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ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਪਾ੍ਾਂਤ ਨ ਿੱਨਿਆ ਨਿਭਾਗ  
ਪੀ੍ਨਕਿੰਡਰਗਾਰਟਿ ਨਿਨਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿਾ ਤੇ ਈਮਰਜੈਂਟ ਮਲਟੀਨਲਿੰਗਅੂਲ ਲਰਿਰਜ਼ 

ਲੈਂਗਏੂਜ ਪ੍ਫੋਾਈਲi 

  

 
 

ਮਾਪੇ ਜਾਾਂ ਮਾਪੇ ਿਾ ਨਰਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਿਾਲੇ ਨਿਅਕਤੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

ਮਾਪ ੇਜਾਾਂ ਮਾਪ ੇਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਾਮ:  
 

ਇਸ ਪਰੋਫਾਈਲ ਵਾਸਤ ੇਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਦਾਿ ਕਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦਾ (ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਿਾਲ) ਰਿਸ਼ਤਾ:      ਮਾਾਂ    ਰਪਤਾ   ਕੋਈ ਹੋਿ  

 

ਤੁਸੀ ਾਂ ਸਕੂਲ ਕੋਲੋਂ  ਰਕਸ ਭਾਸ਼ਾ(ਵਾਾਂ) ਰਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਿਿੀ ਚਾਹੋਂਗੇ?   ਅੰਗਿੇਜੀ    ਘਿੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਿ ਭਾਸ਼ਾ:        

 

ਘਰ ੇਬਲੋੀ ਜਾਾਂਿੀ ਭਾਸ਼ਾ 

1. ਘਰ ਨਿਿੱਚ ਤੁ ੀਂ (ਮਾਪੇ ਜਾਾਂ  ਰਪ੍ ਤ) ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਿਾਲ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ) ਨਿਿੱਚ ਗਿੱਲ ਕਰਿੇ ਹੋ?          

 
 

2. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਿਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਪੇ/ ਰਪ੍ ਤ ਿੀ ਮੁਿੱਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ) ਨਕਹੜੀ ਹ/ੈਹਿ?   (ਜੋ ਿੀ ਲਾਗ ੂਹੁਿੰਿੀਆਾਂ ਹਿ, ਉਹਿਾਾਂ ਿੂਿੰ  ੂਚੀਬਿੱਧ ਕਰੋ।)          

 

3. ਕੀ ਘਰ ਨਿਿੱਚ ਕੋਈ  ਿੰਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਹੈ?    ਹਾਾਂ   ਿਹੀਂ 

 
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ  ਿੰਭਾਲ-ਕਰਤਾ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ)  ਭ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਬੋਲਿਾ ਹ?ੈ         

 

4. ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ)  ਮਝਿਾ ਹ?ੈ         

 

5. ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ) ਨਿਿੱਚ ਹੋਰਿਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਿਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਿਾ ਹ?ੈ          

 

6. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਿ?          ਹਾਾਂ   ਿਹੀਂ 

 
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਨਜ਼ਆਿਾਤਰ  ਮਾਾਂ ਬਿੱਚ ੇਇਿੱਕ ਿੂਜੇ ਿਾਲ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ) ਨਿਿੱਚ ਗਿੱਲ ਕਰਿੇ ਹਿ?          

ਇ   ੈਕਸ਼ਿ ਿੂਿੰ ਕੇਿਲ ਿਾਿਲਾ ਨਿਭਾਗ ਜਾਾਂ  ਕੂਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਿੁਆਰਾ  
ਭਨਰਆ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਕੇ ਰਿੱਨਿਆ ਜਾਿੇ 

ਪ੍ਫੋਾਈਲ ਭਰਿ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼:       

ਨਿਨਿਆਰਥੀ ਿਾ ਿਾਮ:        

ਨਲਿੰਗ:        

ਜਿਮ ਤਾਰੀਿ:        

ਨਜਲਹ ਾ ਜਾਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਧਾਨਰਤ  ਿੰ ਥਾ ਿਾ ਿਾਮ:        

