-Green
សមាជិកគណ:កម្ម ការ

State of Rhode Island and Providence Plantations
DEPARTMENT OF ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION
Shepard Building
255 Westminster Street
Providence, Rhode Island 02903-3400

ការសទង់លត្ិភាសាម្ ើល (Home Language Survey, HLS)
ក្ត្ូវរំម្ព្ញម្ោយមាតារិតាឬអាណាព្ាបាល

សូ ម្គ្ោរពមាតាបិតាឬអាណ្តពាបាល
ព័ត៌មានន្ លបានគ្សន ើសគ្៉ុំ ៅគ្លើ ម្ម្ង់
គ្នេះគឺចំបា ស
់ ម្មាប់ការ
ន្សវ ងរកសាលាគ្រៀនន្ លសម្ម្សបបំស៉ុត
សម្មាប់កូនរបស់អនក
គ្ ើយនឹងម្ិនម្តូវបានគ្ម្បើម្បាស់សម្មាប់
គ្ោលបំណងគ្សេងគ្ ៀតគ្ យ
ើ 1។
សូ ម្អរគ៉ុណ ំគ្

េះការស ការរបស់អនក។

គ្្មេះរបស់សិសេ៖
ម្ខ្ល ួន

ម្កណ្ត
ត ល

ម្ម្តកូ ល

នងៃផ្ខ្ឆ្ាំរំម្ណើត្៖
ន្ខ្

ំ

ថ្ងៃ

ទីរផ្នេ ងរំម្ណើត្2៖
____________________

ឆ្នំ

ក់ ំនងមាតាបិតាឬអាណ្តពាបាលជាម្ួ យសិសេ៖

 មាតា  បិតា  គ្សេងគ្ ៀត _________________________________

ម្លខ្រូ ភាសាម្ ើល៖

ក្រវត្ត ិននភាសារ (សូលេូ សធិរម្លើក្េរ់ជម្ក្លើសផ្

លអនុវត្ត បាន)

ម្ត្ើអវីម្ៅជាភាសាចលបងផ្ លម្ក្រើម្ៅអទះ
ម្រើម្ ះជាភាសាផ្ លនិយាយម្ោយ
សិសសម្ន្នះជាភាសាអវ ីរ៏ម្ោយ?



2.

ម្ត្ើភាសាអវ ីផ្ លនិសសិត្និយាយម្ក្ចើនជាងម្េ?



ភាសាអង់គ្គេ ស

 គ្សេងគ្

ៀត

_________________________

3.

ម្ត្ើភាសាអវ ីផ្ លនិសសិត្ទទួ លបាន ំរូង?



 គ្សេងគ្

ៀត

_________________________

4.

ម្ត្ើរូនររស់អារយល់ភាសាអវ ីខ្េះ?



 គ្សេងគ្

ៀត

_________________________

5.

ម្ត្ើរូនររស់អារនិយាយភាសាអវ ីខ្េះ?



 គ្សេងគ្

ៀត

__________

6.

ម្ត្ើរូនររស់អារអានភាសាអវ ីខ្េះ?



ភាសាអង់គ្គេ ស

 គ្សេងគ្

ៀត

7.

ម្ត្ើរូនររស់អារសរម្សរភាសាអវ ីខ្េះបាន?



 គ្សេងគ្

ៀត

1.

1
2

ភាសាអង់គ្គេ ស

 គ្សេងគ្

ៀត

_________________________
បញ្ជាក់

ភាសាអង់គ្គេ ស

ភាសាអង់គ្គេ ស

ភាសាអង់គ្គេ ស

ភាសាអង់គ្គេ ស

បញ្ជាក់

បញ្ជាក់

បញ្ជាក់

 ម្ិនគ្

េះនិយាយ

__________

 ម្ិនគ្

េះអាន

__________

 ម្ិនគ្

េះសរគ្សរ

បញ្ជាក់

បញ្ជាក់

បញ្ជាក់

តម្ម្ូវគ្ោយ ាប់ Rhode Island (R.I.G.L. § 16-54-2) និង ាប់សតីពីឱកាសអប់រំគ្សម ើភាព (Equal Educational Opportunity Act) (20 U.S.C. §1703(f))

