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घरमा भाषा सेवा 

प्रिय अभििावक / संरक्षक : 

घरमा िाषा सवेा सवेक्षण (HLS) को उद्देश्य िाथभमक वा घरमा िाषा भवद्याथीको निर्ाारण गिना हो। सू्क लल ेसब ैभवद्याथीहरूको 
लाभग अथापणूा निरे्दशि िर्दाि गिाको लाभग यो जािकारी आवश्यक छ। HLS िते्यक भवद्याथीको सफलता ऐि (ESSA) र्ारा 
3113 (b) (2) र 703 KAR 5:070 अन्तरगत राज्यव्यापी रुपमा पहहचािको िकृ या हो। 

सू्क ल जजल्लामा ििाा  िएका सबै भवद्याथीहरूलाई HLS नर्दइएको हुिनपछा। HLS लाई शनरुमा ग्रेड K-12 मा ििाा हुुँर्दा िबन्ध 
गररिेछ र भवद्याथीको सचंचत फाइलमा रहिेछ। 

कृ पया यार्द गिनाहोस् तलको सवके्षणको जवाफ भवद्याथीमा के जित छि्। यदि तलको आवश्यक सवेक्षण प्रश्नहरूमा अंग्रेजी 
बाहके अन्य भाषाको लागि के ही रकेर्ड िररएमा, जजल्लाले तपाईंको बच्चा उसको / उनको भाषा सहयोिको लागि योग्य छ 
भनेर ननर्ाडरण िनड थप मूल्ांकन िनड कानुनी रूपमा बाध्य छ। 

जवाफहरू कािनिी स्थिभत निर्ाारण गिा वा अध्यागमि उद्दशे्यका लाभग ियोग गररिे छैि। यनर्द तपाईंको बच्चा अंग्रेजी िाषा 
सेवाहरूको लाभग पहहचाि गररएको िएमा, तपाईंले आफ्नो बच्चाको लाभग िस्ताव गररएका के ही वा सब ैसेवाहरू अस्वीकार 
गिा सक्ननहुन्छ। 

यनर्द तपाईंसुँग HLS कसरी ििे ििेर कन िै िश्न िएमा, कृ पया तपाईँको बच्चाको सू्क लमा सम्पका गिनाहोस्। 

गवद्याथीको जानकारी (आवश्यक) : 

नाम : _______________________________________________________       जनम िमित : ____________ 

गवद्याथीको भाषाको पृष्ठभूमम (आवश्यक) : 

1. घरमा सबिैन्दा र्ेर ैबोललि ेिाषा कन ि हो?  ____________________________________________________

2. तपाईंको बच्चाल ेबोल्न थाल्दा सबिैन्दा पहहले उसले कन ि िाषा ससक्यो ?  ______________________________

3. तपाईंको बच्चाल ेघरमा र्ेरजैसो कन ि िाषा बोल्छ ?  _____________________________________________

4. तपाईं आफ्नो बच्चासुँग र्ेरजैसो कन ि िाषामा कन राकािी गिनाहुन्छ ?  ___________________________________

सू्कलमा कुराकानी िनडको लागि भाषा (आवश्यक छैन) : 

5. तपाईंले कन ि िाषामा सू्कलका सबै जािकारीहरू िाप्त गिे इच्छा छ :  _________________________________

अमभभावक / संरक्षकको हस्ताक्षर : ____________________________________  ममगत : ______________ 

यहाुँ हस्ताक्षर गरेर, तपाईंले आफ्नो भवद्याथीसुँग सम्बन्धन्धत माथथ आवश्यक चारवटा िश्नहरूको ित्यनत्तर नर्दिनिएको िमाजणत गिनाहुन्छ। यनर्द अंग्रेजी बाहके 
अन्य िाषाको पहहचाि गररएमा, तपाईंको भवद्याथी अंग्रेजीमा पोख्त बन्नको लाभग मर्दत गिा, भतिीहरू िाषा सहयोग सेवाहरूको लाभग योग्य िएको 

निर्ाारण गिा परीक्षण गररिेछ ििेर तपाईंले बनझ्ननिएको छ। िाषा सहयोग सेवाहरूको लाभग योग्य भवद्याथीहरू अंग्रेजी लशक्षाथी सेवाहरूको लाभग हकर्दार 
हुिेछि् र ESSA 1111 (b) (2) (G) को आवश्यकता अिनसार उिीहरूको अंग्रेजी िाषामा िवीणता निर्ाारण गिा बाभषि क रुपमा परीक्षण गररिे छि्। 

सू्कलको प्रयोिको लागि मात्र 

सू्कल कमाचारीहरू जसले HLS को व्यविापि र व्याख्या गर्दाछि र यनर्द अंग्रेजी बाहके अन्य संकेत गररएको िाषाको लाभग अंग्रेजी िाषा 
भवकास कायाक्रममा भवद्याथी राख्छि् : 

नाम : ____________________________________________________ ममगत : ___________________ 




