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િવભાગ I: દ�ક્ષણ ક�રો�લનાની �હ�ર શાળાઓમા ંતમામ િવદ્યાથ�ઓને પ્રથમ વખત ન�ધણી અને દર વષ� માટ�ની ન�ધણી પર ન�ધણી સવ�ક્ષણ (ES) નો આ
ભાગ ભરવો અિત આવશ્યક છે. 

અહ� ES દ્વારા એકિત્રત કરવામા ંઆવેલ મા�હતી ફક્ત શૈક્ષ�ણક અને કાયર્ક્રમના હ��ઓુ માટ� છે. સ્થાિનક શૈક્ષ�ણક સસં્થાઓએ (LEA) ફ�િમલી 
એ��કુ�શનલ રાઇટ્સ એન્ડ પ્રાઇવસી એક્ટ (FERPA)ની માગર્દિશ�કા�ુ ંપાલન કર�ુ ંઆવશ્યક છે. સઘંીય કાયદા હ�ઠળ, તમામ બાળકો, તેમની 
નાગ�રકતા અથવા રહ�ઠાણના દરજ્�ને ધ્યાનમા ંલીધા િવના, સમાન મફત �હ�ર િશક્ષણ મેળવવા માટ� હકદાર છે. 

િવદ્યાથ��ુ ંનામ: _________________________________________________________________ 
જન્મ તાર�ખ:  ___________________________________________________________________ 
આજની તાર�ખ: _________________________________________________________________ 

અ�વુાદ અને અથર્ઘટન સેવાઓનો અિધકાર 
તમામ પ�રવારોને તેમના બાળકોના િશક્ષણ િવશેની મા�હતી તેઓની મા�ભૃાષામા ંમેળવવાનો અિધકાર છે. તેઓને �યાર� પણ જ�ર હોય ત્યાર� સસં્થા 
દ્વારા �ુભાિષયા અને અ�વુાદક દ્વારા અ�વુા�દત દસ્તાવેજો મફતમા ં�રૂા પાડવામા ંઆવે છે.   

તમારો પ�રવાર શાળા સાથે કઈ ભાષા(ઓ)મા ંસવંાદ કરવા�ુ ંપસદં કરશે? 
મૌ�ખક સચંાર ભાષા(ઓ):  _________________________________________________________ 
લે�ખત સચંાર ભાષા(ઓ): __________________________________________________________ 

ટાઇટલ I, પાટર્ C: એ��કુ�શન ઓફ માઇગે્રટર� �ચલ્ડ્રન/�થુ 
એ��કુ�શન ઓફ માઇગે્રટર� �ચલ્ડ્રન/�થુ (MEP) ધી એ�લમેન્ટર� એન્ડ સેકન્ડર� એ��કુ�શન એક્ટ (ESEA) ના ટાઇટલ I, પાટર્ C દ્વારા અિધ�ૃત છે, � 
2015ના એવર� સ્�ુડન્ટ સક્સેસ એક્ટ (ESSA) દ્વારા સશંોિધત કરવામા ંઆવ્�ુ ંછે. MEP �ૃિષ દ્વારા રોજગાર મેળવતા પ�રવારો ક� �મના બાળકોને �મર 
(0-21 વષર્) વચ્ચેની છે તેમને િવિવધ શૈક્ષ�ણક સેવાઓ �રૂ� પાડ� છે. આ કાયર્ક્રમ તમામ પાત્ર પ�રવારો માટ� મફત છે અને તેમા ંટ�શુન સેવાઓ,  
મફત બપોર�ુ ંભોજન, ઉનાળાના કાયર્ક્રમો, માતાિપતા સાથેની િવિવધ પ્ર�િૃતઓ અને જ��રયાત �જુબ અન્ય સેવાઓનો સમાવેશ થઈ શક� છે. 

છેલ્લા ંત્રણ (3) વષર્મા,ં �ુ ંતમારા પ�રવારમાથંી કોઈ બી� શાળા �જલ્લા, રા�ય, શહ�ર અથવા દ�શમાથંી સ્થાનાતંર�ત થ�ુ ંછે?  હા    ના 

પાછલા છ (6) વષ�મા,ં �ુ ંતમારા પ�રવારમાથંી કોઈએ નીચેનામાથંી કોઈ વ્યવસાયમા ંકામ ક�ુ� છે? તેમા ંઇમારતી લાકડા�ુ ંવાવેતર/ઉત્પાદન, કાપણી, 
ખાદ્ય પ્રસસં્કરણ પ્લાન્ટ (�મ ક� મરઘા,ં �ુ�ર�ુ ંમાસં, ગૌમાસં અથવા શાકભા�), પે�ક�ગ હાઉસ (ફળો અને શાકભા�), ડ�ર� ફામર્ અથવા અન્ય સામાન્ય 
ખેત સબધંી કાયર્ નો સમાવેશ થાય છે. હા    ના  