ម្ក ុម្ម្គួ សារម្ិនម្តូវបានគ្គតម្ម្ូវឱយសតល់កន្នេ ងកំគ្ណើតគ្
នឹងតម្ម្ូវការវបបធម្៌។
គ្ធវ ើឱយទាន់សម្័យ ៉ុងគ្ម្កាយ៖ 4/30/2020

េះគ្ បន្៉ុ នត ការសតល់ព័ត៌មានអា ជួ យ LEAs គ្ ើម្បីគ្រៀប ំខ្ល ួនឱយកាន់ន្តម្បគ្សើរគ្ ើងគ្ ើម្បីគ្្េ យ
ើ តប

ទូ រស័ព្ទ(401)222-4600 ទូ រសារ (401)222-6178 TTY (800)745-5555 សម្លេ ង (800)745-6575 ម្េហទំព្រ័ ៖ www.ride.ri.gov
ក្រ ុលក្រឹរាភិបាលការអរ់រំ R.I. (R.I. Board of Education) លិនម្រ ើសម្អើងម្ោយផ្អែរម្លើអាយុ ម្ភទ និន្នាការម្ភទ អត្តសញ្ញាណ/ការរង្ហាញផ្យនឌ័រ
ព្ូ ជសាសន៍ ព្ណ៌សលប
ុ រ សាសន្ន ម្ ល
ើ រំម្ណើត្ជាត្ិឬ ព្ិការភាព្ម្ ើយ។

1

រទសមាាសន៍ក្េួ សារ - ក្រវត្ត ិអរ់រំ
1.

ម្ត្ើអារេិត្ថារូ នររស់អារអាចមានការលំបារឬលរខ ខ្ណឌណាលួ យផ្ លជះឥទធ ិព្ល ល់សលត្ថ ភាព្ររស់ព្ួរម្េរនុងការយល់ និយាយ
អានឬសរម្សរជាភាសាអង់ម្េេ សឬភាសាម្អសងម្ទៀត្ឬម្ទ? ម្រើមាន សូលព្ណ៌ន្នព្ីព្ួរម្េ។
បា /ចស* គ្
ម្ិនម្បាក



*ម្បសិនគ្បើន្ម្ន សូ ម្ពនយល់៖:_________________________________________________

គ្តើអនកគិតថាការលំបាកទា ំងគ្នេះធៃ ន់ធៃរប៉ុណ្ត
ា ?  តូ តា
 ធៃ ន់ធៃរ  ធៃ ន់ធៃរណ្តស់
2a. ម្ត្ើរូនររស់អារធ្លេរ់ក្ត្ូវបានម្េម្សាើសុំសក្មារ់ការវាយត្នលេ ការអរ់រំព្ិម្សសកាលព្ីអត្ីត្កាលផ្ រឬម្ទ?  គ្  បា /ចស*
* ម្បសិនគ្បើម្តូវបានគ្គបញ្ជន
ូ សម្មាប់ការវាយតថ្ម្េ គ្តើកូនរបស់អនកម្តូវបានគ្គសមាាល់ថាម្តូវការន្ រឬគ្ ?  គ្  បា /ចស*
* ម្បសិនគ្បើម្តូវបានគ្គគ្សន ើស៉ុំឱយគ្ធវ ើការវាយតថ្ម្េ គ្ ើយគ្គសមាាល់ថាម្តូវការ គ្តើកូនរបស់អនកធ្លេប់បាន ួ លការអប់រំពិគ្សសណ្តម្ួ យន្ រឬគ្ ?
 គ្
 បា /ចស – ម្បគ្េ គ្សវាកម្ម ន្ ល ួ លបាន៖ ____________________________________________________
2b. អាយុផ្ លបានទទួ លម្សវារលម (សូ ម្គូ សធិករាល់ ំណ៉ុ ន្ លអន៉ុវតត បាន)៖
 កំគ្ណើត ល់ 3 ឆ្នំ (អនត រាគម្ន៍ ំបូង)  3 គ្ៅ 5 ឆ្នំ (ការអប់រព
ំ ិគ្សស)  6 ឬគ្លើសពីគ្នេះ (ការអប់រំពិគ្សស)
2c. ម្ត្ើរូនររស់អារមានរលម វ ិធីអរ់រំលរខ ណៈរុេគល (Individualized Education Program, IEP) ឬ េម្ក្មាង 504 ឬម្ទ?  គ្
3. ម្ត្ើភាសាណាផ្ លអា រចង់ទទួ លបានជាការក្បាក្ស័យ
ផ្ទទល់មាត្់ព្ីសាលាម្រៀនឬក្ស ុរ?

