
 

“...to foster a culture of excellence within every student, in every classroom every day.” 
 

The Middleborough Public School Systems does not discriminate in its educational activities or employment practices on the basis of age, color, 
creed, disability, ethnicity, gender identity, genetic information, homelessness, marital status, national origin, political affiliation, pregnancy, race, 

religion, sex, sexual orientation, veteran or military status, or any other basis protected by federal and/or state law. 
 

 
Home Language Survey (માતભૃાષા સવ�ક્ષણ)  

મેસેચ્યુએટ્સ �ડપાટર્મેન્ટ ઓફ એલીમેન્ટરી એન્ડ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન િનયમનો મુજબ દરેક િવ�ાથ�ના ઘરમાં બોલવામાં આવતી ભાષા(ઓ)ને તમેની ખાસ ભાષા આવશ્યકતાઓન ે
ઓળખવા માટેતમામ સ્કુલે નક્કી કરવી આવશ્યક છે. તમામ િવ�ાથ�ઓ માટે અથર્સભર સૂચના આપવા માટે આ માિહતી આવશ્યક છે. જો ઘરમાં �ગ્લીશ િસવાયની ભાષા બોલવામાં 
આવતી હોય, તો તમારા બાળકનુ ં 
િવશેષ મૂલ્યાંકન કરવાની �ડસ્�ીક્ટને આવશ્યકતા છે. નીચેના ��નોના જવાબ આપી આ મહત્વની આવશ્યકતા પૂણર્ કરવામાં કૃપા કરી અમન ેમદદ કરો. તમારા સાથ બદલ તમારો આભાર. 

 

િવ�ાથ� માિહતી 
 
                                     સ્�ી                  પુ 
�થમ નામ    મધ્ય નામ    અિંતમ નામ   �િત 
     / /    / /  
જન્મનો દેશ              જન્મ તારીખ (મિહનો/�દવસ/વષર્)            કોઇ યુ.એસ. સ્કલુમા ં�થમ �વેશની તારીખ  (મિહનો/�દવસ/વષર્) 
સ્કલુ માિહતી 
 
 / /20            
નવી સ્કુલમાં શ� તારીખ  (મિહનો/�દવસ/વષર્) પહલેાનંી સ્કલુ અન ેશહરેનુ ંનામ     વતર્માન �ડે 

માતાિપતા/વાલી માટ ે��નો  
દરેક માતાિપતા / વાલીની માતૃભાષા(ઓ) કઇ છે? (એક પર ગોળ કરો) 
 
       (માતા / િપતા / વાલી) 
      (માતા / િપતા / વાલી) 

તમારા બાળક સાથ ેકઇ ભાષા(ઓ) બોલવામા ંઆવ ેછે? 
(દાદી, કાકા, કાકી િવગેરે -સગાં અને સંભાળ રાખનારનો સમાવેશ કરો) 
               ભાગ્યે જ / ક્યારેક / વારંવાર / હંમેશા 
               ભાગ્યે જ / ક્યારેક / વારંવાર / હંમેશા 

તમા�ં બાળક �થમ કઇ ભાષા સમજે છે અને બોલે છે? તમારા બાળક સાથે મોટાભાગ ેતમ ેકઇ ભાષાનો ઉપયોગ કરો છો? 

તમા�ં બાળક અન્ય કઇ ભાષાઓ �ણે છે? (લાગુ હોય તે તમામ પર ગોળ કરો) 
      બોલવું / વાંચન / લેખન 
      બોલવું / વાંચન / લેખન 

તમા�ં બાળક કઇ ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે? (એક ગોળ કરો) 
               ભાગ્યે જ / ક્યારેક / વારંવાર / હંમેશા 
               ભાગ્યે જ / ક્યારેક / વારંવાર / હંમેશા 

સ્કુલ તરફથી તમારી માતૃભાષામાં લેિખત માિહતીની આવશ્યકતા છે? 
                                  હા                 ના 

માતાિપતા – િશક્ષક મીટ�ગમાં તમને દુભાિષયા / ભાષાંતરકારની આવશ્યકતા છે?  
હા                  ના 

 
માતાિપતા/વાલીની સહીઃ 
X 

 / /20  
આજની તારીખઃ       (મિહનો/�દવસ/વષર્) 

Gujarati 

For person administering Home Language Survey only: 
 
Circle one: Preschool MECC-K HBB      MKG NMS      MHS 
Circle one: Principal Assistant Principal Guidance ESL Teacher 
 
Sign:_____________________________________ Date:__________________________ 


