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Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI)

ఇంటి భాషా సర్వే(Home Language Survey)

తేద:ీ

విద్యార్థి పేరు:
పుట్టిన తేద్ీ:

లింగము:

గ్రేడ్:

పత్రమును పూర్థిచేసినవారు:
త్లి /త్ిండ్రర/సింరక్షకుని పేరు__________________________________విద్యార్థితో గల బింధుత్వము___
త్లి /త్ిండ్రర/సింరక్షకుని సింత్కిం
అిందుబాట్ులో వుననట్ి యితే, పాఠశాల నుిండ్ర వచేే ఉత్ి రపరత్ి ్ుత్రములు యిే భాషలో సవవకర్థించడ్యనికి మీరు పారధయనాత్ యిస్ాిరు?
పర్ివర్త నీయ దవేభాషా శిక్షణా కార్యక్రమం దాేర్ా మీ బిడ్డ తాను చివర్ిసార్ిగా హాజర్ైన పాఠశాలయందు ఆంగ్ల భాషాభివృదవి సహాయాన్ని
అందుక్ునిదా?అవును____కాదు_____తెలియదు_____

1. మీ బిడ్డ యిే ద్ేశింలో జనిమించింద్ి?
2. మీ బిడ్డ మొదట్ యిే భాషలో మాట్ాిడ్ట్ిం నేరుేకుింద్ి?*
3. మీ బిడ్డ ఇంటిదగ్గ ర్ యే భాష యెక్ుువగా ఉపయోగిసత ుందవ?*
4. మీ బిడ్డ తో మాట్ాిడ్ేపుుడ్ు త్లి /త్ిండ్రర/సింరక్షకులు యిెకుువగ్ా ఉపయోగ్థించే భాష(లు) యిేద్(ి వి)?

____________________
__________________
____________________

_____________________
_____________________

5. మీ బిడ్డ యునెైటెడ్ స్టేట్స్ క్ు వెలుపల ఏదెైనా సంపరదాయ విదయ*ను ప ందాడా? (కండ్ర్ గార్ేన్ –

12వ గవరడ్)
_____అవును

అవును అననట్ి యితే శిక్షణ యిే
భాష(లు) లో యివవబడ్రింద్ి?
_____________________ఎనిన

_____కాదు

నెలలుగ్ా? ____

”సింపరద్యయ విదా”లో కాింద్ిశీకుల కాాింపులు లేద్య పిలిల కొరకు నిరవహించే ఇత్ర అకిడ్
ే ేషన్ లేని

కారాకేమాలు చేరేబడ్వు.

6. మీ బిడ్డ అమెర్ికాలో మొటే మొదటిసార్ిగా హాజర్ైన సకులు ఏదవ?
(కిిండ్రగ్ార్టిన్ – 12వ

*WAC

గ్రేడ్)

_______________________
నెల
తేద్ీ
సింవత్సరిం

392-160-005: ”పరధయన భాష”అనగ్ా సమాచయర పరస్ారిం కోసిం విద్యార్థి త్న నివాస పరద్ేశింలో అతి త్రచుగ్ా ఉపయోగ్థించే భాష.

(త్లి దిండ్ురలు, సింరక్షకులు లేద్య యిత్రులద్ి కూడ్య త్పునిసర్థగ్ా అద్ే భాష అయివుిండ్వలసిన అవసరింలేదు)

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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హ ిం లీగ్ సర్రవ యొకు ఉద్ేే శాిం

వాషిింగిన్ సకుళ్ి లో నమోద్న
ై విద్యారుిలిందర్థకీ హ ిం లీగ్ సర్రవ ఇవవబడ్ుత్్ింద్ి. ఈ పతయరనికి సింబింధిించ మీకు కలగ్ర కొనిన సింద్ేహాల నివృతిి కి ద్ిగువ
సమాచయరిం సహాయపడ్ుత్్ింద్ి.
హ ం లీగ్ సర్వే యొక్ు ఉదేే శ్యం ఏమిటి?
కాిసుర ింలో విజయిం స్ాధిించడ్ిం మర్థయు ఇత్ర సర్వవసుల కొరకు అరహత్ స్ాధిించడ్యనికి అవసరమైన ఇింగ్థిష్ భాషా నెైపుణయాలను వార్థలో అభివృద్ిి
చింద్ిించేిందుకు అవసరమయిేా అవసరమైన సపో రుి ప ింద్ేిందుకు ఎవర్టైతే అరహత్ స్ాధిస్ి ార్ో ఆ విద్యారుిలను గుర్థిించడ్మే హ ిం లీగ్ సర్రవ యొకు పరధయన
ఉద్ేే శాిం. సకులులో విజయిం స్ాధిించడ్యనికి అవసరమైన సేవల కొరకు విద్యారుిల అరహత్పై పరభావిం చకపిసి ుింద్ి కనుక ఈ సమాచయర్ానిన కచేత్ింగ్ా ర్థకారుడ
చేయడ్ిం అనేద్ి ఎింతో ముఖ్ాిం.అదనపు భాష మర్థయు అకడ్మిక్ సపో రుి ఇవావలా లేద్య అనన విషయానిన తలుసుకోవడ్యనికి ట్ెసింిి గ్ అవసరిం అవవవచుే.
ఈ పత్రింలో ఇవవబడ్డ సుిందనల ఆధయరింగ్ా ఏ విధయార్థిని నేరుగ్ా ఇింగ్థిష్ భాషాభివృద్ిి కారాకేమింలో చేరేబడ్దు.
విదాయర్ిి ఇంటి వదే ఉపయోగించి తొలి భాష మర్ియు భాష(లు) గ్ుర్ించి మీర్ు ఎందుక్ు అడ్ుగ్ుతునాిర్ు?
విద్యార్థి యొకు భాషకు సింబింధిించన ర్టిండ్ు పరశనలు ఈ ద్ిగువ విషయాలను తలుసుకునేిందుకు మాకు సహాయపడ్ుత్్ింద్ి:


విద్యార్థికి ఇింగ్థిష్ భాష నేరుేకోవడ్ింలో స్ాయిం కొరకు అరహత్ కలగ్థ ఉనయనడ్య, మర్థయు



విద్యార్థి యొకు ఇింట్ట వదే ఇత్ర భాషలు ఉపయోగ్థసి ునయనడ్నే సమాచయరిం సకులు సిబబింద్ికి త్పుకుిండ్య తలుస్ా అని.

మీ బిడ్డ మొదట్ నేరుేకునన భాష, ఇపుుడ్ు ఇింట్ట వదే కమయానికరషన్ కొరకు మీ బిడ్డ ఉపయోగ్థించే భాష కింట్ే భిననింగ్ా ఉిండ్వచుే. విద్యార్థి యొకు
వాకిిగత్ అవసర్ాలతోపాట్ుగ్ా ఉత్ుననమయిేా కమయానికరషన్ అవసర్ాలను త్గ్థన విధింగ్ా శిక్షణ అింద్ిించడ్యనికి ఈ ర్టిండ్ో పరశనల పరతిసుిందనలు సకులుకు
స్ాయపడ్తయయి. ఇింగ్థిష్ కాకుిండ్య మర్ోభాషను ముిందుగ్ా నేరుేకునే విద్యార్థి ఈ అదనపు సపో రుికు అరహత్ కలగ్థ ఉింట్ాడ్ు. ఇింగ్థిష్ బాగ్ా మాట్ాి డ్ే
విద్యారుిలు సైత్ిం, సకులులో విజయిం స్ాధిించడ్యనికి అవసరమైన భాషా నెైపుణయాలను అభివృద్ిి చేసుకోవడ్యనికి ఇింకా మదే త్్ అవసరిం అవుత్్ింద్ి.
విదాయర్ిి ఎక్ుడ్ జన్నమంచాడ్నే విషయాన్ని మీర్ు ఎందుక్ు అడ్ుగ్ుతునాిర్ు?
ఫడ్రల్ ఫిండ్రింగ్ కొరకు ఇమిగ్టేింట్ అనే నిరవచనయనికి విద్యార్థి అరహత్ కలగ్థ ఉనయనడ్య లేద్య అనన విషయానిన సకులు డ్రసక్
ిి ి ి మర్థయు సేి ట్ తలుసుకునేిందుకు
ఈ సమాచయరిం స్ాయపడ్ుత్్ింద్ి. విద్యార్థి యొకు త్లి దిండ్ురలు ఇదే ర కూడ్య అమర్థకా పౌరులు అయినపుట్టక,ీ విద్యార్థి అమర్థకాకు వెలుపల
జనిమించనపుుడ్ు కూడ్య ఇద్ి వర్థిసి ుింద్ి. డ్యకుామింట్ేషన్ చేయని విద్యారుిలను గుర్థిించడ్యనికి ఈ పత్రిం ఉపయోగ్థించబడ్దు.
నా విదాయర్ిి యొక్ు పూర్ే విదయ గ్ుర్ించి మీర్ు ఎందుక్ు అడ్ుగ్ుతునాిర్ు?
విద్యార్థి యొకు విదా గుర్థించన సమాచయరిం,అమర్థకాలోను మర్థయు అమర్థకా వెలుపల జర్థగ్థన విద్యార్థి యొకు విదాకు సింబింధిించ పో ర గ్ాేమ్సస మర్థయు
డ్రసక్
ిి ి ి సర్వవసులోి పాలగొనడ్ిం కొరకు చేయబడ్డ సిఫారసులను పర్థగణనలోకి తీసుకోవడ్యనికి అవకాశిం కలుసుిింద్ి. విద్యార్థి యొకు పూరవ నేపథ్ాిం ఆధయరింగ్ా
ర్ాషి ి పరమాణయలను చేరుకునే ద్ిశగ్ా విద్యార్థిలో త్గ్థన పుర్ోగతి కనిపిసి ుననద్య లేద్య అనన విషయానిన తలుసుకోవడ్ింలో విద్యార్థి యొకు విద్యా నేపథ్ాిం అనేద్ి
ఎింతో ముఖ్ామైన సమాచయరిం.

హ ిం లీగ్ సర్రవకు అవసరమైన సమాచయర్ానిన అింద్ిించనిందుకు ధనావాద్యలు. ఈ పత్రిం గుర్థించ లేద్య మీ పిలివాని సకులులో లభిించే సేవలకు సింబింధిించ
ఇింకా ఏమైనయ సింద్ేహాలుననట్ి యితే మీ సకులు డ్రసక్
ిి ి ి ను సింపరద్ిించిండ్ర.
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