मातृभाषाको सव��ण
आदरणीय आमाबुवा/अिभभावक(ह�):
भम��ले सबै सां �ृितक र भािषक पृ�भूिमका प�रवारह�लाई �ागत गछ� । एकभ�ा बढी भाषा बोल्नु ���, प�रवार र समुदायह�का लािग
ब�मू� स�ि� हो। हामी प�रवारह�लाई अङ् ग्रेजी िस�ा आफ्ना भाषाह� कायम रा� प्रो�ाहन गछ�ँ। तपाईंको प�रवार र हाम्रो
िव�ालयबीच अथ�पूण� स�ार सुिनि�त गन�का लािग, तपाईंसँग प्र�ह� छन् र/वा यो सव��ण वा अ� मह�पूण� िव�ालयका सूचनाह�सँग
स���त अनुवादन/दोभाषे सेवाह� चाहनु�न्छ भने कृपया हामीलाई थाहा िदनुहोस्।
सबै िव�ाथ�का लािग चुनौतीपूण� शैि�क मापद�ह� पूरा गन�, संघीय कानुनले साव�जिनक िव�ालयह�ले अङ् ग्रेजी भाषा समथ�न सेवाह�को
हकदार �न स�े िव�ाथ�ह� पिहचान गन� आव�क छ। ग्रेड 12 बाट िक�रगाट� नमा भना� �ने नयाँ बालबािलकाह�को प्र�ेक
आमाबुवा/अिभभावकले दता� गदा� सव��णका प्र�ह� (तलका) पूरा गनु�पछ� । तपाईंको िव�ाथ�लाई अङ् ग्रेजी अ�यनकता� (EL) को �पमा
वग�कृत गनु�पछ� र थप सेवाह� प्रा� गन� यो� छ वा छै न भ�े कुरा िनधा� रण गन� आव�क भएमा, अङ् ग्रेजी अ�यनकता� (EL) िवशेष�ले थप
जानकारी अनुरोध गन� स�ु�न्छ।
यो फाराम पूरा गन� आफ्नो समय िदनुभएकोमा धेरै धेरै ध�वाद! कृपया सव��ण जानकारी अङ् ग्रेजी भाषा समथ�नका लािग यो� �न स�े
स�ािवत अङ् ग्रेजी अ�यनकता� ह� पिहचान गन� शैि�क उ�े �ह�का लािग मात्र प्रयोग ग�रन्छ भ�े कुरा आ�� �नुहोस्।
िव�ाथ� जानकारी (आमाबुवा/अिभभावकह�ले यो ख� पूरा गनु�पछ� ।)
पिहलो नाम:
ज�ेको दे श:

थर:

ज�िमित (मिहना/िदन/वष�)

U.S. मा प्रवेश िमित (मिहना/िदन/वष�):

आमाबुवा/अिभभावकह�का लािग प्र�ह�

प्रितिक्रया

1. तपाईंको घरमा कुन भाषा(ह�) बोिलन्छ?
2. तपाई आफ्नो ब�ासँग प्रायः कुन भाषा बोल्नु �न्छ?
3. तपाईंको ब�ाले हाल घरमा प्रायः कुन भाषा प्रयोग गनु��न्छ?
4. प्र�ेक आमाबुवा/अिभभावकको मूल भाषा के-के �न्?
5. तपाईंको ब�ाले पिहलो पटक कुन भाषा बोल्नुभयो वा बुझ्नुभयो?
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िल�:

F
M
िव�ाथ�ले U.S. का कुनै पिन िव�ालयमा
िक�रगाट� न (वा उ� ग्रेड) सु� गरे का िमित
(मिहना/िदन/वष� )

LEA प्रयोगको लािग मात्र:
िव�ाथ� कुन िव�ालयमा उप�स्थत �नु �ने छ?
िव�ाथ� कुन ग्रेडमा प्रवेश गनु� �ने छ?
यस िव�ालयमा सु� �ने िमित (मिहना/िदन/वष�):
यो िव�ाथ� अङ् ग्रेजी भाषा प्रवीणताका लािग परी�ण ग�रएको िथयो र अङ् ग्रेजी अ�यनकता� (EL) को �पमा पिहचान ग�रएको िथयो?*
हो / होइन
परी�ण प्रशासकको नाम:
िव�ाथ�लाई परी�ण ग�रएको िमित:

अङ् ग्रे जी अ�यनकता� को �पमा पिहचान ग�रएको छै न भने िव�ाथ�ले "आप्रवासी बालबािलका र युवा" को ESSA प�रभाषा पूरा

गछ� ?*

हो / होइन

ESSA अ�ग�त, ‘आप्रवासी बालबािलका र युवा’ श�ले िन� ���ह�लाई बुझाउँ छ –
“(A) 3 दे �ख 21 उमेर पुगेका;
“(B) यीम�े कुनैपिन रा�मा (�ुट� �रकोसिहत) मा नज��एका; र
“(C) कुनै एक वा धेरै रा�ह�मा 3 पूण� शैि�क वष�भ�ा बढी समयस� एक वा धेरै िव�ालयह�मा उप�स्थत भएको छै न।”
*LEA ह�ले िन� िव�ाथ�ह�का लािग एउटामात्र HLS स�लन साइट प्रयोग गरे र VT-AOE मा HLS ह� पेश गनु�पछ� :
1. अङ् ग्रेजी भाषा प्रवीणताका लािग EL पेशेवरह��ारा परी�ण ग�रएका र ELs को �पमा पिहचान ग�रएका; र/वा
2. “आप्रवासी बालबािलका र युवा” को प�रभाषाअ�ग�त गणना गन� यो� भएको भनेर पिहचान ग�रएका।

मातृ भाषा सव��ण (संशोिधत फेब्रु अरी 1, 2021)

पृ� 2 को 2

