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বাড়ীতে-বযবহৃে-ভাষা প্রশ্নাবলী, হ াম লযাঙ্গু ত েজ হিাতেতেতেোর (এইচ এল কিউ)
অেুগ্র িতর পকরস্কার াতের হলখাে এই কবভাগটি পুরে িরুে।

মােেীে মাো-কপো বা অকভভাবি:
আপোর সন্তােতি সব হর্থতি উন্নে মাতের কিক্ষা প্রিাতের জেয, হস ইংতরকজ ভাষা
িেটা ভাল িতর বুঝতে, বলতে, পড়তে এবং কলখতে পাতর, হসটা আমাতির
কেধ্িারণ িরা প্রতোজে। এ িাড়াও োর প্রাক্তে স্কুল এবং োর কেতজর বযকক্তগে
ইকে াস সম্বতে জাোটা আমাতির পতক্ষ জরুকর। অেুগ্র িতর েীতচর ভাষাগে
হপ্রক্ষাপট (Language Background, লযাঙ্গুতেজ বযািগ্রাউন্ড)এবং
কিক্ষাগে ইকে াস (Educational History, এডু তিিোল ক কি)
োমাকিে কবভাগ িুটি পুরে িরুে। উত্তর পুরতে আপোর স ত াকগো আমরা
এিান্তভাতব িামো িকর।
ধ্েযবাি

কি ক্ষা র্থী র ে া ম :
প্রর্থম

মধ্যবেী

হিষ

জ ন্ম ো কর খ :

কল ঙ্গ :

মাস

কিে

 পুরুষ
 স্ত্রী

বির

মা ো - কপ ো / অ কভ ভা ব ি - হি র জ েয ে র্থয :

পিবী

োম

কিক্ষার্থীর সতঙ্গ সম্পিি

বা ড়ী তে বয ব হৃ ে ভা ষা হিা ড ( ত া ম লযা ঙ্গু তে জ হিা ড )

ভাষাগে হপ্রক্ষাপট (Language Background)
(প্রত াজয সবিটি হে টিক্ কচহ্ন কিে।)
১।

কি ক্ষা র্থী র ব া ড়ী তে ব া ব া স স্থা তে হিা ে ভ া ষা ে / ভা ষা গু কল তে ি র্থা ব লা

ে?

 ইংতরকজ

 অেয
কেকিিষ্ট ভাতব কলখুে

২। আ পোর সন্তাে সবতচতে প্রর্থতম হিাে ভ াষা কিতখকিতলা?

 ইংতরকজ

 অেয
_________________________________________
কেকিিষ্ট ভাতব কলখুে

৩ । প্র তেযি মাো-কপো/অকভভাবি হির ব াড়ীতে বযবহৃে ভাষা কি?

 মাো

 কপো
কেকিিষ্ট ভাতব কলখুে

কেকিিষ্ট ভাতব কলখুে

 অকভভাবি
কেকিিষ্ট ভাতব কলখুে

৪। আ পোর সন্তাে হিাে হিাে ভাষা বুঝতে পাতর?

 ইংতরকজ

 অেয
কেকিিষ্ট ভাতব কলখুে

৫ । আপোর সন্তাে হিাে হিাে ভাষা বলতে প াতর?

 ইংতরকজ

 অেয

 বতল ো
কেকিিষ্ট ভাতব কলখুে

৬ । আ পোর সন্তাে হিাে হিাে ভ াষা পড়তে পাতর?

 ইংতরকজ

 অেয

 পতড় ো
কেকিিষ্ট ভাতব কলখুে

৭। আ পোর সন্তাে হিাে হিাে ভাষা কলখতে পাতর?

