Nepali | परिशिष्ट A: भाषा प्रयोग सर्वेक्षण (Language Usage Survey)
आमाबुबा तथा अभििावकज्यूहरू: कृपया सवेक्षणको यो पाना मात्र िनह
ु ोस ् । यस फारामको पछाडिको पाना ववद्यालयद्वारा िररनेछ । ओहायोको
ववद्यालयहरूमा िनाु िइसकेपछछ सबै ववद्याथीहरूका लागि िाषा प्रयोि सवेक्षणलाई अछनवायु रूपमा िररनप
ु छु । यस जानकारीले ववद्यालयका

कमुचारीहरूलाई उनीहरूले तपाईंको बच्चाको अंग्रेजी िाषामा दक्षता जााँच िनु आवश्यक पछु कक पदै न िनेर बताउनेछ । यी प्रश्नहरूको जवाफहरूले

तपाईंको बच्चाले उनलाई ववद्यालयमा सफलता प्राप्त िराउने शैक्षक्षक सेवाहरू प्राप्त िनेछन ्/छछन ् िनेर सुछनश्श्चत िनेछ । यस जानकारीलाई आप्रवासी
श्थथछत पहहचान िनु प्रयोि िररने छै न ।
वर्वद्यार्थीको नाम: (नाम तथा थर:
सञ्चाि प्रार्थशमकिाहरू

आफ्नो िाषाको प्राथभमकता उल्लेख िनह
ु ोस ् ताकक

तपाईंलाई आवश्यक परे को समयमा तपाईंलाई कुनै
खचु नलाग्नेिरी हामीले दोिाषे वा अनुवाहदत

वर्वद्यार्थीको जन्म शमति: (महहना/हदन/साल)

1. ववद्यालयसाँि सञ्चार िनु तपाईंको पररवारको रोजाइको िाषा(हरू) कुन हो ?

कािजपत्र तपाईंलाई उपलब्ध िराउन सकौं । सबै

आमाबब
ु ालाई आफ्नो बच्चाको भशक्षा बारे मा आफूले
बुझ्ने िाषामा सच
ू ना प्राप्त िने अगधकार हुन्छ ।
भाषाको पष्ृ ठभूशम
तपाईंको बच्चाको िाषाको पष्ृ ठिूभमसम्बन्धी

जानकारीले हामीलाई ववद्यालयमा सफल हुनको
छनश्म्त आवश्यक पने िाषासम्बन्धी सीपहरू
ववकास िनु सहयोिको लागि योग्य हुने
ववद्याथीहरू पहहचान िनु मद्दत िछु ।

2.

तपाईंको बच्चाले सबैिन्दा पहहला कुन िाषा भसकेका/भसकेकी गथए/गथइन ् ?

3.

तपाईंको बच्चाले घरमा सबैिन्दा बढी कुन िाषा प्रयोि िछु न ्/िछछुन ् ?

4.

तपाईंको घरमा कुन-कुन िाषाहरू प्रयोि हुन्छन ् ?

5.

तपाईंको बच्चाको जन्म कुन दे शमा िएको हो ?

6.

के तपाईंको बच्चाले संयुक्त राज्य अमेररका िन्दा बाहहर कहहले औपचाररक भशक्षा प्राप्त

िाषासम्बन्धी सहयोिहरू आवश्यक पछु न ् कक

पदै नन ् िनेर छनधाुरण िनु परीक्षण पछन आवश्यक
पनु सक्छ ।
पूर्वव शिक्षा

तपाईंको बच्चाको जन्म िएको दे श तथा पहहलाको

भशक्षाबारे को जवाफहरूले तपाईंको बच्चा ववद्यालयमा
आउाँ दा आफ्नो साथ ल्याउने ज्ञान तथा सीपहरूको

बारे मा हामीलाई जानकारी िराउनेछ र यसका साथै

िरे का/की छन ्/छछन ् ?
 छन ्/छछन ्

तपाईंको बच्चालाई सहयोि प्रदान िनुमा अछतररक्त

 छै न

यहद छन ्/छछन ् िएमा, कछत वषु/महहना ?

आगथुक अनद
ु ान प्राप्त िनुमा ववद्यालयलाई मद्दत
िनु पछन सक्छ ।

यहद छन ्/छछन ् िएमा, पढाइको िाषा कुन गथयो ?
7.

के तपाईंको बच्चाले संयुक्त राज्य अमेररकामा कुनै ववद्यालयमा अध्ययन िरे का/कक
छन ्/छछन ् ?
 छन ्/छछन ्
 छै न
यहद छन ्/छछन ् िएमा, तपाईंको बच्चाले संयुक्त राज्य अमेररकामा

ववद्यालयमा पहहलोपटक कहहले अध्ययन िरे का/की गथए/गथइन ् ?
महहना

/

हदन

/

साल

अतिरिक्ि जानकािी

कृपया हामीलाई तपाईंको बच्चाको िाषासम्बन्धी
अनुिव तथा शैक्षक्षक पष्ृ ठिूभमको बारे मा बझ्
ु न
मद्दत िने अछतररक्त जानकारी प्रदान िनुहोस ् ।
आमाबुबा/अभििावकको नाम:

आमा-बुबा/अभििावकको थर:

आमाबुबा/अभििावकको सही:

आजको भमछत: (महहना/हदन/वषु)

