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न्यूयोकर् राज्यको िशक्षा िवभाग
िपर्-िकन्डरगाटन िव ाथ हरूका लािग उदीयमान बहु भाषी अध्ययन
कतार् भाषा पर्ोफाइल (Emergent Multilingual Learners
Language Profile)i
यस भागलाई भनार् वा स्कू ल कमर्चारी ारा मातर् भिरनु पछर्
र फाइलमा रािखनु पछर्

आदरणीय आमा बुवा वा अिभभावक,
उदीयमान बहु भाषी अध्ययन कतार् भाषा पर्ोफाइल
पुरा भनुर् भएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद छ । यस
सवक्षणले तपाईंको बच्चाको भाषाहरूको अनुभव
सम्बन्धी महत्त्वपूणर् जानकारीको साथै तपाईंको
नयाँ स्कू लमा सहायता पुर्याउने छ । संगर्ह गिरएको
जानकारीले िपर्िकन्डरगाटनका िशक्षकहरूलाई सबै
िव ाथ हरूको भाषा र साक्षरतालाई पर्वीण
बनाउने सम्बिन्धत िनदशनलाई शैिक्षक तथा
भािषक रूपमा

पर्ोफाइल पूरा भएको िमित:

िव ाथ को नाम:
िलङ्ग:
जन्म िमितः

िजल्ला वा समुदाय आधािरत संस्थाको नाम:

ाख्या गनर् सहायता गन छ ।

िव ाथ को आइडी (यिद लागू हुने भएमा):
पर्ोफाइलको पर्बन्ध िमलाउने

िक्तको नाम:

शीषर्क:

आमा बुवा वा अिभभावकीय सम्बन्ध भएको

िक्तबारे जानकारी

आमा बुवा वा अिभभावकीय सम्बन्ध भएको

िक्तको नाम:

यस पर्ोफाइलका लािग जानकारी पर्दान गन

िक्तको (िव ाथ सँगको) सम्बन्ध:

तपाईं स्कू लका कु न भाषा(हरू) मा जानकारी पर्ा गनर् चाहनु हुन्छ ?

अंगर्ेजी

आमा

बुवा

अन्य

घरमा बोिलने अन्य भाषा:

घरमा बोिलने भाषा
1. घरमा हुँदा तपाईंको बच्चासँग तपाईं (आमा बुवा वा अिभभावकहरू) कु न भाषामा कु रा गनुर् हुन्छ ?

2. तपाईंको घरमा पर्त्येक आमा बुवा /अिभभावकहरूको पर्ाथिमक भाषा(हरू) के -के हुन् ? (लागू हुने सबै सूची ब

3. घरमा कोही हेरचाह कतार् हुनुहुन्छ ?

हुनुहुन्छ

गनुर्होस् ।)

हुनुहु

यिद छ भने, हेरचाह कतार्ले पर्ाय: कु न भाषा(हरू) बोल्नुहुन्छ ?
4. तपाईंको बच्चाले कु न भाषा(हरू) बुझ्छ ?

5. तपाईंको बच्चाले अन्य मािनससँग बोल्दा कु न भाषा(हरू) पर्योग गछर् ?
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6. तपाईंको बच्चाको सहोदर दाजुभाइ वा िददी बिहनी छन् ?

छन्

छैनन्

यिद छन् भने, बच्चाहरू एक-अकार्सँग धेरै जसो कु न भाषा(हरू)मा कु रा गछर्न् ?
7a. तपाईंको बच्चाले कु न उमेरमा स-साना वाक्यहरू बोल्न सुरु गरे को िथयो ?
कु न भाषामा ?
7b. तपाईंको बच्चाले कु न उमेरमा पूणर् वाक्यहरू बोल्न सुरु गरे को िथयो ?
कु न भाषामा ?
8. तपाईंको बच्चाले कु न भाषामा अिभनय खेल खेल्ने गछर् ?

9. तपाईंको बच्चाले अिहलेसम्म कसरी अंगर्ेजी भाषा अध्ययन गरे को छ (टेिलिभजन कायर्कर्महरू, सहोदर, बाल स्याहार, इत्यािद) ?

