ਹੋਮ ਲ� ਗਵੇਜ਼ ਸਰਵੇ ਫਾਰਮ: ਸਟੈੱਪ 1
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਜੇਕਰ ਸਰਵੇਖਣ ਿਤੰਨ ਚਰਣਾਂ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ (ELL)
ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ

ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼

“ਪ�ਸ਼ਨ 1” ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ HLS ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਿਨਰਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ("ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ" ਜਾਂ
"ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ"), ਹੋਮ-ਲ� ਗਵੇਜ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਮ:

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ:

ਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ:
ਸ਼ਿਹਰ:

ਰਾਜ:

ਿਜ਼ੱਪ ਕੋਡ:

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

ਸਰਵੇਖਣ ਪ�ਸ਼ਨ

ਪ�ਸ਼ਨ 1
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਹੜੀ ਸੀ?
ਅੰਗ�ਜ਼ੀ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਹੈ। ਪ�ਸ਼ਨ 2a ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ। ਪ�ਸ਼ਨ 2b ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਪ�ਸ਼ਨ 2a
ਘਰ 'ਤੇ, ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੱਧੇ ਸਮ� ਤ� ਵੱਧ ਲਈ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ
ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ
ਹੈ?

ਪ�ਸ਼ਨ 2b
ਘਰ 'ਤੇ, ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੱਧੇ ਸਮ� ਤ� ਵੱਧ
ਲਈ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਸੁ ਣਦਾ ਜਾਂ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹਾਂ। ਪ�ਸ਼ਨ 7 ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਹਾਂ। ਪ�ਸ਼ਨ 4 ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਪ�ਸ਼ਨ 4 ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਪ�ਸ਼ਨ 3 ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਪ�ਸ਼ਨ 3
ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਪ�ਸ਼ਨ 4 ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਪ�ਸ਼ਨ 9 ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਪ�ਸ਼ਨ 4
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੱਧੇ ਸਮ� ਤ� ਵੱਧ ਲਈ ਅੰਗਜ਼
�ੇ ੀ ਤ�
ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਪ�ਸ਼ਨ 7 ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਪ�ਸ਼ਨ 5 ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।
ਪ�ਸ਼ਨ 5
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ�ਸਤਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਅੱਧੇ ਸਮ� ਤ� ਵੱਧ ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਪ�ਸ਼ਨ 8 ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਪ�ਸ਼ਨ 6 ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।
ਪ�ਸ਼ਨ 6
ਕੀ ਿਵਿਰਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ/ਚਾਰਟਰ ਸਕੂ ਲ ਤ� ਸਥਾਨਾਂਿਤ�ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਉਸ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਗਜ਼
�ੇ ੀ ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜ� ਹੋਈ ਸੀ?
ਹਾਂ। ਪ�ਸ਼ਨ 8 ‘ਤੇ ਜਾਓ।
ਪ�ਸ਼ਨ 9 ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।
ਪ�ਸ਼ਨ 7
ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਹੇਠਾਂ ਸੂ ਚੀਬੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ 8 ‘ਤੇ ਜਾਓ।

8. ਸਟੈੱਪ 2 ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਿਰਕਾਰਡ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ (ਿਸਰਫ਼ NJ ਪ�ਮਾਿਣਤ
ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਸੰਦਰਭ ESSA ELL ਐ ਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਿਜ਼ਟ ਗਾਇਡ� ਸ, p. 4)।

ਹੋਮ ਲ� ਗਵੇਜ਼ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

9. ਸਟੈੱਪ 2 ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ: ਿਰਕਾਰਡ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ।

ਹੋਮ ਲ� ਗਵੇਜ਼ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਿਖਅਕ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
(ELL)।

