
 

!यान &दनुहोस:् य&द तपा/लाई यो मात ृभाषा सव78ण पूरा गदा= आफूले गरेको ठाCनुहुCछ भने, तपा/ले EनFन अवHथामा माJ यसको सुधारको लाLग 

MलNखत Pपमा अनुरोध गन= सQनुहुCछ: 1) य&द तपा/को बSचालाई अझैसFम अंXेजी [\वणताको मू]या^कन ग_रएको छैन; र 2) तपा/को सुधारको 

MलNखत अनुरोध तपा/को बSचाको भना= MमEतको दईु पाJो हaता MभJ ग_रएको छ भने। 

               टे$सास एजकेुशन एजे-सी /वशषे जनसं3या 5ड7भजन 

          संशो:धत माच? 2019 

 
Keller इि(डपे(डे(ट -कूल िडि-12ट 

 मातृ भाषा सव;<ण-19 TAC DयाFटर 89, उप-DयाFटर BB, §89.1215 
 

िP-Qक(डरगाट;न दिेख Vेड 8 सWम भनाX Yने िवZाथ\ह^का लािग आमाबुवा वा अिभभावकcारा पूरा गdरनुपन; (वा Vेड 9-12 का लािग िवZाथ\ह^cारा): टे2सान 
राhयलाई टे2सास पिjलक -कूलमा पिहलो पटक भनाX Yने हरेक िवZाथ\लाई िनl जानकारी पूरा गनX आवoयक पछX । तलका Prह^cारा सोिधएका भाषा सWब(धी 
जानकारी उपलjध गराउने िवZालयको नभई आमाबुवा वा अिभभावकको उuरदाियvव हो । 

 

आदरणीय आमाबुवा वा अिभभावक, 
  
तपाwको बxाले िcभािषक र/वा दोzो भाषाको ^पमा अंVेजी कायX|म सेवाह^बाट लाभ िलनुछन्  वा िलनेछैनन्  भनी िनधाXरण गनXका लािग, कृपया तलका दईुवटा 
Prह^को जवाफ Qदनुहोस् । 
यQद तपाwका PितQ|याह^ म�ये कुनै पिन PितQ|याले अंVेजी बाहकेका भाषा Pयोग गरेको संकेत गछX भने, vयसपिछ तपाwको बxाले अंVेजीमा किuको रा�ोसँग स�ार 
गनX स2छन् भनी िनधाXरण गनX एउटा मू�या�कन गछX । यो मू�या�कनको जानकारीलाई िcभािषक र/वा दोzो भाषाको ^पमा अंVेजी कायX|म सेवाह^ उपयु� छन् वा 
छैनन् भनी िनधाXरण गनX र िनद;शनाvमक र कायX|म -थान िनयोजनका िसफाdरसह^को जानकारी गराउन Pयोग गdरनेछ । यQद तपाwसँग मातृ भाषा सव;<णको 
Pयोजन र Pयोगसँग सWबि(धत Prह^ छन् वा तपाwले फारम  भनXमा सहायता चाहनुY(छ भने, कृपया आ�नो -कूल िडि-12टका कमXचारीलाई सWपकX  गनुXहोस् । 
पालना गdरनुपन; PQ|याको बारेमा थप जानकारीका लािग, कृपया तलको वेबसाइटमा जानुहोस्: 
https://projects.esc20.net/upload/page/0081/docs/JuneUpdates/EnglishLearnerIdentification-ReclassificationFlowchart.pdf 

 
यो सव;<णलाई हरेक िवZाथ\को -थायी रेकडX फो�डरमा रािखनेछ । 

 
िवZाथ\को नाम: _______________________________________   िवZाथ\को आइडी#:  ________________ 

ठेगाना: _______________________________________________   टेिलफोन #: ________________ 

2याWपस: _____________________________________ 

     �यान Qदनुहोस्: कृपया PितQ|याको लािग एउटा मा¤ भाषा संकेत गनुXहोस् । 
 
1. बxाको घरमा धेरैजसो समयमा कुन भाषा बोिल(छ ?  ______________________   

2. बxाले धेरैजसो समयमा कुन भाषा बो�नुY(छ ?                 ______________________ 

3. ज(म -थान (रा¨) _______________________ 

4. तपाwको पdरवार पिछ�लो तीन वषXमा टे2सास राhय वा यु.एसभर अ(त कतै बसाई सरेर  

    जानुभएको हो ? ______ हो    _____ होइन 

5. संयु� राhय अमेdरकामा अिघ�लो िश<ा:  
                              

Vेड सुªवात िमित समाि« िमित िवZालय िडि-12ट राhय 

      

      

 
_______________________________________                     ________________________________ 

आमाबुवा/अ7भभावकको हDताEर वा यGद Iेड 9-12 भए /वJयाथLको हDताEर                                    7मMत 
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