Punjabi
(ਪੰ ਜਾਬੀ)
ਆਫ਼ਿਸ ਆਿ ਸੁਪਫ਼ਿਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਫ਼ਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ (OSPI)
ਘਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਵੇਖਣ

ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਿਥੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਜਨਮ ਫ਼ਮਤੀ:

ਫ਼ਮਤੀ:
ਫ਼ਿਿੰਗ:

ਗਰੇਡ:

ਫਾਿਮ ਭਿਨ ਵਾਿਾ ਫ਼ਵਅਕਤੀ:
ਮਾਤਾ/ਪਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਦਾ ਨਾਮ

ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ

ਮਾਤਾ/ਪਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ
ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੱ ਤਰ-ਪਿਹਾਰ ਪਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋਗੇ?

ਫ਼ਜਸ ਫ਼ਪਛਿੇ ਸਕੂਿ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਉਸ ਨੂਿੰ ਪਫ਼ਿਵਿਤਨਤੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ (Transitional Bilingual
Instruction Program) ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ਵਕਾਸ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ਮਿਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ__ ਨਹੀਂ__ ਪਤਾ ਨਹੀਂ__

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਪਕਸ ਦੇਸ਼ ਪਿੱ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ?

____________________

2. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਫ਼ਹਿਾਂ ਫ਼ਕਹੜ੍ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਿਣੀ ਫ਼ਸਿੱ ਖੀ ਸੀ?*

__________________

3. ਘਿ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਫ਼ਕਹੜ੍ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਦਾ ਹੈ?*

____________________

4. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਤਾ/ਪਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਪਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਪਕਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ)

_____________________
_____________________

ਿਰਤਦੇ ਹਨ?

5. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਿੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਸਮੀ ਪਸੱ ਪਖਆ* ਲਈ ਸੀ?

(ਪਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ – 12ਿਾਂ ਗਰੇਡ)

_____ਹਾਂ _____ਨਹੀਂ

ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੜਹਾਈ ਪਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੱ ਚ ਕਰਾਈ ਗਈ
ਸੀ? _____________________
ਪਕੰ ਨੇ ਮਹੀਪਨਆਂ ਲਈ? ____

”ਰਸਮੀ ਪਸੱ ਪਖਆ” ਪਿੱ ਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਬੱ ਪਚਆਂ ਿਾਸਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

6. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱ ਚ ਪਪਹਲੀ ਿਾਰ ਪਕਸੇ ਸਕੂਲ ਪਿੱ ਚ ਕਦੋਂ ਪਗਆ ਸੀ? (ਪਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ – 12 ਿਾਂ ਗਰੇਡ)

*WAC

_______________________
ਮਹੀਨਾ
ਪਦਨ
ਸਾਲ

392-160-005: "ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਿਰਪਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਿੇ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪਪਆਂ,

ਸਰਪਰਸਤਾਂ, ਜਾਂ ਦੂਪਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ)।

Note to district: A response of a language other than English to question #2 OR question #3 triggers ELL placement testing.
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ਘਿੇਿੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ

ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਿੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਾਪਸ਼ੰ ਗਟਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਨਮਨਪਲਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ

ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਪਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਘਿੇਿੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਿੇਖਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਪਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ
ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਪਿੱ ਚ ਸਫਲਤਾ ਿਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਪਿਕਸਤ ਕਰਨ ਪਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਪਕਉਂਪਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ

ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਭਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਿਾਸਤੇ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਕੀ
ਿਧੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਪਮਕ ਸਹਾਇਤਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਿਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਪਿੱ ਚ ਪਦੱ ਤੇ ਜਿਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪਕਸੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਕਸੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਪਿਕਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਿਥੀ ਦੀ ਪਫ਼ਹਿਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘਿ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਵਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਵਾਂ) ਬਾਿੇ ਫ਼ਕਉਂ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹੋ?
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਬਤ ਦੋ ਸਿਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਨਮਨਪਲਖਤ ਦਾ ਪਨਰਣਾ ਕਰਨ ਪਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ:


ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਸੱ ਖਣ ਪਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ



ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਪਿੱ ਚ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਜਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਪਪਹਲਾਂ ਪਸੱ ਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਘਰ ਪਿੱ ਚ ਹੁਣ ਸੰ ਚਾਰ ਿਾਸਤੇ ਿਰਤਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ

ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਿਅਕਤੀਗਤ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿਾਸਤੇ ਉਪਚਤ ਪੜਹਾਈ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਪਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ
ਸੰ ਚਾਰ ਲੋ ੜਾਂ ਪਿੱ ਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਪਜੰ ਨਹਾਂ ਨੇ ਪਪਹਲਾਂ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੱ ਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਿਧੀਕ
ਸਹਾਇਤਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਏਥੋਂ ਤੱ ਕ ਪਕ ਿਧੀਆ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਅਪਜਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਸਤ

ਕਰਨ ਪਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਿਾਸਤੇ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ਼ਕਉਂ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹੋ ਫ਼ਕ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਿਥੀ ਫ਼ਕਿੱ ਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਪਜਲਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰਨ ਪਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਸੰ ਘੀ ਫੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਿਾਸਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਦੀ
ਪਪਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਤਾਂ ਿੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯੂ.ਐੱਸ. ਨਾਗਪਰਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਪਬਨਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਮੇਿੇ ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਿਥੀ ਦੀ ਫ਼ਪਛਿੀ ਫ਼ਸਿੱ ਫ਼ਖਆ ਦੇ ਬਾਿੇ ਫ਼ਕਉਂ ਪੁਿੱ ਛਦੇ ਹੋ?
ਪਕਸੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਸੱ ਪਖਆ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪਕ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨੋਂ ਜਗਹ
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪਸੱ ਪਖਆ ਨੂੰ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਜਲਹੇ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਕਸੇ ਪਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਿੱ ਚ ਪਿਚਾਪਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ

ਪਿੱ ਪਦਅਕ ਪਪਛੋਕੜ ਿੀ ਇਹ ਪਨਰਣਾ ਕਰਨ ਪਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਪਛਲੇ ਪਿੱ ਪਦਅਕ ਪਪਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਮਆਰਾਂ ਿੱ ਲ ਉਪਚਤ ਪਰਗਤੀ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਿੇਖਣ ਬਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਿਾਦ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਿਖੇ ਉਪਲਬਧ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਪਜਲਹੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

May 2014

