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سروے کا زبان گهريلو
:سرپرست)/والده(والد عزيز

کو طلبہ سبهی اسکول تاکہ ہيں ضروری معلومات يہ۔ ہے کرنا تعيين کی زبان گهريلو يا بنيادی کی علم طالب مقصد کا)  HLS( سروے زبان گهريلو
  ۔ہے مطلوب تحت کے KAR 5:070 703 اور (2)(b)3113 سيکشن کے) ESSA( قانون ہے ہوتا کامياب علم طالب ہر جو ہے حصہ کا عمل شناخت وار رياست HLS ۔سکيں کر فراہم داياتہ تعليمی بامعنی

 
 ۔ہے ضروری جانا کيا پر طلبہ سبهی گئے کيے اندراج ميں ڈسٹرکٹ اسکول HLS يہ
 HLS, K-12 ۔ہے رہتا باقی ميں فائل مجموعی کی علم طالب يہ اور ہے جاتا ديا انجام بار ايک، رپ داخلہ ابتدائی ميں
 ليے کے سوال سروے بهی کسی گئے ديے نيچے اگر۔ ہيں مخصوص ساته کے علم طالب جوابات کے سروے نيچے کہ ليں کر نوٹ مہربانی برائے 

 کہسکےجاکياتعيينيہتاکہلےجائزهمزيدکابچےکےآپوهکہہےبنتیریداذمہکیڈسٹرکٹتو،ہےجاتیکیريکارڈزبانغيرانگريزیکوئی
 ۔ہےاہلکی/کامعاونتلسانیوهآيا
 کے خدمات زبان انگريزی کی بچہ کے آپ اگر۔ گے جائيں کيے استعمال نہيں ليے کے مقاصد مہاجرت يا کرنے تعيين کی حالت قانونی کو جوابات يہ 

 ۔ہيںتی/سکتےکرانکارکاخدماتسبهیياکچهوالےجانےکیپيشکوبچےاپنےآپتو،ہےجاتیکیشناختليے
۔کريں رابطہ سے اسکول کے بچے اپنے مہربانی برائے تو، ہيں سواالت متعلق سے کار طريقۂ کے کرنے مکمل HLS کو آپ اگر 

):مطلوب( معلومات کی علم طالب
 

:پيدائش تاريخ،:نام
 

):مطلوب( منظر پس کا زبان کی طالب
 ؟ہے سی کون زبان والی جانے بولی زياده سے سب پر گهر .1

  

؟سيکهی زبان سی کون نے اس تو سيکها بولنا بار پہلی نے بچی/بچے کے آپ جب .2
  

 ؟ہے لتی/بولتا زبان سی کون زياده سے سب پر گهر بچہ کا آپ .3
  

 ؟ہيں تی/کرتے بات ميں زبان کس زياده سے سب ساته کے بچے اپنے آپ .4
   

):نہيں مطلوب( زبان ليے کے مواصلت اسکول
؟گی/گے چاہيں کرنا موصول معلومات اسکول سبهی ميں زبان کس آپ .5 
 

:تاريخ:دستخط کا سرپرست)/والدہ(والد
 اگر کہ ہيں سمجهتی/سمجهتے آپ۔ ہيں مخصوص ساته کے علم طالب کے آپ جوابات کے سواالت چار باال مذکوره کہ ہيں تی/کرتے تصديق آپ، کے کر دستخط يہاں

، ہيںاہلکےخدماتمعاونتلسانیوهآياکہگیجائےکیجانچليےکےکرنےتعيينيہکیعلمطالبکےآپتو،ہےجاتیکیشناختکیزبانغيرانگريزیکسی
 خدماتسےحيثيتکیمتعلمانگريزیايککوطلبہوالےہونےقابلکےخدماتمعاونتلسانی۔سکےجاکیمددميںکرنےحاصلسالستميںانگريزیکیانتاکہ
ESSAاورہےحاصلحقکا 1111(b)(2)(G)بارايکميںسالکیانليےکےکرنےتعيينکیمہارتحاصلکوانميںزبانانگريزیمطابقکےتقاضاکے 

 ۔گی جائے کی جانچ
 ليے کے استعمال کے لاسکو صرف

 ميں پروگرام فروغ زبان انگريزی ايک کے علم طالب اور ديا انجام HLS نے جس عملہ وه کا اسکول تو تهی گئی بتائی زبان غيرانگريزی کوئی اگر
 :کی وضاحت ميں بارے کے جانے رکهے

:تاريخ:نام
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