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 1مرحلہ : گھریلو زبان کا سروے فارم

 تعارف
 an English(یہ سروے اس امر کو شناخت کرنے کے لیے تین میں سے پہال مرحلہ ہے کہ آیا کوئی طالب علم انگریزی زبان کا متعلم 

language learner, ELL (بننے کا اہل ہے۔ 

 ہدایات 
ل مکمل ہونے تک جاری رکھیں۔ ہر سوال کے لیے جواب منتخب کریں اور ہدایات پر عم HLSسے شروع کریں اور " 1سوال "

کی  ریکارڈوں کے جائزه کے عمل"یا " ریکارڈوں کے جائزه کے عمل کی طرف بڑھیں("جب آپ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں  کریں۔
 تو گویا گھریلو زبان کا سروےمکمل ہو گیا۔") طرف نہ بڑھیں

 اتطالب علم کی معلوم
 :  طالب علم کی تاریخ پیدائش : طالب علم کا نام

 :اسڻریٹ کا پتہ

 :زپ کوڈ :ریاست :شہر

 :فون نمبر

 سروے کے سواالت 
 1سوال 

 طالب علم کے ذریعہ استعمال کی جانے والی پہلی زبان کیا تھی؟

 پر جائیں۔ 2aانگریزی کے عالوه کوئی زبان۔ سوال  

پر جائیں۔ 2bانگریزی۔ سوال  

 2aسوال 
گھر پر، کیا طالب علم آدھے سے زیاده وقت انگریزی کے عالوه 

 کوئی زبان سنتا یا استعمال کرتا ہے؟

 پر جائیں۔ 7ہاں۔ سوال 

 جائیں۔پر  4نہیں۔ سوال 

 2bسوال 
گھر پر، کیا طالب علم آدھے سے زیاده وقت انگریزی کے 

 عالوه کوئی زبان سنتا یا استعمال کرتا ہے؟

 پر جائیں۔ 4ہاں۔ سوال 

پر جائیں۔ 3نہیں۔ سوال 
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 3سوال 
 کیا طالب علم انگریزی کے عالوه کوئی زبان سمجھتا ہے؟

 پر جائیں۔ 4ہاں۔ سوال 

 جائیں۔پر  9نہیں۔ 
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 4سوال 
اپنے والدین یا سرپرستوں سے بات چیت کرتے وقت، کیا طالب علم آدھے سے زیاده وقت انگریزی کے عالوه کوئی زبان استعمال کرتا 

 ہے؟

 پر جائیں۔ 7ہاں۔ سوال 

 پر جائیں۔ 5نہیں۔ سوال 

 5سوال 
طالب علم آدھے سے زیاده وقت انگریزی کے عالوه کوئی اپنے والدین یا سرپرستوں کے عالوه نگرانوں سے بات چیت کرتے وقت، کیا 

 زبان استعمال کرتا ہے؟

 پر جائیں۔ 8ہاں۔ 

 پر جائیں۔ 6نہیں۔ سوال 

 6سوال 
ہوئی ہے جہاں اس کی شناخت انگریزی زبان کے /چارڻر اسکول میں منتقل ہوا/طالبہ حال ہی میں دوسرے اسکولی ضلع/کیا طالب علم

 ؟متعلم کے طور پر ہوئی تھی

 پر جائیں۔ 8ہاں۔ 

 پر جائیں۔ 9نہیں۔ 

 7سوال 
 پر جائیں۔ 8گھر پر بولی جانے والی زبانیں کیا ہیں؟ ذیل میں درج کریں اور 

 

کا مصدقہ عملہ  NJصرف (ریکارڈوں کے جائزے کا عمل : پر جائیں 2مرحلہ . 8

 ۔)4، صفحہ ESSA ELL Entry and Exit Guidanceحوالہ  –مکمل کرے 
 گھریلو زبان کا سروے مکمل ہو گیا۔ 

 

 ریکارڈوں کے جائزے کا عمل۔: پر نہ جائیں 2مرحلہ . 9 
گھریلو زبان کا سروے مکمل ہو گیا۔ طالب علم انگریزی زبان کا متعلم  
)ELL (نہیں ہے۔  

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