ਨਿਨਿਆਰਥੀ ਿੀ ਆਈ.ਡੀ. (ਜ ੇਲਾਗੂ ਹੁਿੰਿਾ ਹ)ੈ:        

ਪ੍ਫੋਾਈਲ ਭਰਿ ਿਾਲੇ ਨਿਅਕਤੀ ਿਾ ਿਾਮ:          

ਨ ਰਲੇਿ:        

ਨਪਆਰ ੇਮਾਪ ੇਜਾਾਂ  ਰਪ੍ ਤ, 

ਈਮਰਜੈਂਟ ਮਲਟੀਨਲਿੰਗਅੂਲ ਲਰਿਰਜ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ 

ਪ੍ੋਫਾਈਲ ਭਰਿ ਿਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰਿਿਾਿ।  ਇਹ 

 ਰਿੇਿਣ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਿ ੇ ਬਿੰਧ ਨਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ 

ਅਿੁਭਿ ਬਾਰੇ ਬਹੁਮੁਿੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੇੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿੇਂ 

 ਕੂਲ ਿੀ  ਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ੍ੀਨਕਿੰਡਰਗਾਰਟਿ ਨ ਿੱਨਿਅਕਾਾਂ ਿੂਿੰ ਅਕਾਿਨਮਕ ਅਤੇ 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਬਿੰਨਧਤ ਪੜਹਾਈ ਕਰਿਾਉਣ ਨਿਿੱਚ 

 ਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ  ਾਰੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀਆਾਂ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਅਤੇ  ਾਿਰਤਾ ਿੂਿੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿੀ ਹੈ। 
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7a. ਨਕ  ਉਮਰ ਨਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਿਾਕ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਿਿੱਤਾ  ੀ?          

 
ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੱਚ?          

 
7b. ਨਕ  ਉਮਰ ਨਿਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਪੂਰੇ ਿਾਕ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਿਿੱਤਾ  ੀ?          

 
ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੱਚ?          

 

8. ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੱਚ ਝੂਠੀਆਾਂ-ਮੂਠੀਆਾਂ ਭੂਨਮਕਾਿਾਾਂ ਨਿਭਾਉਂਿਾ ਹ?ੈ              

 

9. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਅਜ ੇਤਿੱਕ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਕਿੇਂ ਨ ਿੱਿੀ ਹ ੈ(ਟੈਲੀਨਿਜ਼ਿ ਸ਼ੋਅ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਬਾਲ- ਿੰਭਾਲ, ਆਨਿ)?          

 

ਘਰ/ਪਨਰਿਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ 

10. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੇ ਨਕ ੇ ਿਰ ਰੀ, ਹੈੈੱਡ  ਟਾਰਟ ਜਾਾਂ ਬਾਲ- ਿੰਭਾਲ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨਿਿੱਚ ਨਹਿੱ ਾ ਨਲਆ ਹ?ੈ      ਹਾਾਂ   ਿਹੀਂ 

 
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੱਚ ਕਰਿਾਇਆ ਨਗਆ  ੀ?          

 
ਿਰ ਰੀ ਜਾਾਂ ਬਾਲ- ਿੰਭਾਲ  ਥਾਪਿਾ ਨਿਿੱਚ ਹੋਰਿਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਿਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੱਚ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਿਾ ਹ?ੈ            

 

11. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਿੱਲੋਂ  ਿੋ ਤਾਾਂ ਿੇ ਿਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਿਾ ਤੁ ੀਂ ਨਕ  ਤਰਹਾਾਂ ਿਰਣਿ ਕਰੋਂਗੇ?          

 

ਭਾਸ਼ਾਈ ਟੀਚ ੇ

12. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਟੀਚ ੇਕੀ ਹਿ?  ਉਿਾਹਰਿ ਲਈ, ਕੀ ਤੁ ੀਂ ਚਾਹੁਿੰਿੇ ਹੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਨਿਿੱਚ ਨਿਪੁਿੰਿ ਹੋਿੇ?        