 ইংতরকজ

 অেয

 হলতখ ো
কেকিিষ্ট ভাতব কলখুে

THIS SECTION TO BE COMPLETED BY DISTRICT IN WHICH STUDENT IS REGISTERED:
ST UDENT I D N UMBER IN N YS ST UDENT
I NF O RMAT IO N SYST EM:

S CHO O L D I S T RI CT I NF O RMATI O N:

District Name (Number) & School

Address

1BENGALI

হ াম ল য াঙ্গু ত ে জ হ িাতে তেতে ে ার ( এই চ এল কিউ) —পৃ ষ্ঠা িু ই
কি ক্ষাগ ে ই কে াস (Educational History)
৮। আ পোর স ন্তাে হমাট িে বির ধ্ তর স্কু তল ভ কেি রতেতি ো উতেখ িরুে __________________
৯। আ পোর কি ম তে ে হ আপোর সন্তাতের এমে হিাে অসুকবধ্া ব া অবস্থা র্থািতে প াতর হ টা োর ইংতরকজ বা অেয হিাে ভাষা হবাঝা, বলা, পড়া বা হলখার ক্ষমো হি প্রভাকবে িতর?

যাাঁ * ে া ঠিি বলতে পারব ে া



* কি যাাঁ ে ো তল অেুগ্র িতর বযাখযা িরুেঃ ____________________________
আপোর মতে এই সমসযাগুকল িেটা গুরুে র?

 হিাটখাট

 কিিু টা গুরুে র

 হবি গুরুে র

১০ ি) আপোর সন্তােতি কি পূতবি িখতো হিাতো কবতিষ কিক্ষা মুলযােতে প াঠাতো তেকিল?  ো

 যাাঁ * *অেুগ্র িতর েীতচ ১০খ পুরে িরুে

১০ খ) * কি এমে হিাে মুলযােতে প াঠাতো তে র্থাতি, ো তল আপোর সন্তাে কি পূতবি িখতো হিাে কবতিষ কিক্ষা পকরতষবা হপতেতি?
 ে া  যাাঁ – প্রাপ্ত পকরতষবার ধ্রে:.
প করতষবা প্র াকপ্তর বেস ( প্রত াজয সবিটি হে টিক্ কচহ্ন কিে):
 জ ন্ম হর্থতি ৩ বির (প্রার্থকমি স্ততক্ষপ, Early Intervention) ৩ হর্থতি ৫ বির (কবতিষ কিক্ষা, Special Education) ৬ বির বা ে ার ঊর্দ্ি (কবতিষ কিক্ষা)
১০ গ) আপোর স ন্তাতের কি হিাে বযকক্তগে স্বেন্ত্র িমিসকূ চ- Individualized Education Program (আই ই কপ) আতি?  ো  যাাঁ
১১। আপোর মতে আপোর স ন্তাে সম্বেীে আর হিাে গুরুত্বপূণি কবষে কি স্কুতলর জ াো প্র তোজে? ( র্থা, কবতিষ গুণ, ি ারীকরি সমসযা, ইেযাকি।)

১২। স্কু তলর হর্থতি হিাে ভ াষাে/ভাষাগুকলতে আপকে ের্থয হপতে আগ্র ী? ______________________________________________________________

মাস:

কিে:

ম াে া-কপ ে া ব া অকভ ভ াব তি র স্ব াক্ষর

বির:
ে াকর খ

কি ক্ষার্থীর সতঙ্গ সম্পিি :  মাো  কপো  অেয:

OFFICIAL ENTRY ONLY - NAME/POSITION OF PERSONNEL ADMINISTERING HLQ
NAME:
IF AN INTERPRETER

P OSITION:
IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS:

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL REVIEWING HLQ AND CONDUCTING INDIVIDUAL INTERVIEW
NAME:

P OSITION:

ORAL INTERVIEW NECESSARY:  N O  YES
**DATE OF INDIVIDUAL
INTERVIEW:
MO

D AY

YR.

O UTCOME OF
INDIVIDUAL
INTERVIEW:

 A DMINISTER NYSITELL
 E NGLISH P ROFICIENT
 REFER TO LANGUAGE P ROFICIENCY TEAM

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL ADMINISTERING NYSITELL
NAME:

P OSITION:
P ROFICIENCY LEVEL
ACHIEVED ON
NYSITELL:

DATE OF NYSITELL
ADMINISTRATION:
MO.

D AY

 ENTERING

 EMERGING

 T RANSITIONING

 EXPANDING

 C OMMANDING

YR.

FOR STUDENTS WITH DISABILITIES, LIST ACCOMODATIONS, IF ANY, ADMINISTERED IN ACCORDANCE WITH IEP PURSUANT TO CSE RECOMMENDATION:

2BENGALI

