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मातभृाषा सव�क्षण 

आदणीय आमाबुवा/अिभभावक: 

मातृभाषा सव�क्षण (HLS) को उ�ेश्य भनेको िव�ाथ�को �ाथिमक वा मातृभाषा िनधार्रण गनुर् हो। 

िव�ालयह�ले सबै िव�ाथ�ह�लाई अथर्पूणर् िनद�शन उपलब्ध गराउनका लािग यो जानकारी मह�वपूणर् छ। 

HLS िवशेष जनसङ्ख्या मागर्िनद�शनको समावेशनसँग सम्बिन्धत �त्येक िव�ाथ�को सफलता ऐन (ESSA) र 703 KAR 5:070 को खण्ड 3113(b)(2) 
अन्तगर्त आवश्यक भएको राज्य�ापी पिहचान ���याको भाग हो। 

HLS सम्भािवत अङ्�ेजी अध्ययनकतार् िव�ाथ�ह�लाई पिहचान गन� पिहलो परीक्षण ���याको �पमा िडिस्�क्टमा भएको �ारिम्भक नामांकनमा �ेडह� K-
12 का सबै िव�ाथ�ह�लाई �दइएको �नुपदर्छ। 

HLS �ेड K-12 मा भएको �ारिम्भक नामाङ्कन बापत् एकपटक �बन्ध ग�रन्छ र िव�ाथ�को स�यी फाइलमा रहन्छ। 

कृपया तलको सव�क्षणका जवाफह� िव�ाथ�-िविश� छन ्भनी ध्यान �दनुहोस्। तलका कुन ैपिन आवश्यक सव�क्षण ��ह�का लािग अङ्�जेी बाहके अ� भाषा 
रेकडर् ग�रएको छ भन,े तपा�को ब�ा भाषा सहायताको लािग योग्य �न�ुन्छ �क �न�ु� भनी िनधार्रण गनर् उहाहँ�को थप मलू्याङ्कन गनर् िडिस्�क्ट काननूी 
�पमा बाध्य छ। 

कानूनी िस्थित िनधार्रण गनर् वा आ�वासन उ�ेश्यह�का लािग जवाफह� �योग ग�रने छैन। 

तपा�को ब�ालाई अङ्�ेजी भाषा सेवाह�को लािग पिहचान ग�रएको छ भन,े तपा� आफ्नो ब�ालाई �दान ग�रएको केही वा सबै सेवाह� अस्वीकार गनर् 
स�ु�न्छ। 

तपा�सँग HLS कसरी पूरा गन� भ�े बारे कुनै पिन �� भएमा, कृपया आफ्नो ब�ाको िव�ालयमा सम्पकर्  गनुर्होस्। 

िव�ाथ�को जानकारी (आवश्यक छ): 

नाम:           �डे:     

िव�ाथ�को भाषाको प�ृभिूम (आवश्यक):  

1. घरमा सबैभन्दा धेरै बोल्ने भाषा कुन हो?         

2. तपा�को ब�ाले सु�मा बोल्न सु� गदार् िसकेको भाषा कुन हो?       

3. तपा�को ब�ाले घरमा सबैभन्दा बढी बोल्ने भाषा कुन हो?        

4. तपा� आफ्नो ब�ासँग सबैभन्दा धेरै बोल्ने भाषा कुन हो?        

िव�ालयमा स�ार गन� भाषा (आवश्यक छैन): 

5. तपा� िव�ालयका सबै जानकारी कुन भाषामा �ा� गनर् चाहनु�न्छ:       

आमाबुवा/अिभभावकको हस्ताक्षर:           िमित:     

यहाँ हस्ताक्षर गरेर, तपा� मािथका चारवटा आवश्यक ��का जवाफह� तपा�को िव�ाथ�का लािग िवशेष छन् भनी �मािणत गनुर्�न्छ। अङ्�ेजी बाहेक अन्य 

भाषा पिहचान ग�रएमा, तपा�को िव�ाथ�लाई अङ्�ेजी सरल त�रकाले बोल्न म�त गनर् उहाँह� भाषा सहायता सेवाह�का लािग योग्य �नु�न्छ वा �नु�� 
भनी िनधार्रण गनर्को लािग परीक्षण ग�रने छ। भाषा सहायता सेवाह�का लािग योग्य भएका िव�ाथ�ह� अङ्�ेजी अध्ययनकतार्को �पमा सेवाह�मा हकदार 

छन् र ESSA 1111(b)(2)(G) �ारा आवश्यक भएअनुसार आफ्नो अङ्�ेजी भाषा �वीणता िनधार्रण गनर् वा�षर्क �पमा परीक्षण ग�रने छ। 

िव�ालय �योगको लािग मा� 
HLS र अङ्�ेजी बाहेक अन्य भाषा सङ्केत ग�रएको भएमा अङ्�ेजी भाषा िवकास कायर्�ममा िव�ाथ�को सम्भािवत स्थान िनयोजन �बन्ध र �ाख्या 
गनुर्भएको िव�ालयको कमर्चारी: 

नाम:            िमित:     
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