រ់ទង

4. ម្ត្ើភាសាណាផ្ លអា រចង់ទទួ លបានជាការទំន្នរ់ទំនង
ជាលាយលរខ ណ៍អរសរព្ីសាលាឬក្ស ុរ?

 បា /ចស

 ភាសាអង់គ្គេ ស  គ្សេងគ្ ៀត

_____________________________

 ភាសាអង់គ្គេ ស  គ្សេងគ្ ៀត

_____________________________

បញ្ជាក់
បញ្ជាក់

5. ចងអុលរង្ហាញកាលររ ិម្ចេ ទចុះម្្មះចូ លម្រៀនម្ៅសាលាណាលួ យររស់សហរ ឋ អាម្លរ ិរ __________________________________________
(mm/dd/yyyy)
គ្តើមានអវ ីគ្សេងគ្ ៀតន្ លអន កគិតថាសំខាន់ ន្ លសាលាម្តូវ ឹងអំពីកូនរបស់អនកឬគ្ ? (e.g., គ្ ពគ្កាសលយពិគ្សស បញ្ជាស៉ុខ្ភាព។ល។)
_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________
ហត្ថ ម្លខាររស់ឪព្ុរមាតយឬអាណាព្ាបាល

ន្ខ្៖

ថ្ងៃ៖

ឆ្នំ៖

កាលររ ិម្ចេ ទ

__________________________________________________
សរម្សរម្្មះឪព្ុរមាតយ / អាណាព្ាបាល
OFFICIAL ENTRY ONLY - NAME/POSITION OF PERSONNEL ADMINISTERING HLS
Name: __________________________________

Position: ____________________________________

IF AN INTERPRETER IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS: _________________________________________
NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL REVIEWING HLS AND CONDUCTING INDIVIDUAL INTERVIEW
Name: __________________________________

Position: __________________________________

IF AN INTERPRETER IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS: _________________________________________
Date of Individual Interview: ____________________________
Oral Interview Necessary:  YES  NO
Month

Day

Year

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL ADMINISTERING THE LANGUAGE SCREENING ASSESSMENT
Name: __________________________________

Position: __________________________________

IF AN INTERPRETER IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS: _________________________________________
NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL REPORTING THE LANGUAGE SCREENING SCORES
Name: __________________________________

Position: __________________________________

Date of Screener:

Name of the Language Screening
Assessment: _____________________

_________________________

Score achieved: ___________________
Proficiency Level Achieved: Entering 1  / Beginning 2  / Developing 3  / Expanding 4  / Bridging 5  / Reaching 6 
Month

Day

Year

FOR STUDENTS WITH AN IEP OR 504 PLAN, LIST ACCOMMODATIONS, IF ANY, ADMINISTERED:

ទូ រស័ព្ទ(401)222-4600 ទូ រសារ (401)222-6178 TTY (800)745-5555 សម្លេ ង (800)745-6575 ម្េហទំព្រ័ ៖ www.ride.ri.gov
ក្រ ុលក្រឹរាភិបាលការអរ់រំ R.I. (R.I. Board of Education) លិនម្រ ើសម្អើងម្ោយផ្អែរម្លើអាយុ ម្ភទ និន្នាការម្ភទ អត្តសញ្ញាណ/ការរង្ហាញផ្យនឌ័រ
ព្ូ ជសាសន៍ ព្ណ៌សលប
ុ រ សាសន្ន ម្ ល
ើ រំម្ណើត្ជាត្ិឬ ព្ិការភាព្ម្ ើយ។

2

