Tamil

(தமிழ்)

Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI)
வட்டு
ீ
ம ொழிக் கருத்துகணிப்பு (Home Language Survey)
தேேி:

ொணவர் மெயர்:
ெிறந்ே தேேி:

ெொலினம்:

தேர்ச்சிநிலல:

ெடிவத்லேப் பூர்த்ேி மசய்ேவர்:
பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர் பெயர்

மோணவருக்கோன உ வுமுற

பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர் றகபயோப்ெம்
இவ்வசதி கிறைக்கி

ெட்சத்தில், ெோைசோறலயிலிருந்து நீங்கள் எந்த பமோழியில் தகவல் பதோைர்றெப் பெற்றுக் பகோள்ள

விரும்புவர்கள்?
ீ
உங்கள் குழந்லே முன்னர் கல்வி ெயின்ற ெொடசொலலயில், இலடநிலல இரும
ஆங்கில ம

ொழி த

ம்ெொட்டு ஆேரலவ உங்கள் குழந்லே மெற்றொரொ?

ொழி கற்ெித்ேல் ேிட்டத்ேின் வொயிலொக,

ஆம்__ இல்றல__ பதரியோது__

1. உங்கள் குழந்றத எந்த நோட்டில் ெி ந்தோர்?

____________________

2. உங்கள் குழந்லே எந்ே ம ொழிலய முேலில் தெசக் கற்றுக் மகொண்டொர்?*

__________________

3. வட்டில்,
ீ
உங்கள் குழந்லே எந்ே ம ொழிலய

____________________

ிக அேிக

ொகப்

ெயன்ெடுத்துகிறொர்?*

4. உங்கள் குழந்றதறயோடு நீங்கள் றெசும் றெோது, எந்த பமோழிறய (பமோழிகறள)
பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர்கள் மிக அதிகமோகப் ெயன்ெடுத்துகி ோர்கள்?

5.

_____________________
_____________________

அபமரிக்க ஐக்கிய நோடுகளுக்கு பவளிறய, உங்கள் குழந்றத எப்றெோதோவது

ஆம் என் ோல், எந்த பமோழியில்

வறர)

கற்ெிக்கப்ெட்ைது?
_____________________
எத்தறன மோதங்களுக்கு? ____

முற ப்ெடியோன கல்விறயப்* பெற் ிருக்கி ோரோ? (மழறலயர் ெள்ளி - 12 ஆம் வகுப்பு
_____ஆம் _____இல்றல

(பமோழிகளில்) ெோைம்

“முற ப்ெடியோன கல்வி" என்ெதில், குழந்றதகளுக்கோன அகதி முகோம்கள் அல்லது மற்
சோன்று பெ ோத திட்ைங்கள் அைங்குவதில்றல.

6.

அபமரிக்கோவில் உங்கள் குழந்றத முதன்முதலோக ெள்ளிக்கு எப்றெோது பசன் ோர்?
(மழறலயர்ெள்ளி – 12வது வகுப்பு)

______________________________
மோதம்

நோள்

ஆண்டு

392-160-005:

“முதன்றம பமோழி” என்ெதற்கு, ஒரு மோணவர் வசிக்கும் இைத்தில், அவர் தகவல் பதோைர்பு பகோள்வதற்கோக

மிகவும் அதிகமோக உெறயோகிக்கி

பமோழி (அது பெற்ற ோர், ெோதுகோவலர், அல்லது மற் வர்கள் உெறயோகிக்கும் பமோழியோக இருக்க றவண்டிய

*டெிள்யூஏசி

அவசியமில்றல) என்ற

அர்த்தமோகி து.

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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Tamil

(தமிழ்)
இந்ே வட்டு
ீ
ம ொழிக் கருத்து கணிப்ெின் தநொக்கம்
வோஷிங்ைன்

ெோைசோறலகளில்

நைத்தப்ெடுகி து.

றசர்ந்து

அலனத்து

பகோள்கி

மோணவர்களிைமும்

இந்த

வட்டு
ீ

பமோழிக்

கருத்து

கணிப்பு

ெின்வரும் தகவல்கள், இந்தப் ெடிவம் கு ித்து உங்களுக்குள்ள சில றகள்விகளுக்குப் ெதிலளிக்க உங்களுக்கு

உதவும்.
இந்ே வட்டு
ீ
ம ொழிக் கருத்து கணிப்ெின் தநொக்கம் என்ன?
வட்டு
ீ
பமோழிக் கருத்து கணிப்ெின் முதன்றமயோன றநோக்கறம, வகுப்ெற களில் பவற் ியறைவதற்குத் றதறவயோன ஆங்கில
பமோழித் தி றமகறள வளர்த்துக் பகோள்ள உதவுவதற்கோன ஆதரவிற்குத் தகுதியறைகி
தகுதியறைகி

மோணவர்கறளயும்

மோணவர்களுக்குத் றதறவப்ெடுகி
இவற்ற

சரியோகப்

ெதிவு

இனங்கோண

உதவுவறதயோகும்.

மோணவர்கறளயும், மற்

ெோைசோறலயில்

றசறவகளுக்குத்

பவற் ிகரமோனவர்களோக

இருப்ெதற்கு

றசறவகளுக்கு அவர்கள் தகுதியறைவறத, இந்தத் தகவல்கள் ெோதித்துவிைக் கூடும் என்ெதோல்,

பசய்வது

முக்கியமோனதோகும். கூடுதல்

பமோழி

மற்றும்

கல்வி

ஆதரவுகள் றதறவப்ெடுகின் னவோ

என்ெறதத் தீர்மோனிக்க, ெரீட்றச றவப்ெது அவசியமோகலோம். எந்தபவோரு மோணவரும், இந்தப் ெடிவத்திற்கு அளிக்கும் ெதில்களின்
அடிப்ெறையில் மட்டுறம ஓர் ஆங்கில பமோழி வளர்ச்சித் திட்ைம் ஒன் ில் றவக்கப்ெட்டுவிை மோட்ைோர்.
நீ ங்கள் ஏன்

ொணவர்களின் முேல் ம

ொழி

ற்றும் வட்டில்
ீ
உெதயொகிக்கிற ம ொழி (ம ொழிகள்) குறித்துக் தகட்கிறீர்கள்?

மோணவரின் பமோழி கு ித்த இரண்டு றகள்விகள், எங்களுக்குப் ெின்வருெவற்ற த் தீர்மோனித்துக் பகோள்ள உதவுகின் ன:


உங்கள் மோணவர் ஆங்கிலம் கற்றுக் பகோள்வதில் உதவி பெ த் தகுதியறைகி ோரோ, றமலும்



வட்டில்
ீ
அம்மோணவர் உெறயோகிக்கி

மற்

பமோழிகள் கு ித்து, ெோைசோறலயில் உள்ள ஊழியர்கள் பதரிந்து றவத்துக்

பகோள்ள றவண்டுமோ.
உங்கள் குழந்றத முதலில் கற்றுக் பகோண்ை பமோழி, உங்கள் குழந்றத வட்டில்
ீ
இப்றெோது தகவல் பதோைர்பு பகோள்வதற்கோக்
உெறயோகிக்கி
தனிப்ெட்ை

பமோழியிலிருந்து வித்தியோசமோனதோக இருக்கலோம்.

றதறவகளுக்கு

ஏற் தோக

உள்ள

பதோைர்புத் றதறவகளுக்கும் உதவிபுரியும்.

அ ிவுறுத்தல்கறள

இவ்விரு றகள்விகளுக்கோன ெதில்கள், அந்தந்த மோணவரின்
வழங்க

கூடுதல் ஆதரவுகளுக்குத் தகுதியறையலோம். ஆங்கிலம் நன் ோகப் றெசுகி
இருக்கத் றதறவப்ெடுகி

ெோைசோறலக்கு

உதவி

பசய்து,

எழக்கூடிய

தகவல்

ஆங்கிலம் தவிர்த்து றவப ோரு பமோழிறய முதலில் கற்றுக் பகோண்ை மோணவர்கள்,
மோணவர்களுக்கும் கூை, ெோைசோறலயில் பவற் ிகரமோக

பமோழித் தி றமகறள வளர்த்துக் பகோள்வதில் ஆதரவு றதறவப்ெைலோம்.

ொணவர் எங்தக ெிறந்ேொர் என்ெலே நீ ங்கள் ஏன் தகட்கிறீர்கள்?
மத்திய நிதியுதவி பெறும் றநோக்கங்களுக்கோன குடிவரவு வறரயற றய அம்மோணவர் சந்திக்கி ோரோ என்ெறத, மோவட்ை ெோைசோறல
அலுவலகமும், மோநிலப் ெோைசோறல அலுவலகமும் தீர்மோனித்துக் பகோள்ள இத்தகவல் உதவிபுரிகி து.
பெற்ற ோர்

இருவருறம

அபமரிக்கக்

குடிமக்களோக

இருந்தும்,

அம்மோணவர்

ஐக்கிய

அபமரிக்க

இது, அம்மோணவரின்
நோடுகளுக்கு

பவளிறய

ெி ந்திருந்தோலும் பெோருந்துகி து. இப்ெடிவம் ஆவணப்ெடுத்தியிரோத மோணவர்கறள இனங்கோண்ெதற்கு உெறயோகிக்கப்ெடுவதில்றல.
எனது

ொணவரின் முந்லேய கல்விநிலல குறித்து நீ ங்கள் ஏன் தகட்கிறீர்கள்?

ஒரு மோணவரின் கல்வி கு ித்த தகவல், அபமரிக்க ஐக்கிய நோடுகளுக்கு உள்றளயும் பவளிறயயுமோன அம்மோணவரது கல்வி,
திட்ைங்கள் மற்றும் மோவட்ைச் றசறவகளில் ெங்றகற்ெதற்கு பசய்யப்ெடுகி
உறுதி பசய்ய உதவும்.
மோநிலத்

தரநிறலகறள

சிெோரிசுகள் எதிலும் ெரிசீலிக்கப்ெடுகின் ன என்ெறத

அம்மோணவரது கல்விப் ெின்னணியும், அவரது முந்றதய கல்விப் ெின்னணியத்தின் அடிப்ெறையில்,
றநோக்கிய

திறசயில்

றெோதுமோன

அளவு

முன்றனற் த்றத

அம்மோணவர்

கோண்ெிக்கி ோரோ

என்ெறதத்

தீர்மோனிக்க உதவுவதற்கோனறதோர் முக்கியமோன தகவலோகும்.

வட்டு
ீ
பமோழிக் கருத்துகணிப்ெில் றதறவயோன தகவல்கறள வழங்கியறமக்கு நன் ி. இந்தப் ெடிவம் கு ித்றதோ அல்லது உங்கள்
குழந்றதயின் ெோைசோறலயில் கிறைக்கி

றசறவகள் கு ித்றதோ உங்களுக்கு றமற்பகோண்டும் றகள்விகளிருந்தோல், தயவுபசய்து

மோவட்ைப் ெோைசோறலத் அலுவலகத்றதத் பதோைர்பு பகோள்ளுங்கள்.
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