শিশু এবং সদ্য হাাঁটতে শিখা শেতেতেতেতদ্র 'এোরতেন্ট োল্টাইশেঙ্গুোে োরনাসস (উদ্ীেোন বহুভাষী শিক্ষার্সী,
(EMLL)-তদ্র েযাঙ্গুতেে শরাফাইে
শনউ ইের্স শেট এডুতর্িন শডপাটসতেন্ট-এর এোরতেন্ট োল্টাইশেঙ্গু োে োরনাসস েযাঙ্গু তেে শরাফাইে ফর শর-শর্ন্ডারগাতটসন েুতডন্টস্ শর্তর্ অশভত াশেে
অগাে 2020

শেতেতেতের ের্য (ফাইতে সংরক্ষণ র্রতে হতব)
শরাফাইে সম্পন্ন র্রার োশরখ:

Click to select date

শিক্ষার্সীর নাে:
শেঙ্গ:
েন্মোশরখ:

Enter date of birth (M/D/YYYY)

শরাগ্রাতের নাে:
শিক্ষার্সীর আইশড (রত ােয হতে):
শরাফাইে বযবস্থাপতর্র নাে:
পদ্শব:
______________
শরে শপোোো অর্বা অশভভাবর্,
এোরতেন্ট োল্টাইশেঙ্গু োে োরনাসস (উদ্ীেোন বহুভাষী শিক্ষার্সী, (EMLL)-তদ্র েযাঙ্গু তেে শরাফাইে সম্পন্ন র্রার েনয ধনযবাদ্। এই েশরপ আপনার নেুন
শরাগ্রাতে ভাষা (ভাষাগুতো) শনতে আপনার সন্তাতনর অশভজ্ঞো সম্পতর্স েূ েযবান ের্য শদ্তে সহােো র্রতব। সংগৃ হীে ের্য শিশু ও সদ্য হাাঁটতে শিখা
শেতেতেতেতদ্র শিক্ষর্তদ্রতর্ রাশেষ্ঠাশনর্ভাতব ও ভাষাগেভাতব রাসশঙ্গর্ শিক্ষাশনতদ্সিনা রদ্াতন সহােো র্রতব া সর্ে শেতেতেতের ভাষা ও সাক্ষরোতর্
শোরদ্ার র্রতব।

শপোোো অর্বা অশভভাবতর্র ের্য
শপোোো অর্বা পোোো প সাতের অশভভাবতর্র নাে:
শেতেতেতের সাতর্ এই শরাোইতে ের্য রদ্ানর্ারী বযশির সম্পর্স: ☐ ো ☐ বাবা ☐ অনযানয:
আপশন শর্ান ভাষাে (ভাষাগুেু তে) শরাগ্রাে শর্তর্ ের্য শপতে আগ্রহী? ☐ ইংতরশে ☐ বাশির ভাষা োিা:

বাশিতে বযবহৃে ভাষা
1. বাশিতে শর্াাঁন ভাষা/ভাষাগুতো রার্শের্ভাতব সর্ে শপোোো/অশভভাবর্ বযবহার র্তরন? (সবগুতো ভাষা উতেখ র্রুন)
শর্ান ভাষাে (ভাষাগুতোতে) সর্ে শপোোো/অশভবাবর্ আপনার শেতেতেতেতদ্র সাতর্ র্র্া বতেন?
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শপোোো অর্বা অশভভাবতর্র ের্য
2. আপনার বাশিতে র্ী পশরবাতরর অনয শর্াতনা সদ্সয বসবাস র্তরন? (ত েন গ্রযান্ডফাদ্ার, আন্ট, আংতর্ে, র্াশেন ইেযাশদ্)।
☐ হ্যাঁ ☐ নয
শদ্ হযাাঁ হে, আপনার বাশিতে পশরবাতরর শর্াতনা সদ্সয শর্ান রার্শের্ ভাষা/ভাষাগুতো বযবহার র্তরন? (সবগুতো ভাষা উতেখ র্রুন)
আপনার বাশিতে শর্ান ভাষাে (ভাষাগুতোতে) পশরবাতরর অনয সদ্সযগণ আপনার শেতেতেতেতদ্র সাতর্ র্র্া বতেন? (সবগুতো ভাষা উতেখ র্রুন)
3. শেতেতেতের র্ী শর্াতনা রার্শের্ েত্ত্বাবধানর্ারী আতেন? ☐ হ্যাঁ ☐ নয
শদ্ হযাাঁ হে, োহতে শর্াতনা ভাষাে রার্শের্ েত্ত্বাবধানর্ারী সবতেতে রাঞ্জেভাতব র্র্া বতেন?
4. আপনযর সন্তযননর কি ভযইন যন আনে? ☐ হ্যাঁ ☐ নয
শদ্ হযাাঁ হে, োহতে শেতেতেতেতদ্র বেস র্তো এবং শর্ান ভাষাে শেতেতেতেরা অশধর্াংি সেে এতর্ অপতরর সাতর্ র্র্া বতে?
5. আপনার সন্তাতনর ভাষা বযবহাতরর বণসনা র্ীভাতব শদ্তবন? (ত েন আপনার সন্তান র্ী অশভবযশি, শদ্হভঙ্গী, এবং/অর্বা শোতখর ইশঙ্গতে ভাবশবশনেে র্তর?
আপনার সন্তান শর্ আতধা আতধা বু শেতে র্র্া বতে?)

ভাষাগে েক্ষয
6. আপনার সন্তানতর্ শনতে আপনার র্ী র্ী ভাষাগে েক্ষয রতেতে? (ত েন, আপশন শর্ োন শ আপনার সন্তান এর্াশধর্ ভাষাে দ্ক্ষো োভ র্রুর্?
7. আপশন শর্ আপনার সন্তানতর্ এর্াশধর্ ভাষার সাতর্ পশরশেে র্তরতেন? (উদ্াহরণস্বরূপ, অনয ভাষাে গান শিানা, অনয ভাষাে শটশভ শদ্খা, ভ্রেণ র্রা,
ইেযাশদ্)

বধসনিীে সাক্ষরো
8. আপশন শর্ আপনার সন্তানতর্ বই পতি বা গল্প বতে শিানান? ☐ হ্যাঁ ☐ নয
হযাাঁ হতে, শর্ান ভাষাে (ভাষাগুতোতে)?
9. আপশন শর্ আপনার সন্তানতর্ নাসসাশর রাইে বা গান শগতে শিানান? ☐ হ্যাঁ ☐ নয
হযাাঁ হতে, শর্ান ভাষাে (ভাষাগুতোতে)?
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