Tagalog
Layunin ng Pananaliksik sa Wikang Pangtahanan

Ang mga distrito ng paaralan ay dapat tukuyin sa loob ng 10 araw ng pagpapatala, ang mga
estudyeng mayroong isang pangunahing wika at/o sa bahay ay nagsasalita ng ibang wika maliban sa
Ingles na nangangailangan ng mga serbisyo na makakatulong sa wika. Ang pananaliksik sa wikang
pangtahanan (home language survey-HLS) ay isang katanungan na ibinigay sa mga magulang o tagapagalaga na tumutulong sa mga paaralan at Distrito na tukuyin na kung sino ang mga mag-aaral na may
potensyal na mag-aral ng Ingles at kung sino ang nangangailangan ng pagtatasa sa kanilang kasanayan sa
wikang Ingles (English language proficiency–ELP) upang matukoy kung makakatanggap sila ng mga
serbisyong makakatulong sa wika. Maraming ahensiya ng estado ay alinman ay nangangailangan ng
isang nabuong HLS ng estado o magbigay ng sampol para sa mga Distrito upang gamitin. Para makuha
ang tamang impormasyon, dapat tiyakin ng mga paaralan sa mga pamilya na ang HLS ay ginagamit
lamang upang ialay sa naaangkop na mga serbisyong pang-edukasyon, hindi para sa pagtukoy ng ligal na
katayuan o para sa mga layuning pang-imigrasyon.
Ang mga pamilya ay may Karapatan sa mga Serbisyo ng Pagsasalin at Interpretasyon. Ang mga
tanong sa pananaliksik sa wikang pangtahanan ay nakakatulong sa mga pamilya na maipahiwatig ang
kagustuhan wika upang mabigyan ng mga distrito ng tagapagsalin o isalin ang mga dokumneto, walang
bayad, kapag hiniling. Ang Estadong Pananaliksik sa Wikang Pangtahanan ay makukuha sa maraming
wika sa http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx.

Ang Pananaliksik ng Edmonds School District’s sa Wikang Pangtahanan (HLS) ay matatagpuan sa
ika-4 na pahina ng pagtatala ng distrito. Alinsunod sa mga tuntunin ng estado, ang pananaliksik sa
wikang pangtahanan para sa Edmonds School District ay may kabilang na kinakailangang mga tanong ng
estado upang matukoy ang mga potensyal na estudyanteng mag-aaral ng Ingles. And dalawang tanong
na kinakailangang isama, #2 Anong unang wika ang natutuhan ng iyong anak? at #3 Anong wika ang
madalas ginagamit ng iyong anak sa bahay? Ang sagot na may kasamang wika maliban sa Ingles o Ingles
na may kasamang wika maliban sa Ingles sa tanong #2 AT/O tanong #3 ay nag triger ng pagsusuri sa
kasanayan ng wikang Ingles. Ang mga sagot sa mga tanong #1 at #4 na may wika maliban sa wikang
Ingles ay makakasabi na magkakaroon pa ng pag-uusap kasama ang pamilya upang matiyak na ang mga
tanong sa #2 at #3 ay malinaw na naunawaan. Ang layunin ng taga-eskren ng kahusayan sa wikang Ingles
ay upang tiyakin ang pagiging kwalipikado para sa Suporta sa Pagsasanay ng Wika sa Pag-aaral ng Ingles
na Programa. Hindi lahat ng estudyante na natukoy na mayroong wika maliban sa Ingles ay makakakuha
ng Suporta sa Pagsasanay ng Ingles. Ang mga estudye na natukoy sa pamamagitan ng taga-eskren ng
kahusayan sa wikang Ingles ay maaaring karapat-dapat para sa mga serbisyo ng Programa sa Pag-aaral
ng Ingles (English Learning Program-ELL) ay mabibigyan ng distrito ng mga suporta upang magkaroon ng
mga kasanayan sa wika na kailangan para magtagumpay sa paaralan.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa layunin at paggamit ng HLS maaaring bisitahin ang
sumusunod na website:
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/chap1.pdf

