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ਘਰ ਦੀ ਭਾਸਾ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (HLQ)
ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਵਧੀਆ ਸੂੰ ਭਵ ਪਸੱ ਪਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ ਲਈ,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਪਕਤਨੀ ਚੂੰ ਗੀ
ਤਰਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ੜਦਾ ਹੈ,

ਪਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਗ ਪਵੱ ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਲਖੌ ।
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ:

ਿਪਹਲਾ

ਪਮਡਲ

ਆਿਰੀ

ਜਨਮ ਤ ਾ ਰ ੀ ਖ :

ਪ ਲੰ ਗ

ਅਤੇ ਪਲਿਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾ ਿਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪਵਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹੀਨਾ

ਪਦਨ

ਿੁਰਸ਼
 ਇਸਤਰੀ

ਸਾਲ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ ਸਰਿਰਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ

ਆਿਰੀ ਨਾਂ

ਿਪਹਲਾ ਨਾਂ

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ

H O M E L A N G U A G E C O D E / ਘਰ ਦ ੀ ਭ ਾ ਸ਼ ਾ ਕ ੋ ਡ

ਭਾਸ਼ਾ ਪਪਛੋਕੜ
(✔ ਕਰੋ ਿਾਣੇ ਜੋ ਲਾਗ ਹੋਣ)

1. ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪਰਹਾਇਸ਼ ' ਚ ਕੀ ਭਾਸਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

 ਅੰ ਗਰੇਜੀ

 ਹੋਰ
ਦੱ ਸੋ

2. ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੇ ਪਪਹਲੇ ਕਪਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੱ ਖੀ ?

 ਅੰ ਗਰੇਜੀ

3. ਮ ਾ ਤ ਾ - ਪ ਪ ਤ ਾ / ਸ ਰ ਪ ਰ ਸ ਤ ਦ ੀ ਘਰ ਕੀ ਭਾਸਾ ਹੈ?

 ਮਾਤਾ

 ਹੋਰ

_________________________________________
ਦੱ ਸੋ

 ਪਪਤਾ
ਦੱ ਸੋ

ਦੱ ਸੋ

 ਸਰਪਰਸਤ
ਦੱ ਸੋ

4. ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੰ ਪਕਨਹਾਂ ਭਾਸਾ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ?

 ਅੰ ਗਰੇਜੀ

 ਹੋਰ
ਦੱ ਸੋ

5. ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਕਪਹੜੀ ਭਾਸਾ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਬੋਲਦਾ ਹੈ?

 ਅੰ ਗਰੇਜੀ

 ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ

 ਹੋਰ
ਦੱ ਸੋ

6. ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਕਪਹੜੀ ਭਾਸਾ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਪ੍ੜਦਾ ਹੈ?

 ਅੰ ਗਰੇਜੀ

 ਨਹੀਂ ਪ੍ੜਦਾ

 ਹੋਰ
ਦੱ ਸੋ

7. ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਕਪਹੜੀ ਭਾਸਾ (ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਪਲਖਦਾ ਹੈ ?

 ਅੰ ਗਰੇਜੀ

 ਨਹੀਂ ਪਲਖਦਾ

 ਹੋਰ
ਦੱ ਸੋ

THIS SECTION TO BE COMPLETED BY DISTRICT IN WHICH STUDENT IS REGISTERED:
STUDENT ID NUMBER IN NYS STUDENT
INFORMATION SYSTEM:

SCHOOL DISTRICT INFORMATION:

District Name (Number) & School

Address
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ਘਰ ਦੀ ਭਾਸਾ ਪਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (HLQ) ਸਫ਼ਾ ਦੋ
ਪਵੱ ਪਦਅਕ ਇਪਤਹਾਸ

8. ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਸਕਲ ਪਵੱ ਚ

ਪਕਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੌਂ ਦਾਖਲ ਹੈ? __________________________________________________________________

9. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪਕ ਕੌ ਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ , ਪਲਖਣ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰ ਪਰਭਾਪਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਉਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਜੀ
* ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ



*: ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਪਵਆਪਿਆ ਕਰੌ ________________________________________________________________________
ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਕਤਨੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਹਨ ?

ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ

 ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰ

 ਕੁਝ ਗੰ ਭੀਰ

10a. ਕੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਦੇ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੱ ਪਖਆ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?
 ਨਹੀਂ

 ਹਾਂ * * ਹੇਠ 10 b ਨੂੰ ਿਰਾ ਕਰੋ ਜੀ

10b. * ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨੇ ਕਦੇ ਅਤੀਤ ਪਵਚ ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੱ ਪਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
 ਨਹੀਂ

 ਹਾਂ

– ਪਕਸ ਪਕਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ:

.

ਸੇਵਾ ਪਰਾਪਪਤ ਸਮੇਂ ਉਮਰ (✔ ਕਰੋ ਿਾਣੇ ਜੋ ਲਾਗ ਹੋਣ)

 ਜਨਮ ਤੌਂ 3 ਸਾਲ (ਅਰਲੀ ਇਂਟਰਵੇਂਸ਼ਨ ) 3- 5 ਸਾਲ (ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੱ ਪਖਆ)  6 ਸਾਲ ਜ ਵੱ ਧ ਉਮਰ (ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਸੱ ਪਖਆ)
10c. ਕੀ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਕੌ ਲ ਇੱਕ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸੱ ਪਖਆ ਪਰੌਗਰਾਮ (IEP) ਹੈ?  ਨਹੀਂ

 ਹਾਂ

11. ਸਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰਰੀ ਹੈ? ( ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਹੁਨਰ, ਪਸਹਤ, ਆਪਦ)

12. ਤੁਸੀਂ ਸਕਲ ਤੌਂ ਪਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ?_____________________________________________________________________
ਮਹੀਨਾ:
ਮ ਾ ਤ ਾ - ਪ ਪ ਤ ਾ / ਸ ਰ ਪ ਰ ਸ ਤ ਦ ੇ ਦਸਤਖਤ
ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ:

 ਮਾਤਾ

 ਪਪਤਾ

ਪਦਨ:

ਸਾਲ:

ਪਮਤੀ

 ਹੋਰ:

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:
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