घर / पिरवार बािहर बोिलने भाषा
10. तपाईंको बच्चा कु नै नसर्री, हेडस्टाटर् वा बाल स्याहार कायर्कर्ममा सहभागी भएको िथयो ?

िथयो

िथएन

यिद िथयो भने, कु न भाषामा कायर्कर्म स ालन भएको िथयो ?
तपाईंको बच्चाले नसर्री वा बाल स्याहार के न्दर्मा अन्य मािनससँग कु न भाषामा अन्तरिकर्या गछर् ?
11. तपाईं आफ्नो बच्चाको साथीहरूसँग उसको भाषाको पर्योगलाई कसरी वणर्न गनुर् हुन्छ ?

भाषाको ल यहरू
12. तपाईंको बच्चाको सम्बन्धमा तपाईंका भाषाको ल यहरू के -के हुन् ? उदाहरणका लािग, तपाईं आफ्नो बच्चा एक भन्दा बढी भाषामा पर्वीण
होस् भ े चाहनु हुन्छ ?

13. तपाईंको बच्चालाई ि भाषी वा बहु भाषी हुन्छ भनी सुिनि त गनर् तपाईंले उसलाई एक भन्दा धेरै भाषाको सम्पकर् मा ल्याउनु भएको छ ?
छ

छैन

14. तपाईंको बच्चाले तपाईंका नातेदार वा िवस्तािरत पिरवारसँग स ार गनर् अंगर्ेजी बाहेकका अन्य भाषामा कु रा गनर् आवश्यक पछर् ?
पछर्

पदन

यिद पछर् भने, भाषा(हरू) उल्लेख गनुर्होस्:
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उदीयमान साक्षरता
15. तपाईंको बच्चासँग घरमा िकताब छन् वा उनले पुस्तकालयका िकताबहरू पढ्छन् ?
ती िकताबहरू उसलाई कु न भाषा(हरू) मा पढेर सुनाइन्छ ?
16a. तपाईंको बच्चाले अंगर्ज
े ीमा कु नै अक्षरहरूको नाम वा आवाजहरूलाई भ सक्छ ?

सक्छ

16b. तपाईंको बच्चाले अक भाषामा लेिखएको अक्षरहरू वा पर्तीकहरू पिहचान गनर् सक्छ ?

सक्दैन

सक्छ

सक्दैन

यिद सक्छ भने, भाषा(हरू) उल्लेख गनुर्होस्:
17a. तपाईंको बच्चाले पढेको अिभनय गछर् ?

गछर्

गदन

िनि त छैन

यिद गछर् भने, भाषा(हरू) उल्लेख गनुर्होस्:
17b. तपाईंको बच्चाले लेखेको अिभनय गछर् ?

गछर्

गदन

िनि त छैन

यिद गछर् भने, भाषा(हरू) उल्लेख गनुर्होस्:
18. तपाईंको बच्चाले उसको मनपन िकताब वा िभिडयोहरूका कथाहरू सुनाउँ छ ?

सुनाउँ छ

सुनाउँ दैन

यिद सुनाउँ छ भने, भाषा(हरू) उल्लेख गनुर्होस्:
19. तपाईंको बच्चाको बाल हेरचाह वा नसर्री कायर्कर्मले उसको अध्ययनका ल यहरूलाई
यिद गछर् भने, ितनीहरूले कु न उ श्े यहरू

ाख्या गछर् ?

गछर्

गदन

ाख्या गछर्न् ?

20. तपाईंले आफ्नो बच्चालाई िपर्-िकन्डरगाटन सुरु गनर्का लािग कु न-कु न िवशेष कु रामा तयार गनुर्भएको छ कृ पया

ाख्या गनुर्होस् ।

थप जानकारीका लािग यहाँसम्पकर् गनुह
र् ोस्: New York State Education Department Office of Early Learning लाई(518) 474‐5807 मा
फोन गनुर्होस् वा OEL@nysed.govमा इमेलगनुर्होस् वा New York State Education Department Office of Bilingual Education and World
i

Languages लाई (518) 474‐8775 वा (718) 722‐2445 फोन गनुर्होस् वा OBEWL@nysed.gov मा इमेल गनुह
र् ोस्।
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