Punjabi
(ਪੰ ਜਾਬੀ)
ਆਫ਼ਿਸ ਆਿ ਸੁਪਫ਼ਿਨਟੇਨਡੇਂਟ ਆਿ ਪਬਫ਼ਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ (OSPI)
ਵਾਫ਼ਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ ਸਕੂਿਾਂ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਿੇ ਸਾਿੇਫ਼ਵਫ਼ਦਆਿਥੀਆਂ ਦਾ ਘਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਵੇਖਣ ਫ਼ਿਆ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਘਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਵੇਖਣ
ਫ਼ਵਫ਼ਦਆਿਥੀ ਦਾ ਨਾਮ:

ਗਰੇਡ:

ਮਾਤਾ/ਪਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਦਾ ਨਾਮ

ਫ਼ਮਤੀ:

ਮਾਤਾ/ਪਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

School:
ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱ ਕ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਤਰਜੀਹ ਦਰਸਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ

ਤੁਹਾਨੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ

ਸਾਰੇ ਮਾਪਪਆਂ ਨੰ ਅਪਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਸੱ ਪਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ ਪਜਸ ਨੰ ਉਹ ਸਮਝ
ਸਕਣ।
1.

ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ਵਕਾਸ ਫ਼ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਯੋਗਤਾ

__________________________________

2.

3.

ਪਵੱ ਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਹੁਨਰ ਪਵਕਪਸਤ

ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪਹਲਾਂ ਪਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੱ ਖੀ ਸੀ?
__________________________________

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੰ ਉਹਨਾਂ

ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰ ਪਛਾਣਨ ਪਵੱ ਚ ਮਦਦ ਪਮਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕਲ

ਤੁਹਾਡਾ ਪਪਰਵਾਰ ਸਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਵਾਂ) ਪਵੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ?

ਘਰ ਪਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਪਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
__________________________________

4.

ਘਰ ਪਵੱ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਪਕਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱ ਲ ਪਧਆਨ ਨਾ
ਪਦੰ ਦੇ ਹੋਏ?

ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

__________________________________
5.

ਕੀ ਪਪਛਲੇ ਸਕਲ ਪਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਕਪਸਤ ਕਰਨ ਪਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲੀ ਸੀ?
ਹਾਂ___ ਨਹੀਂ___ ਪਤਾ ਨਹੀਂ___

ਫ਼ਪਛਿੀ ਫ਼ਸਿੱ ਫ਼ਖਆ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਪਛਲੀ ਪਸੱ ਪਖਆ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ:

6.

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਪਕਸ ਦੇਸ਼ ਪਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? _____________

7.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਕਸੇ ਸਕਲ ਪਵੱ ਚ ਪਸੱ ਪਖਆ ਪਮਲੀਹੈ?
(ਪਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ – 12ਵਾਂ ਗਰੇਡ)

 ਸਾਨੰ ਉਸ ਪਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਓ ਜੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਕਲ ਪਲਆ ਪਰਹਾ ਹੈ।

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਲ
ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਨੰ ਵਾਧ ਫੈਡਰਲ ਫੰ ਪਡੰ ਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

____ਹਾਂ ____ਨਹੀਂ

ਜੇ ਹਾਂ: ਮਹੀਪਨਆਂ ਦੀ ਸੰ ਪਖਆ: _____________ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ: ______________
8.

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਵੱ ਚ ਪਪਹਲੀ ਵਾਰ ਪਕਸੇ ਸਕਲ ਪਵੱ ਚ ਕਦੋਂ ਪਗਆ ਸੀ?
(ਪਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ – 12ਵਾਂ ਗਰੇਡ)

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਪਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਪਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

_______________________
ਮਹੀਨਾ

ਪਦਨ

ਸਾਲ

Note to district: This form is available in multiple languages on http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. A response that includes a language
other than English to question #2 OR question #3 triggers English language proficiency placement testing. Responses to questions #1 or #4 of a language other than
English could prompt further conversation with the family to ensure that #2 and #3 were clearly understood. ”Formal education” in #7 does not include refugee camps
or other unaccredited educational programs for children.

ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕਲ ਪਵਖੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਲ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

2017

