
 
 
 

 2د   1پاڼھ                                   )                     2021،  1د کورنۍ ژبې سروی (بیاکتنھ فبروري 
 

 د کورنۍ ژبې سروی  
 

 ګران پالر یا مور/ساتونکی (ساتونکي):
 

ه ارزښتناکھ اثاثھ ده. مونږ  ورمونټ د ھر ډول کلتوري او ژبنیز شالید لرونکو کورنیو تھ ھرکلی وایي. لھ یوې څخھ زیاتې ژبې ویل د وګړو، کورنیو، او ټولنو دپاره یو
ترمنځھ د غوره مخابرې او اړیکې یقیني   کورنۍ دې تھ ھڅوو چې د انګلیسي زده کولو پھ اوږدو کې خپلې ژبې پرځای وساتي. ستاسو د کورنۍ او زمونږ د ښوونځي

اړه د ژباړنې خدمتونھ   کولو لپاره، مھرباني وکړئ مونږ تھ خبرتیا راکوئ کھ چیرې تاسو کومې پوښتنې لرئ او/یا د دې سروی یا د ښوونځي د نورو مھمو خبرتیاو پھ 
 غواړئ.   

 
فدرالي قانون دا اړینوي چې دولتي ښوونځي ھغھ زده کوونکي پھ ګوتھ کړي کوم چې د انګلیسي  د ټولو زده کوونکو د ننګوونکي پوھنیز معیارونو پوره کولو لپاره، 

ټولګي پوري د نوي داخل شویو زده کوونکو پالر یا مور/ساتونکی باید د نوم لیکنې پھ وخت د سروی   12ژبې د مالتړ د خدمتونو وړتیا لري. لھ وړکتون څخھ تر  
) متخصص د نورو مالوماتو غوښتنھ وکړي، ترڅو دا مالومھ کړي چې آیا  ELشي، کھ اړتیا وي، د انګلیسي ژبې زده کوونکي (پوښتنې (الندې) بشپړې کړي. کېدی  

 ) پھ توګھ درجھ بندي وکړل شي او د اضافي خدمتونو ترالسھ کولو وړتیا لري. ELستاسو د زده کوونکي د انګلیسي ژبې زده کوونکي (
 

فورمھ مو بشپړه کړه! مھرباني وکړئ باوري اوسئ چې د دې سروې مالومات یوازې د ښوونیزو موخو لپاره کارول کېږي، ترڅو ھغھ  ستاسو څخھ مننھ کوو چې دا 
 احتمالي انګلیسي زده کوونکي وټاکل شي کوم چې د انګلیسي ژبې د مالتړ لپاره وړتیا لري. 

 
 د زده کوونکو مالومات

 (پالر او مور/ساتونکي باید دا برخھ بشپړه کړي.)    
 لومړی نوم:

 
 آخري نوم:

 
د زٻږٻدنې نېټھ  

 (میاشت/ورځ/کال) 
 
 

 جنس: 
 

 نھ ینر    نھښځی  

 د زٻږیدنې ھېواد:
 
 

 متحده ایالتو تھ د راتلو نېټھ (میاشت/ورځ/کال): 
 

ھغھ نېټھ چې زده کوونکي پھ لومړي ځل د متحده ایالتو پھ کوم  
پیل کړ   وړکتون (یا لوړ ټولګی) ښوونځي کې 

 (میاشت/ورځ/کال):
 
 

 غبرګون  د پالر او مور/ساتونکو دپاره پوښتنې 

  . ستاسو پھ کور کې کومھ ژبھ (ژبې) ویل کېږي؟  1

  کومھ ژبھ وایئ؟  زیات وخت. تاسو د خپل ماشوم سره 2

  . ستاسو ماشوم پھ کور کې اوسمھال زیاتره کومھ ژبھ (ژبې) وایي؟ 3

  . د پالر یا مور/ساتونکي اصلي ژبھ کومھ یوه ده؟ 4

  . ستاسو ماشوم پھ لومړي ځل کومھ ژبھ ویلھ یا پرې پوھېدو؟ 5
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 کارونې دپاره:  LEAیوازې د 
 کوم ښوونځي تھ ځي؟  بھزده کوونکی 

 زده کوونکی بھ پھ کوم ټولګي کې داخلېږي؟ 

 پھ دې ښوونځي کې د پیلولو نېټھ (میاشت/ورځ/کال): 

 ھو / ناوټاکل شو؟*      )ELد انګلیسي زده کوونکی (د انګلیسي ژبې وړتیا دپاره د دې ماشوم ازموینھ ترسره شوه او 
 

 د ازموینې د اداري چارواکي نوم: 
 

 د زده کوونکي د ازموینې نېټھ:  
 

 ھو / نا پھ تعریف پوره دی؟     ESSA“ د کډوال ماشومان او ځوانانکھ د انګلیسي زده کوونکي پھ توګھ نھ وي ټاکل شوی، نو آیا دا زده کوونکی د ”
 

   –ترمخھ، د ’کډوال ماشومان او ځوانان‘ اصطالح مانا ھغھ وګړي دي کوم چې   ESSAد 
)”A  کلن وي،  21کلن څخھ تر    3) لھ 
)”B  پھ کوم ایالت (پھ ګډون د پیورټو ریکو) کې نھ وي زٻږٻدلی، او ( 
)”C  تھ نھ وي تللی.“  څخھ زیات بشپړ پوھنیزو کلونو دپاره پھ یو یا زیاتو ایالتونو کې یوې یا زیاتو ښوونځیو 3) د 
 

 
*LEAs   باید یوازې دHLS  د ټولولو سایټ وکاروي اوVT-AOE    تھ د ھغھ زده کوونکوHLSs  :وړاندې کړي کوم چې 
 ) پھ توګھ ټاکل شوي وي، او/یاELs. د انګلیسي ژبې د متخصصینو لھ خوا د انګلیسي ژبې د وړتیا دپاره ازمویل شوي وي او د انګلیسي زده کوونکو (1
 . د ”کډوال ماشومان او ځوانان“ د تعریف ترمخھ د شمېرلو وړ پھ توګھ ټاکل شوي وي.  2
 


	یوازې د LEA کارونې دپاره:

