
 

Elmwood Park CUSD #401   

Bordi i Arësimit i Shtetit Illinois  
Standardet Racore dhe Etnike të Department Amerikan të Arësimit  

Emri i Studentit: SIS ID: 

(Për t’u plotësuar nga zyra) 

School: 

Udhëzime: Ky formular duhet mbushur nga prindërit ose kujdestarët e studentit, dhe përgjigje u duhet 
dhënë që të dyja pyetjeve, Pjesa A ka të bëjë me etnicitetin e studentit, kurse Pjesa B bën fjalë për racën 
e studentit. Nëse ju vendosni të mos i përgjigjeni pyetjes, distrikti shkollor detyrohet që të sigurojë 
informacionin e munguar me anë të identifikimit me vëzhgues.  

Pjesa A. A është student me prejardhje Hispanike/Latino? (Një person me prejardhje 
kubaneze, meksikane, potorikane, nga Amerika Jugore ose Qëndrore, ose nga kultura ose 
prejardhje të tjera spanjolle, pavarësisht nga raca). Zgjidhni vetëm një. 

� Jo Hispanik/Latino  

� Po Hispanik /Latino 

Pyetja më lart është për prejardhjen etnike, dhe jo racën, Pavarësisht nga përgjigja tuaj, 
vazhfdoni të përgjigjeni pyetjes më poshtë duke shënuar njërën ose më shumë kutira për të 
treguar se cila është raca e studentit sipas mendimit tuaj. 

Pjesa B. Cila është raca e studentit? Zgjidhni njërën ose më shumë kuti.   

� Indian Amerikan ose banor indigjen i Alaskës (Një person prejardhja e të cilit 
është prej njërër nga popullsitë indigjene të Amerikës së Veriut ao të Jugut, përfshirë 
Amerikën Qendrore, dhe i cili ruan lidhje fisnore ose afëri komunitare). 

� Aziatik (Një person që e ka prejardhjen nga njëra prej popullsive të Lindjes së Afërme, 
Azisë Juglindore, ose nënkontinentit Indian, përfshire, për shembull  Kamboxhian, Kinën, 
Indinë, Japoninë, Korenë, Malajzinë, Pakistanin, Ishujt Filipine, Taliandën, dhe Vietnamin.)  

 � Zezak ose Afrikan Amerikan (Një person prejardhja e të cilit është prej njërit nga grupet 
raciale të Afrikës).  

� Banor indigjen i Hawaii-t ose i ishujve të tjerë të Paqësorit  (Një person 
prejardhja e të cilit vjen nga njëri prej popujve indigjenë të Hawaii-t, Guam-it, Samoa-s, ose 
ishujve të tjerë të Paqësorit.) 

 � I bardhë (Një person prejardhja e të cilit vjen nga njëri prej popujve indigjenë të 
Europës, Lindjes së Mesme ose Afrikës Veriore.)  

Shënim: Të dhënat e mbledhura në këtë formular duhet të ruhen nga distrikti shkollor për të paktën tre 
vjet. Megjithatë, në rast konflikti gjyqësor, apo pretendimi, kontroll-revizioni, ose çfarëdo veorimi tjetër 
në lidhje me këtë të dhënë, përgjigjet origjinale duhet të ruhen deri në përfundim të procedures.  


