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মাতৃ ভাষা জিরেপর ফরম: ধাপ 1 

ভূিমকা 
জিরেপর �থম িতন�ট ধােপ িশ�াথ� ইংেরজী ভাষার িশ�াথ� (ELL) হওয়ার জন� েযাগ� িকনা তা িনধ �ারণ 
করা হয়।  

িনেদ�শাবলী 
“1 নং ��” িদেয় �� কের HLS স�ূণ � না করা পয �� চািলেয় যায়। �িত�ট �ে�র জন� উ�র িনব �াচন 
ক�ন এবং িনেদ�শনা অনুসরণ ক�ন। যখন আপিন িস�া� �হেণর সমেয় (“েরকেড�র পয �ােলাচনার 
���য়া এিগেয় যান” বা “েরকেড�র পয �ােলাচনার ���য়া এেগােবন ন�”) উপি�ত হেব, মাতৃভাষার জিরপ 
স�ূণ � হেব। 
িশ�াথ�র তথ� 
িশ�াথ�র নাম:  িশ�াথ�র জ� তািরখ:   

রা�ার �ঠকানা: 

শহেরর নাম: ে�ট: �জপ েকাড: 

েফান ন�র:  

জিরেপর ��াবলী 
�� 1 
িশ�াথ�র মাতৃভাষা কী? 

 ইংের�জ ব�তীত অন� ভাষা। 2a নং �ে� যান। 

 ইংেরজী 2b নং �ে� যান।

�� 2a 
বািড়েত কী িশ�াথ� িদেনর অেধ �ক সময় 
ইংের�জ ব�তীত অন� ভাষা েশােন বা ব�বহার 
কের? 

হ�া।ঁ 7 নং �ে� যান। 

না। নং 4 নং �ে� যান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�� 2b 
বািড়েত কী িশ�াথ� িদেনর অেধ �ক সময় 
ইংের�জ ব�তীত অন� ভাষা েশােন বা 
ব�বহার কের? 

হ�া।ঁ 4 নং �ে� যান। 

না। নং 3 নং �ে� যান। 

 �� 3 

িশ�াথ� কী ইংের�জ ব�তীত অন� ভাষা 
বুঝেত পাের? 

হ�া।ঁ 4 নং �ে� যান। 

না। 9 নং �ে� যান। 
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�� 4 
িশ�াথ�র তার িপতামাতা বা অিভভাবেকর সে� িদেনর অেধ �ক সময় ইংেরজী ব�তীত অন� ভাষা কথা 
বেল? 

হ�া।ঁ 7 নং �ে� যান। 

না। নং 5 নং �ে� যান। 

�� 5 
িশ�াথ�র তার িপতামাতা বা অিভভাবক ছাড়া পিরচয �াকারীর সে� িদেনর অেধ �ক সময় ইংেরজী 
ব�তীত অন� ভাষা কথা বেল? 

হ�া।ঁ 8 নং এ যান। 

না। নং 6 নং �ে� যান। 

�� 6 
িশ�াথ� কী বত�মােন অন� �ুল িডি��/চাট�ার �ুেল ভিত� হেয়েছ, েযখােন তােক ইংের�জ ভাষা 
িশ�াথ� িহসােব িচি�ত করা হেয়েছ? 

হ�া।ঁ 8 নং এ যান। 

না। 9 নং �ে� যান। 

�� 7 
বািড়েত েকান ভাষায় কথা বলা হয়? িনেচ তািলকা ক�ন এবং 8 নং এ যান।   

 

8. ধাপ নং 2-এ এিগেয় যান: েরকেড�র পয �ােলাচনা 
���য়া (েকবলমা� NJ �ত�ািয়ত কম� স�ূণ � করেবন – েরফাের� ESSA ELL Entry 
and Exit Guidance, p. 4).  

মাতৃ ভাষা জিরপ স�ূণ � হেলা।  
 

9. ধাপ 2-এ এেগােবন না: েরকেড�র পয �ােলাচনা ���য়া।  
মাতৃ ভাষা জিরপ স�ূণ � হেলা। িশ�াথ� ইংরা�জ ভাষা 
িশ�াথ� (ELL) নয় 

https://www.state.nj.us/education/bilingual/policy/ESSAGuidance.pdf
https://www.state.nj.us/education/bilingual/policy/ESSAGuidance.pdf

	মাতৃ ভাষা জরিপের ফরম: ধাপ 1
	ভূমিকা
	নির্দেশাবলী
	শিক্ষার্থীর তথ্য
	জরিপের প্রশ্নাবলী
	প্রশ্ন 1
	প্রশ্ন 2a
	প্রশ্ন 4
	প্রশ্ন 5
	প্রশ্ন 6
	প্রশ্ন 7
	বাড়িতে কোন ভাষায় কথা বলা হয়? নিচে তালিকা করুন এবং 8 নং এ যান।
	8. ধাপ নং 2-এ এগিয়ে যান: রেকর্ডের পর্যালোচনা প্রক্রিয়া (কেবলমাত্র NJ প্রত্যায়িত কর্মী সম্পূর্ণ করবেন – রেফারেন্স ESSA ELL Entry and Exit Guidance, p. 4).
	9. ধাপ 2-এ এগোবেন না: রেকর্ডের পর্যালোচনা প্রক্রিয়া।


	প্রশ্ন 2b

