
Gujarati 

પ્રિય માતા-પ્રિતા / વાલી: 

તમામ સાાંસ્કૃપ્રતક અને ભાષાકીય િશ્ચાદભૂના િરિવાિોન ાં મેન સ્વાગત કિે છે. એક કિતાાં વધ  ભાષા બોલવી એ મૂલ્યવાન સાંિપ્રિ છે, અન ેઅમે અાંગ્રજેી શીખતી વખતે િરિવાિોન ેતેમની ભાષાને જાળવી િાખવા 

માટે િોત્સાપ્રિત કિીએ છીએ. જે પ્રવદ્યાર્થીઓ અન્ય ભાષા બોલ ેછે અર્થવા સમજે છે તઓે મેનના િડકાિરૂિ શૈક્ષપ્રિક ધોિિોન ેિિોંચી વળવા માટે તમેની અાંગ્રજેીન ેસ ધાિવા માટે સમર્થથન મેળવી શક ેછે. િી-

રકન્ડિગાટથનર્થી ગ્રેડ 12 સ ધીના તમામ પ્રવદ્યાર્થીઓ માટે નીચેના િશ્નો, તમાિી શાળાને તે પ્રનધાથરિત કિવામાાં મદદ કિશ ેક ેતમારાં બાળક અાંગ્રજેી ભાષા સિાય સેવાઓનો લાભ લઈ શકે છે ક ેનપ્રિ.  

• જો અાંગ્રજેી કિતાાં અન્ય ભાષા દશાથવેલ િોય, તો તમાિા બાળકને અાંગ્રજેી ભાષા પ્રસ્િનિ આિવામાાં આવશ.ે  

• તમાિા બાળકના સ્કોિને આધાિે, તમાિા બાળકન ેઅાંગ્રજેી શીખનાિ તિીકે વગીકતૃ કિી શકાય છે અને અાંગ્રેજી ભાષા માટે સમર્થથન િાપ્ત કિવા યોગ્ય ગિી શકાય છે.  

• જો તમ ેઆ િત્ર અન ેનીચ ેઆિેલા સવેક્ષિન ેબીજી ભાષામાાં મળેાવવાાં માાંગતા િો, અર્થવા જો તમ ેકોઈ દ ભાપ્રષયાને ઈચ્છો છો તો, તમાિી શાળા તે પ્રવનાંતીઓ િૂિી કિશે.  

• જો તમન ેઆ સવેક્ષિ પ્રવશ ેિશ્નો િોય, તો કૃિા કિીને તમાિી શાળાના પ્રિન્સીિાલનો સાંિકથ કિો. 

ખાતિી િાખો ક ેતમાિા જવાબો ફક્ત શૈક્ષપ્રિક િેત ઓ માટે જ ઉિયોગમાાં લેવાશે. િૂિથ કિેલ સવેક્ષિ તમાિા પ્રવદ્યાર્થીની કાયમી ફાઇલમાાં િાખવામાાં આવશે, અને ફક્ત શાળા કમથચાિીઓન ેતેનો ઍક્સેસ િશે. કોઈ 

સ્કૂલ કમથચાિી તમાિા િરિવાિના કોઈ િિ સભ્યના ઈપ્રમગ્રેશન સ્ટેટસ પ્રવશ ેિૂછિિછ કિી શકશે નિીં.  

આ માપ્રિતી િૂિી િાડવા બદલ આિનો આભાિ, અન ેિ ાં તમાિા પ્રવદ્યાર્થીની ઉચ્ચ શૈક્ષપ્રિક સફળતા ઈચ્છ ાં છ ાં. 

 

આિની પ્રનષ્ઠાવાન, 

April Perkins 
ESOL અને પ્રવવભાષી કાયથિમોના પ્રનયામક, મને પ્રશક્ષિ પ્રવભાગ 

 

ભાષા ઉિયોગનો સવકે્ષિ 

પ્રવદ્યાર્થીન ાં નામ:____________________________________________                    જન્મ તાિીખ: ________________________________ 

શાળા:___________________________________________________                    અિેપ્રક્ષત ગ્રેડ: ________________________________  

 

કૃિા કિીને કોઈ િશ્નન ેઅન િરિત ન છોડો. 

1. તમાર બાળક િર્થમ કઈ ભાષા(ઓ) બોલી ક ેસમજી શક ેછે?  

 

2. તમાર બાળક િર્થમ કઈ ભાષા(ઓ) બિ ાં સિલેાઈર્થી બોલી ક ેસમજી શક ેછે?  

 

3. તમાિા બાળક સાર્થ ેલોકો દિિોજ કઈ ભાષામાાં વાતચીત કિે છે? 

 

 

માતા-પ્રિતા/ વાલી ના િસ્તાક્ષિ: ________________________________________  તાિીખ: __________________  

 

ફક્ત શાળાના ઉિયોગ માટે 

નોંધિી-િછીની ઓળખ: જો આ સવેક્ષિ િિ માતાપ્રિતા/િાલક વવાિા અાંગ્રજેી પ્રસવાયની કોઇિિ ભાષા દશાથવવામાાં આવતી નર્થી, તો અાંગ્રજેી ભાષાના પ્રસ્િનિ માત્ર ત્યાિે જ મેળવી શકાય છે જો પ્રશક્ષક વવાિા 

આ પ્રવભાગને િૂિથ કિવામાાં આવય ાં િોય. 

 

આ બાબતનો િ િાવો આિો ક ેપ્રવદ્યાર્થીની અાંગ્રજેી ભાષાનો પ્રવકાસ અાંગ્રજેી પ્રસવાયની કોઈિિ િાર્થપ્રમક અર્થવા માતભૃાષાર્થી િભાપ્રવત છે: 

 

 

પ્રશક્ષકની સિી: _________________________________  તાિીખ: ______________  

 
 

આ િૂિથ  દસ્તાવેજની  મૂળ  નકલને  પ્રવદ્યાર્થીના  કા યમી  િે કો ડથ  ફો લ્ડિમાાં  મૂકો  

 


