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િવ ાથીર્ન ં ુનામ: __________________________________________ જ મ તારીખ: _________________ જાિત:  પરષુ ુ   ી 

માતાિપતા/વાલીન ં ુનામ: ______________________________________________________________________________________  
સરનામ ં:ુ ___________________________________________________________________________________________________  
ઘરનો ટલીફોને : ___________________________________________ કામના થળનો ટલીફોને :________________________________  
િનશાળ:_________________________________________________ ગે્રડ:__________________________  તારીખ:______________  
 
1. તમારા બાળકનો જ મ અમેિરકામા ંથયો?  હા  ના 
 જો હા, તો ક્યા રા યમા?ં __________________________________  

 જો ના, તો બીજા ક્યા દશમાંે ? __________________________________  
 
2. તમારા બાળકે એના જીવનમા ંકોઈ 
 પણ ત્રણ વષર્ અમેિરકામા ંકોઈ િનશાળમા ંઅ યાસ કય  છે?  હા  ના 
 જો હા, તો િનશાળન ં ુનામ(નામો), રા ય, અ યાસની તારીખો જણાવો: 
 િનશાળન ં ુનામ______________________________________________  રા ય _______  અ યાસની તારીખો ______________  
 િનશાળન ં ુનામ______________________________________________  રા ય _______  અ યાસની તારીખો ______________  
 િનશાળન ં ુનામ______________________________________________  રા ય _______  અ યાસની તારીખો ______________  
 
3. તમે અને તમા  ંકટંબુ ુ  ઘરમા ંઘણોખરો વખત કઈ ભાષા બોલો છો? __________________________________  
 
4. મળી શકે તો, તમે િનશાળના પત્રો કઈ ભાષામા ંમેળવવાન ં ુ
 પસદં કરશો? __________________________________  
 
5. તમા  ંબાળક નીચેનામાથંી કઈં હોય તો િનશાની કરો: 
 A.  નેિટવ અમેિરકન ઈંિડયન C.  નેિટવ પૅિસિફક આઈલૅ ડર 
 B.  અલા કા નેિટવ D.  નેિટવ ય.ૂ એસ. વિ ન આઈલૅ ડર 
 
6. તમારા બાળકની પ્રથમ શીખેલી અથવા ઘરની ભાષા અંગે્રજી િસવાય કોઈ બીજી છે?  હા  ના 
 
ઉપર પ્ર  6નો જવાબ “હા” હોય તો, નીચેના પ્ર ોના જવાબ આપશો: 
 
7. તમા  ંબાળક (તે/તેણી) બોલવા લાગ્ય ં ુ યારે કઈ ભાષા શીખ્ય ં?ુ __________________________________  
 
8. તમા  ંબાળક ઘરમા ંમોટા ભાગે કઈ ભાષા બોલે છે? __________________________________  
 
9. તમે તમારા બાળક સાથે મોટા ભાગે કઈ ભાષામા ંવાત કરો છો? (િપતા) __________________________________  
 
  (માતા) __________________________________  
 
10. તમા  ંબાળક સમજત ં ુહોય તેવી ભાષા દશાર્વો. (માત્ર એક િનશાની કરો) 
 A.  માત્ર ઘરની ભાષા સમ  છે, અંગે્રજી નિહ. 
 B.  મોટા ભાગે ઘરની અને થોડીઘણી અંગે્રજી સમ  છે. 
 C.  ઘરની ભાષા અને અંગે્રજી એકસરખી રીતે સમ  છે. 
 D.  મોટા ભાગે અંગે્રજી અને થોડીઘણી ઘરની ભાષા સમ  છે. 
 E.  માત્ર અંગે્રજી સમ  છે. 
 
 
 ______________________________________________  ___________________________________  
 માતાિપતા અથવા વાલીની સહી તારીખ 

ઘરની ભાષાની મોજણી 
Gujarati

Home Language Survey 

જવાબો અંગે્રજીમા ં
લખવા િવનતંી છે 

5581

Chilton County Schools
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