 

13. ਕੀ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿੂਿੰ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਨ ਿਾਈਆਾਂ ਹਿ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਿੋਭਾਸ਼ੀ ਜਾਾਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਿੇ?   ਹਾਾਂ   ਿਹੀਂ 

 

14. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿੂਿੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਸ਼ਤੇਿਾਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੂਰ ਿੇ ਨਰਸ਼ਤੇਿਾਰਾਾਂ ਿਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਿ ਲਈ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਬਿਾਾਂ ਨਕ ੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਿੱਚ ਬੋਲਣ ਿੀ ਲੋੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ?   

 ਹਾਾਂ   ਿਹੀਂ 

 
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ) ਨਿਿੱਚ?         

 

ਈਮਰਜੈਂਟ ਨਲਟਰ ੇੀ  

15. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਕੋਲ ਘਰ ਨਿਿੱਚ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਹਿ ਜਾਾਂ ਕੀ ਉਹ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਪੜਹਿਾ/ਿੀ ਹੈ?          

 
ਇਹ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ) ਨਿਿੱਚ ਉ ਿੂਿੰ ਪੜਹਕੇ  ੁਣਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਿੀਆਾਂ ਹਿ?        

16a. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿੇ ਨਕ ੇ ਅਿੱਿਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਧੁਿੀਆਾਂ ਿਾ ਿਾਮ ਲੈ  ਕਿਾ ਹ?ੈ   ਹਾਾਂ   ਿਹੀਂ 

 

16b. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਨਕ ੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਿੇ ਅਿੱਿਰਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅਿੱਿਰ-ਨਚਿੰਿਹ ਾਾਂ ਿੂਿੰ ਪਛਾਣ  ਕਿਾ ਹ?ੈ   ਹਾਾਂ   ਿਹੀਂ 

 
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ) ਨਿਿੱਚ?         
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17a. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਪੜਹਿ ਿੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ ਹ?ੈ  ਹਾਾਂ   ਿਹੀਂ   ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ ਿਹੀਂ 

 
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ) ਨਿਿੱਚ?         

 
17b. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਨਲਿਣ ਿੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਿਾ ਹੈ?   ਹਾਾਂ   ਿਹੀਂ   ਪਿੱਕਾ ਪਤਾ ਿਹੀਂ 

 
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ) ਨਿਿੱਚ?        

 

18. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਆਪਣੀਆਾਂ ਮਿਪ ਿੰਿ ਨਕਤਾਬਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਾਂ ਿਿੱ ਿਾ ਹ?ੈ   ਹਾਾਂ   ਿਹੀਂ 

 
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਨਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਾਂ) ਨਿਿੱਚ?        

19. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਿਾ ਬਾਲ- ਿੰਭਾਲ ਜਾਾਂ ਿਰ ਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਉ ਿੀ ਨ ਿੱਨਿਆ ਿਾ ਤੇ ਟੀਨਚਆਾਂ ਿਾ ਿਰਣਿ ਕਰਿਾ ਹ?ੈ   ਹਾਾਂ   ਿਹੀਂ 

 
ਜੇ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਨਕਹੜ ੇਟੀਨਚਆਾਂ ਿਾ ਿਰਣਿ ਕਰਿਾ ਹ?ੈ        

 

20. ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਕ ੇ ਅਨਜਹੀ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਿਾ ਿਰਣਿ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਚ ੇਿੂਿੰ ਪ੍ੀਨਕਿੰਡਰਗਾਰਟਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਿਾ ਤੇ ਕੀਤੀ।          

 

 

i ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਨਿਊ ਯਾਰਕ  ਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿਿੰਗ ਨਜਿੰਿਹਾਾਂ ਿਾ ਫੋਿ (518) 474-5807 ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਫਰ 

OEL@nysed.gov ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ  ਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਨਫ  ਆਫ ਬਾਈਨਲਿੰਗੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਐਂਡ ਿਰਲਡ ਲੈਂਗੂਏਨਜ  ਨਜਿੰਿਹਾਾਂ ਿਾ ਫੋਿ 

(518) 474-8775 ਜਾਾਂ (718) 722-2445 ਜਾਾਂ ਨਫਰ OBEWL@nysed.gov ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।  
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