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বািড়েত ব�ব�ত ভাষা স�িক�ত ��াবলী (Home Language Questionnaire - HLQ)
ি�য় িপতামাতা বা িপতামাতার মেতা স�িক�ত ব���:
আপনার স�ানেক সব েথেক উ�তমােনর
িশ�া�দােনর জন�, েস ইংের�জ ভাষা কতটা ভােলা
কের বুঝেত, বলেত পড়েত এবং িলখেত পাের, েসটা
আমােদর িনধারণ
� করা �েয়াজন। এছাড়াও তার
স�ে� �ুল এবং তার িনেজর ব���গত ইিতহাস স�ে�
জানাটা আমােদর পে� জ�ির। অনু�হ কের িনেজর
ভাষাগত ে��াপট(Language Background) এবং
িশ�াগত ইিতহাস(Educational History) নামা��ত িবভাগ
দু�ট পূরণ ক�ন। উ�র পূরেণ আপনার সহেযািগতা
আমরা একা�ভােব কামনা কির।
ধন�বাদ।

িশ�াথ�র নাম:

�থম

মধ�বত�

েশষ

জ� তািরখ :

িল� :

মাস

 পু�ষ
 মিহলা

িদন

বছর

িপতামাতা/িপতামাতার মেতা স�িক�ত ব���জিনত তথ�:
পদিব

নাম

স�ক�

HOME LANGUAGE CODE

ভাষাগত ে��াপট

(�েযাজ� সবক�টেত �টক িচ� িদন)
১. িশ�াথ�র বািড়েত বা বাস�ােন েকান ভাষায়/ভাষা�িলেত
কথা বলা হয়?

 ইংের�জ

 অন�
িনিদ�� ভােব িলখুন

২. আপনার স�ান সব�থম
�
েকান ভাষা িশেখিছেলা?

 ইংের�জ

 অন�
িনিদ�� ভােব িলখুন

৩. �েত�ক মাতা-িপতা/ অিভভাবকেদর বািড়েত ব�ব�ত
ভাষা েকান�ট?

 মাতািপতা ১

 মাতািপতা ২
িনিদ�� ভােব িলখুন

িনিদ�� ভােব িলখুন

 অিভভাবক( রা )
িনিদ�� ভােব িলখুন

ঘ. আপনার স�ান েকান ভাষা(�িল ) বুঝেত পাের?

 ইংের�জ

 অন�

৫. আপনার স�ান েকান ভাষা(�িল) বলেত পাের?

 ইংের�জ

 অন�

িনিদ�� ভােব িলখুন

 বলেত পাের না
িনিদ�� ভােব িলখুন

৬. আপনার স�ান েকান ভাষা(�িল ) পড়েত পাের?

 ইংের�জ

 অন�

 পড়েত পাের না
িনিদ�� ভােব িলখুন

৭.

আপনার স�ান েকান ভাষা(�িল ) িলখেত পাের?

 ইংের�জ

 অন�

 িলখেত পাের না
িনিদ�� ভােব িলখুন
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1

BENGALI

বািড়েত ব�ব�ত ভাষা স�িক�ত ��াবলী-দুই নং পৃ�া
িশ�াগত ইিতহাস
৮. আপনার স�ান েমাট কত বছর ধের �ুেল ভিত� হেয়েছ তা উে�খ ক�ন
৯. আপনার িক মেন হয় েয আপনার স�ােনর এমন েকােনা অসুিবধা বা অব�া থাকেত পাের েযটা তার ইংের�জ বা অন� েকােনা ভাষা েবাঝা, বলা,
পড়া বা েলখার �মতােক �ভািবত কের?
হ�াঁ*



না

িন��ত নয়



*উ�র হ�াঁ হেল, অনু�হ কের ব�াখ�া ক�ন :



আপনার মেত এই সমস�া�িল কতটা ��তর?



সামান� ��তর



িকছ� টা ��তর

১০ক. আপনার স�ানেক িক পূেব �কখনও েকােনা িশ�াগত িশ�া মূল�ায়েন পাঠােনা হেয়িছেলা?



েবশ ��তর



না



হ�াঁ* *অনু�হ কের নীেচর ১০খ পূরণ ক�ন

১০খ্ . *যিদ এমন েকােনা মূল�ায়েন পাঠােনা হেয় থােক, তাহেল আপনার স�ান িক পূেব কখনও
�
েকােনা িবেশষ িশ�াগত পিরেষবা েপেয়েছ?
 না
 হ�াঁ – �া� পিরেষবার ধরণ:
পিরেষবা �াি�র বয়স (�েযায� সবক�টেত �টক িচ� িদন ):
 জ� েথেক িতন বছর পয�� ( �াথিমক হ�ে�প)



িতন েথেক পাঁচ বছর পয�
� (িবেশষ িশ�া)



ছয় বছর বা তার ঊ� (� িবেশষ িশ�া)

১০গ. আপনার স�ােনর িক েকােনা ব���গত �ত� িশ�াগত কমস
� ূচী ( Individualized Education Program - IEP) আেছ?

১১.



না



হ�াঁ

আপনার মেত আপনার স�ান স��ীয় আর েকােনা ���পূণ িবষয়
�
িক �ুেলর জানা �েয়াজন? (যথা, িবেশষ বু��ম�া, শারীিরক সমস�া, সমস�া ইত�ািদ )

১২. আপিন েকান ভাষায়( �িলেত ) �ুল েথেক েদওয়া তথ�ািদ েপেত আ�হী হন?

মাস:

িদন:

মাতা-িপতা বা অিভভাবেকর �া�র:
িশ�াথ�র সে� স�ক:�



মাতািপতা



বছর:
তািরখ

অন�:

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

POSITION:

IF AN INTERPRETER IS PROVIDED, LIST NAME, POSITION AND CREDENTIALS:

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

POSITION:

ORAL INTERVIEW NECESSARY:  NO  YES
**DATE OF INDIVIDUAL
INTERVIEW:
MO

DAY

YR.

OUTCOME OF
INDIVIDUAL
INTERVIEW:

 ADMINISTER NYSITELL
 ENGLISH PROFICIENT

 REFER TO LANGUAGE PROFICIENCY TEAM

NAME/POSITION OF QUALIFIED PERSONNEL ADMINISTERING NYSITELL
NAME:

POSITION:
PROFICIENCY LEVEL
ACHIEVED ON
NYSITELL:

DATE OF NYSITELL
ADMINISTRATION:
MO.

DAY

 ENTERING

 EMERGING

 TRANSITIONING

 EXPANDING

 COMMANDING

YR.

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

2

BENGALI

3

BENGALI

