SỞ GIÁO DỤC TIỂU BANG ALABAMA (ALABAMA
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION)

Bảng Khảo Sát Phụ Huynh
về Học Sinh Mới Ghi Danh
HỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC
TÊN TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN
Vui lòng hoàn thành bảng khảo sát sau. Con quý vị có thể hội đủ điều kiện để được nhận các dịch vụ giáo dục bổ sung
MIỄN PHÍ. Nếu quý vị trả lời có cho bất kỳ câu hỏi nào dưới đây thì một đại diện giáo dục có thể liên lạc với quý vị để
tìm hiểu xem quý vị, con quý vị hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình quý vị có hội đủ điều kiện tham gia chương
trình giáo dục di cư (migrant education program) hay không. Mọi thông tin sẽ được bảo mật.
Vui lòng gửi lại bảng câu hỏi đã hoàn thành cho trường học của con quý vị.

LỊCH SỬ DI DỜI
Quý vị có bao giờ đi lại trong hoặc ra ngoài Alabama để làm việc hoặc tìm công việc được mô
tả trong các hình ảnh dưới đây trong ba (3) năm qua không?
Quý vị hoặc vợ/chồng của quý vị hiện có đang làm công việc về nông nghiệp, chăn nuôi, đánh
bắt cá hoặc bất kỳ công việc nào được mô tả trong các hình ảnh dưới đây không?
Đánh dấu tất cả các hình ảnh về việc làm trong ngành nông nghiệp, chăn nuôi hoặc đánh bắt
cá mà quý vị đã làm trong 3 năm qua. Xem các hình ảnh dưới đây.
Công việc khác quý vị đã từng làm mà không được thể hiện trong hình dưới đây:

 Có

 Không

 Có

 Không

 Có

 Không

_______________________________________________________________________________________
Nông Trại Trồng Cà Chua
hoặc Trái Cây
 Có

Trang Trại Nuôi Tôm
hoặc Cá
 Có

Vườn ươm, nhà kính, trang
trại trồng cỏ
 Có

Trồng trọt / Thu hoạch
vụ mùa
 Có

Nông Trại Chăn Nuôi Bò;
Các Sản Phẩm Chế Biến
Từ Sữa
 Có

Ấp trứng; cho gà ăn, làm
thịt, lấy trứng
 Có

Làm việc trong trang trại nuôi
trùn quế
 Có

Trồng, chăm sóc, đốn cây
 Có

THÔNG TIN CỦA PHỤ HUYNH
PHỤ HUYNH / NGƯỜI GIÁM HỘ
ĐỊA CHỈ

THÀNH PHỐ

SỐ ĐIỆN THOẠI

NƠI LÀM VIỆC

SỐ TRẺ EM TRONG GIA ĐÌNH

TIỂU BANG

NGÀY DI CHUYỂN

MÃ ZIP

