bän câu hÕi dành cho ngÜ©i tham gia giáo døc
gia Çình vŠ tu°i Ãu thÖ và chuÄn bÎ cho trÜ©ng

ED-02309-12

(EARLY CHILHDOOD FAMILY EDUCATION AND SCHOOL READINESS PARTICIPANT QUESTIONNAIRE)

Giáo Døc Gia ñình vŠ Tu°i ƒu ThÖ (Early Childhood Family Education)
ChuÄn BÎ Cho Vào TrÜ©ng H†c (School Readiness Program)
thông tin t°ng quát: Bän câu hÕi nên ÇÜ®c hoàn tÃt chÌ m¶t lÀn m¶t niên h†c cho m‡i gia Çình ghi danh vào ChÜÖng Trình Giáo
Døc Gia ñình vŠ Tu°i ƒu ThÖ (Early Childhood Family Education - ECFE) và/ho¥c ChÜÖng Trình ChuÄn BÎ Cho TrÜ©ng (School
Readiness). M‡i gia Çình ÇÜ®c yêu cÀu t¿ nguyŒn cung cÃp thông tin cûa ngÜ©i tham gia dùng Ç‹ Çánh giá và hoåch ÇÎnh chÜÖng
trình ÇÎa phÜÖng và ti‹u bang. N‰u không cung cÃp thông tin này, quš vÎ và con cûa mình cÛng có th‹ tham gia vào ECFE hay ChuÄn
BÎ Cho TrÜ©ng. ChÌ m¶t ngÜ©i trong gia Çình hoàn tÃt bän câu hÕi này mà thôi. KHÔNG vi‰t tên cûa mình lên mÅu này. Thông tin
mà quš vÎ cung cÃp së ÇÜ®c gi» kín và Sþ KHÔNG ÇÜ®c liên k‰t tr¿c ti‰p v§i quš vÎ hay gia Çình mình.

Næm h†c

2011 - 2012

Cám Ön quš vÎ giúp Ç« cäi ti‰n nh»ng chÜÖng trình này!
1.

2.

3.

4.

5.

Tu°i cûa quš vÎ (chÌ Çánh dÃu vào m¶t ô):
a. DÜ§i 20 tu°i

c. 30 Ç‰n 39 tu°i

b. 20 Ç‰n 29 tu°i

d. 40 tu°i ho¥c l§n hÖn

Trình Ç¶ h†c vÃn cao nhÃt Çã hoàn tÃt (chÌ Çánh dÃu vào m¶t ô):
a. L§p 8 ho¥c thÃp hÖn

c. B¢ng trung h†c/GED

e.

B¢ng cán s¿

b. Trung h†c

TrÜ©ng cao Ç£ng ho¥c thÜÖng
d. måi ngoài trung h†c

f.

B¢ng cº nhân

g.

Cao h†c hay b¢ng cÃp chuyên
nghiŒp

Tình trång viŒc làm hiŒn tåi (chÌ Çánh dÃu vào m¶t ô):
a. Làm viŒc 25 gi© hay nhiŠu hÖn m¶t tuÀn

c. ThÃt nghiŒp, Çang tìm viŒc làm

b. Làm viŒc chÜa t§i 25 gi© m¶t tuÀn

d. Không Çi làm, không tìm viŒc làm

T°ng l®i tÙc hàng næm cûa gia Çình quš vÎ, chÜa trØ thu‰ (chÌ Çánh dÃu vào m¶t ô):
a. DÜ§i $10,000

c. $20,000 Ç‰n $29,999

e. $40,000 Ç‰n $49,999

b. $10,000 Ç‰n $19,999

d. $30,000 Ç‰n $39,999

f. $50,000 Ç‰n $74,999

Chûng t¶c/s¡c t¶c cûa (các) con quš vÎ (chÌ Çánh dÃu vào m¶t ô):
a. Da tr¡ng

d. NgÜ©i Châu Á

g. Khác, ÇÖn chûng

b. Da Çen/Phi Châu/MÏ gÓc Phi Châu

e. Hå Uy Di bän xÙ hay QuÀn ñäo
Thái Bình DÜÖng khác
f. NgÜ©i MÏ da ÇÕ/Bän xÙ Alaska

h. Khác, hai hay Ça chûng t¶c

c. Tây Ban Nha hay La Tinh
6.

g. $75,000 hay hÖn

Ngoân ngöõ chaùnh noùi taïi nhaø:
b.
c.
d.
e.

Tieáng Anh
Tieáng AÛ raäp
Tieáng Cam boát
Tieáng Hôø moâng
Tieáng Laøo
a.

f.
g.
h.
i.
j.

Tieáng Oromo
Tieáng Nga
Tieáng Serbo-Croatian
Tieáng Taây Ban Nha
Tieáng Somali

k.
l.

Tieáng Vieät
Ngôn ngữ khác
(xin ghi rõ)

CHÆ daønh cho nhöõng ngöôøi tham gia ECFE:
ECFE phaûi phuïc vuï caû phuï huynh vaø ngöôøi thaân cuûa caùc treû em. Xin cho bieát moái lieân heä cuûa quyù vò vôùi
(nhöõng) ñöùa treû maø quyù vò ñöa tôùi ECFE:
Cha meï (Cha meï ñeû vaø cha meï nuoâi)
Ngöôøi thaân (oâng ba cuûa chaùu noäi (ngoaïi) ñang coøn nhoû vaø khoâng coù quyeàn giaùm hoä hoaëc nhöõng
ngöôøi khaùc lieân heä vôùi ñöùa treû theo quan heä ruoät thòt, hoân nhaân, nhaän nuoâi hoaëc chaêm nuoâi)

Vietnamese

