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Phần A. Có phải học sinh này là dân gốc Tây Bồ Nha/La-tinh? (chỉ chọn một câu) 

 Không, không là dân gốc Tây Bồ Nha/La-tinh 

 Có, là dân gốc Tây Bồ Nha/La-tinh. Người Cuba, Mễ Tây Cơ, Puerto Rico, cư dân 

Nam hay Trung Mỹ, hoặc người có nền văn hóa hay xuất xứ Tây Ban Nha khác, bất 
luận là sắc tộc nào. 

Phần bên trên của câu hỏi chỉ nói về dân tộc chớ không phải sắc tộc. Bất kể quý vị chọn 
câu nào trong Phần A ở trên, hãy trả lời Phần B bằng cách đánh dấu một hoặc nhiều ô 
bên dưới để cho biết quý vị xem con mình thuộc sắc tộc nào. 

Phần B. (Các) nhóm nào sau đây cho biết sắc tộc của học sinh? (chọn một hoặc nhiều 
câu) 

 

 Mỹ Da Đỏ hoặc Alaska Bản Xứ. Người có nguồn gốc từ bất kỳ nhóm dân bản xứ nào 

của Bắc và Nam Mỹ (kể cả Trung Mỹ) và vẫn còn mối quan hệ bộ lạc hay gắn bó cộng 
đồng. 

 
 Á Châu. Người có nguồn gốc từ bất kỳ nhóm dân bản xứ nào của Vùng Viễn Đông, 

Đông Nam Á hoặc tiểu lục địa Ấn Độ, trong đó kể cả (lấy thí dụ) Cao Miên, Trung Quốc, 
Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn, Mã Lai, Hồi Quốc (Pakistan), Phi Luật Tân, Thái Lan, và 
Việt Nam. 

 
 Da Đen hoặc Mỹ gốc Phi Châu. Người có nguồn gốc từ bất kỳ nhóm sắc tộc da đen 

nào của Phi Châu. 
 
 Thổ Dân Hạ Uy Di hoặc Hải Đảo Thái Bình Dương Khác. Người có nguồn gốc từ bất 

kỳ nhóm dân bản xứ nào của Hawaii (Hạ Uy Di), Guam (Quan Đảo), Samoa, hoặc 
Quần Đảo Thái Bình Dương khác. 

 
 Da Trắng. Người có nguồn gốc từ bất kỳ nhóm dân bản xứ nào của Âu Châu, Trung 

Đông, hoặc Bắc Phi. 
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