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Distrito Unificado das Escolas de West Contra Costa 
_________________________  ______________________   _________ 
                   Data  PESQUISA DA LINGUAGEM DO LAR                  Escola                  Sala de aula # 

  
                            Teacher 
O Código de Educação da Califórnia exige que as escolas determinem a linguagem (linguagens) falada em casa por todos seus estudantes. Esta 
informação é essencial para que as escolas forneçam instrução significativa. Por favor, responda as perguntas de 1-4 para nos ajudar neste 
importante requisito. Além disso, por favor nos ajude na avaliação de sua criança respondendo as perguntas de A-C. Obrigado por sua ajuda. 

Nome do(a) estudante: ____________________________________________________________  ________ ________  _______ 
 Sobrenome                  Nome                     Nome do meio Nivel Idade Sexo 

 
1.   Que linguagem seu filho ou filha aprenderam quando ele ou ela primeiramente começaram a falar? __________________________________ 

2.   Que linguagem sua filho/filha mais freqüentemente usa em casa?                               ______________________________________________ 

3.   Que linguagem você usa mais  freqüentemente para falar com  sua filho/filha?           ______________________________________________ 

4.   Nomeie a linguagem mais freqüentemente falada pelos adultos em casa:                   ______________________________________________ 
 

__________________________________        ________________________ 
Assinatura do pai/ mãe ou a pessoa responsável                 Número de telefone residencial 

 
Por favor escreva a data de nascimento do estudante.   Data de nascimento: __________________   País de nascimento: ________________ 

                                              mês/ dia/ ano 
                                                     (School Office: If the country of birth is not the US, send copy of HLS to RAP Center even if English is the only language listed.)   
[State of California, Department of Education  OPER - LS 77 R-6/70]         

    
 POR FAVOR RESPONDA AS SEGUINTES PERGUNTAS PARA AJUDAR NOS NA AVALIAÇÃO DE SUA CRIANÇA: 
 
 A. Seu filho ou filha assistiram para a  escola (estudaram) em outro país?  ____ ____  Se sim, por quanto tempo? ________________________ 

                   sim      não 
 B. Ele ou ela, foram para a escola (estudaram) nos Estados Unidos de América? ____ ____ Se sim, quando? ____/____ Onde? _____________   
                                                                                                                                    sim    não                             mês / ano              cidade    estado 
     Nome da escola? __________   _____ __________________   ___,   
C. Ele ou ela, foram para a escola (estudaram) nas escolas de WCCUSD antes ? ____ ____ Se sim, quando? _____ /_______ 
                                                                                                                                     sim    não                                mês / ano 
[EL Services   -- WCCUSD -- NS -- Revised 3/11/10] 
Attention school office:   Retain original in cum folder --- Send copy to ELS, RAP Center, ONLY if it lists a language other than English OR the 
country of birth is not the U.S. (or both).  


