
                                                                                    

               
   

 
 

        
 

        
      

       
 

       

 
   

   
    

   

  
      

    

   

       
 
         
 

   
        

                 
     

             
  

        
 

        
    

   
  

              

    

               
     

                
     

               
     

 
  

     

      

     

        

     

       

      

   

        
       

 
   

  

 

THIS SECTION TO BE COMPLETED BY DISTRICT IN WHICH STUDENT IS REGISTERED 

Office of Bilingual Education and World Languages 

55 Hanson Place, Room 594 89 Washington Avenue, Room 528EB 
Brooklyn, New York 11217 Albany, New York 12234 
Tel: (718) 722-2445 / Fax: (718) 722-2459 (518) 474-8775 / Fax: (518) 474-7948 

ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ (Home Language Questionnaire - HLQ) 

ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜ� ਪੇਰ�ਟਲ ਿਰਲੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ 

ਿਵਅਕਤੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਵ ਿਸੱ ਿਖਆ 

ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਿਕੰ ਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰੂ 

ਸਮਝਦਾ ਹ,ੈ ਬੋਲਦਾ ਹ,ੈ ਪੜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਲਖਦਾ ਹ ੈ

ਇਹਨ� ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ 

S C H O O L  D I S T R I C T  I N F O R M A T I O N : S T U D E N T  I D  N U M B E R  I N  N Y S  S T U D E N T  
I N F O R M A T I O N  S Y S T E M : 

District Name (Number) & School Address 

STATE EDUCATION DEPARTMENT / THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK / ALBANY, NY 12234 
Office of P-12 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ: 

ਪਿਹਲਾ ਿਮਡਲ ਆਖਰੀ 

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ: ਿਲੰਗ 

ਪੁਰਸ਼ 

 ਇਸਤਰੀ ਮਹੀਨਾ ਿਦਨ ਸਾਲ 

ਮਾਪ/ੇਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਲ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ: 

ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ 

H O M E  L A N G U A G E  C O D E  

ਭਾਸ਼ਾ ਿਪਛੋਕੜ 
(ਜੋ ਲਾਗ ੂਹੋਣ ਉਹਨ� ਸਭ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ) 

1. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ?  ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ  ਹੋਰ 

ਦੱਸ ੋ

2. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨ� ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖੀ ?  ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ  ਹੋਰ 

ਦੱਸ ੋ

3. ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਹੜੀ 
ਹੈ? 

 ਮਾਪ ੇ1  ਮਾਪ ੇ2 
ਦੱਸ ੋ ਦੱਸ ੋ

 ਸਰਪ�ਸਤ 

ਦੱਸ ੋ

4. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ (ਿਕਹੜੀਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ(ਭਾਸ਼ਾਵ�) ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ?  ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ  ਹੋਰ 

ਦੱਸ ੋ

5. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਕਹੜੀ (ਿਕਹੜੀਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ(ਭਾਸ਼ਾਵ�) ਬੋਲਦਾ ਹੈ?  ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ  ਹੋਰ  ਨਹ� ਬੋਲਦਾ 

ਦੱਸ ੋ

6. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਕਹੜੀ (ਿਕਹੜੀਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ(ਭਾਸ਼ਾਵ�) ਪੜ�ਦਾ ਹੈ?  ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ  ਹੋਰ  ਨਹ� ਪ੍ੜਦਾ 

ਦੱਸ ੋ

7. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਕਹੜੀ (ਿਕਹੜੀਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ(ਭਾਸ਼ਾਵ�) ਿਲਖਦਾ ਹੈ?  ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ  ਹੋਰ  ਨਹ� ਿਲਖਦਾ 

ਦੱਸ ੋ

THIS SECTION TO BE COMPLETED BY DISTRICT IN WHICH STUDENT IS REGISTERED: 

1 PUNJABI/ਪੰਜਾਬੀ 



                                                                                    

      

 

       

 

           
 
 

       
    

 

      
 

        
    

 

           
 
 

 
  

  
 
 

   
   
        

   

    
    

 
  

  
 

           
      

 

                 
 
 

 
  

  

           

                               
                     

                                           
 

                    
                         

                 

            

              

                      

              

                      
 
 

              

                      

ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ� ੋਸ਼ਨਾਵਲੀ (HLQ) ਸਫ਼ਾ ਦ

ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਇਿਤਹਾਸ 

ਦਾਖਲ ਹੈ? �8. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ� ਸਾਲ� ਤ

9. ਕੀ ਤੁਸ� ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ� ਹਾਲਾਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ, ਿਲਖਣ, ਬੋਲਣ ਜ� ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨ? ਜੇਕਰ ਹ�, ਤ� ਉਹਨ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ 

ਹ�* ਨਹ� ਪਤਾ ਨਹ� 
   * ਜੇਕਰ ਹ� ਤ� ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੌ 

ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ?  ਬਹੁਤ ਘੱਟ  ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ  ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ 

10a. ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਦੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?  ਨਹ�  ਹ�* * ਹੇਠ 10 b ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ 

10b. * ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ� ਕਦੇ ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? 

 ਨਹ�  ਹ� – ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ: 

ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਮਰ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਪ� ਦੇ ਖਾਿਨਆਂ ਨੰੂ ਚੁਣੋ) 

 3- 5 ਸਾਲ (ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ)  6 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ (ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ) � ਜਨਮ ਤ 3 ਸਾਲ (ਅਰਲੀ ਇਂਟਰਵਸ਼ਨ ) �

ੈ?  ਨਹ�  ਹ� �10c. ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲੋ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ (IEP) ਹ

11. ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਸੋਚਦ ੇਹੋ ਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰੂਣ ਹੈ? (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਹੁਨਰ, ਿਸਹਤ, ਆਿਦ) 

ਿਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹੋ? �12. ਤੁਸ� ਸਕੂਲ ਤ

ਮਹੀਨਾ: ਿਦਨ: ਸਾਲ: 

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ ਸਰਪ� ਿਮ ਤੀ ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ:  ਮਾਪੇ  ਹਰੋ : 

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 DATE OF NYSITELL ACHIEVED ON ADMINISTRATION: NYSITELL:  ENTERING  EMERGING  TRANSITIONING  EXPANDING  COMMANDING 
MO. DAY YR. 

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

2 PUNJABI/ਪੰਜਾਬੀ 
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