मागथको जानकारी उपलब्ध िराउनुिएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद । यहद यस फाराम वा आफ्नो बच्चाको ववद्यालयमा उपलब्ध हुने सेवाहरूको बारे मा
तपाईंसाँि कुनै प्रश्नहरू िएमा आफ्नो ववद्यालय वा डिश्थिक्ट कायाुलयलाई सम्पकु िनह
ु ोस ् । अंग्रेजी िाषा ववद्याथी तथा अंग्रेजी िाषामा सीभमत दक्षता
िएका आमाबुबाहरूले ववद्यालयहरूको नािररक अगधकार दाछयत्वहरू बारे मा अनुवाहदत जानकारी छनम्नमा प्राप्त िनु सक्छन ्:
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

Office of Superintendent of Public Instruction द्वारा, Creative Commons Attribution 4.0 International License अन्तिुत इजाजत प्राप्त ।

(परिशिष्ट A, क्रमिः)

***वर्वद्यालयको कमवचािीद्र्वािा भरिने***

1. चेक गननवहोस ् । ओहायोको िाषा प्रयोि सवेक्षणको प्रयोिसाँि सम्बश्न्धत छनम्न वववरणहरू िए निएको पक्का िनह
ु ोस ्:
□

डिश्थिक्ट वा ववद्यालयले िाषा प्रयोि सवेक्षण व्यावहाररक िएसम्म आमाबुबा वा अभििावकले बुझ्ने
िाषामा र ढााँचामा उपलब्ध िराएको गथयो ।

□

डिश्थिक्ट वा ववद्यालयले आमाबुबा वा अभििावक(हरू) लाई यस फारामको प्रयोजनका बारे मा जानकारी हदएको
छ । िाषा प्रयोि सवेक्षण ववद्याथीहरूको िाषा सम्बन्धी सीपहरू तथा शैक्षक्षक पष्ृ ठिूभम बझ्
ु नको लागि मात्र
प्रयोि िररन्छ ।

□

डिश्थिक्ट वा ववद्यालयले िाषा प्रयोि सवेक्षणबाट प्राप्त जानकारीलाई उपयुक्त एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट
इन्फमेसन भसथटम (Educational Management Information System, EMIS) अभिलेखहरूमा
पठाउाँ छ ।

□

संयुक्त राज्य अमेररकाका अन्य ववद्यालय तथा डिश्थिक्टहरूबाट िनाु हुने ववद्याथीहरूका लागि
ववद्यालयका अगधकारीहरूले पछछल्लो िाषा सवेक्षण िाटा माग्ने िछु न ् र अंग्रेजी िाषा ववद्याथी पहहचान
िनु यहीं जानकारीको प्रयोि िछु न ् ।

□ िाषा प्रयोि सवेक्षणका नछतजाहरू ववद्याथीको सश्ञ्चत अभिलेखहरूसाँिै राखखन्छ र ववद्याथी अन्य डिश्थिक्ट
वा ववद्यालयमा िान्सफर िएर िएमा त्यो उनीसाँिै िान्सफर िएर जान्छ ।

2. नोट: िाषा प्रयोि सवेक्षणको समीक्षालाई सहयोि िने अछतररक्त जानकारीहरूको अभिलेख राख्नह
ु ोस ् ।

3. अशभलेख िाख्ननहोस ् । िाषा प्रयोि सवेक्षणबाट प्राप्त जवाफहरूलाई तलको टे बलमा उल्लेख िनह
ु ोस ् । सामग्री
सम्बन्धी खास हदशाछनदे शको लागि पष्ृ ठ 2 मा रहे को Language Usage Survey Annotations हे नह
ु ोस ् ।

वर्वद्यार्थीको मल
ू भाषा

_

िाषा प्रयोि सवेक्षण प्रश्न नं. 2 हे नह
ु ोस ् । EMIS मा सबै
ववद्याथीहरू बारे ररपोटु िनुहोस ् ।

वर्वद्यार्थीको घिको भाषा

_

िाषा प्रयोि सवेक्षण प्रश्न नं. 3 हे नह
ु ोस ् । EMIS मा
अंग्रेजी िाषा ववद्याथीहरूबारे मात्र ररपोटु िनह
ु ोस ् ।

सम्भावर्वि अंग्रज
े ी भाषा वर्वद्यार्थी

□

िाषा प्रयोि सवेक्षण प्रश्न नं. 2-4 हे नह
ु ोस ् ।

□

आप्रर्वासी वर्वद्यार्थी स्थर्थति

□

िाषा प्रयोि सवेक्षण प्रश्न नं. 5-7 हे नह
ु ोस ् । EMIS मा

□

सबै ववद्याथीहरूबारे ररपोटु िनुहोस ् ।

हो । ववद्याथीको अंग्रेजी िाषाको दक्षता लेखाजोखा िनह
ु ोस ् ।
होइन । ववद्याथीको अंग्रज
े ी िाषाको दक्षता लेखाजोखा
निनह
ु ोस ् ।

हो, ववद्याथी आप्रवासी बच्चा हुन ् ।
होइन, ववद्याथी आप्रवासी बच्चा होइनन ् ।

4

प्रमाणीकिण गननवहोस ् । तलको जानकारी िनह
ु ोस ् ।
_

प्रमाणीकरण िने थकूल कमुचारीको सही
_

प्रमाणीकरण िने थकूल कमुचारीको पूरा थपष्ट नाम

_

भमछत (महहना/हदन/वषु)
_

थकूल वा थकूल डिश्थिकको नाम

_