મેક�કની-વેન્ટો 
આ સવ�ક્ષણ મેક�કની-વેન્ટો એક્ટ, �.ુએસ.સી. 42 11431 એટ સેક�ુ ંપાલન કર� છે. તમારા જવાબો એ ન�� કરવામા ંમદદ કરશે ક� િવદ્યાથ� મેક�કની-
વેન્ટો એક્ટ હ�ઠળ �રૂ� પાડવામા ંઆવતી મફત સેવાઓ અને શૈક્ષ�ણક અિધકારો માટ�ની લાયકાતની આવશ્યકતાઓને �ણૂર્ કર� છે ક� નહ�, તેમા ંજ�ર� 
દસ્તાવેજોનો અભાવ હોવા છતા ંતાત્કા�લક શાળા ન�ધણીનો પણ સમાવેશ થાય છે. પસદં કર�લ રહ�ઠાણ િવકલ્પના આધાર�, લાયકાત ન�� કરવા માટ� 
સવ�ક્ષણને �જલ્લા મેક�કની-વેન્ટો લાયઝનને સબિમટ કરવામા ંઆવશે. 

તમે અત્યાર� �ા ંરહો છો તે િવષેની સાચી મા�હતી�ુ ંવણર્ન? 
 એક પ�રવાર રહ� શક� તે�ુ ંઘર/ એપાટર્મેન્ટ/ટ્ર�લર 
 સતત બદલાતા આવાસ 
 આવાસ �મુાવવા અથવા આિથ�ક �શુ્ક�લીને કારણે અન્ય લોકો સાથે 
રહ�તા 

 એક સ્થાનથી બી� સ્થાન બદલતા િનવાસસ્થાન/ કોચસ�ફ�ગ 
 કાર, પાકર્ , અથવા તેના �� ુસમાન સ્થાન 
 મોટ�લ 
 ક��મ્પ�ગ મેદાન 

  અ�રૂતી �િુવધાઓ ધરાવતા રહ�ઠાણમા ં(પાણીિવહ�ન,      
ગરમીિવહ�ન, વીજળ�િવહ�ન, પ્લ�મ્બ�ગિવહ�ન, ભીડવાળા અને 
ઉપદ્રિવત િવસ્તાર વગેર�) 

  �ૃિષ િશ�બર 
  આિશ્રત 
  �ુદરતી આફત (વાવાઝો�ું, �રૂ, વગેર�) આપિ� દ્વારા િવસ્થાિપત. 
  COVID-19ને કારણે િવસ્થાિપત 
  અન્ય:  
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િવભાગ II: ન�ધણી સવ�ક્ષણનો આ ભાગ દ�ક્ષણ ક�રો�લનાની �હ�ર શાળાઓમા ંપ્રથમ વખત ન�ધણી પર તમામ િવદ્યાથ�ઓ માટ� �ણૂર્ કરવો આવશ્યક 
છે અને ન�ધણી વખતે વાિષ�ક �ણૂર્ કરવામા ંઆવ્યો નથી. 

ટાઇટલ III, પાટર્ A: િવિવધ ભાષા શીખવા માટ�નો કાયર્ક્રમ (MLP) અને બી� દ�શમા ંવસેલા ંબાળકો અને �વુાનો
MLP કાયર્ક્રમ ESEAએ દ્વારા સશંોિધત ESEAના ટાઇટલ III, પાટર્ A �ુ ંપાલન કર� છે. MLP પ્રોગ્રામ િવવધ ભાષા શીખનારાઓ (MLs) અને બી� 
દ�શથી વસેલા ંબાળકો અને �વુાનો ક� � �ગે્ર� િસવાયની ભાષાઓ બોલે છે તેમને િવિવધ શૈક્ષ�ણક સેવાઓ પ્રદાન કર� છે. આ કાયર્ક્રમ બધા પાત્ર 
િવદ્યાથ�ઓ માટ� મફત છે અને ભાષા સપંાદન માટ� મદદ �રૂ� પાડ� છે. 

મા� ૃભાષા સવ� (HLS) 
�ડ�સ્ટ્રક્ટ શાળાઓ અને ચાટર્ર શાળાઓએ દર�ક િવદ્યાથ�ના ઘરમા ંબોલાતી ભાષા ન�� કરવી જ�ર� છે �થી તેમની િવિશષ્ટ ભાષાની જ��રયાતોને 
ઓળખી શકાય. HLSનો હ�� ુિવદ્યાથ�ની પ્રાથિમક અથવા મા� ૃભાષા ન�� કરવાનો છે અને તે તમામ િવદ્યાથ�ઓને સાઉથ ક�રો�લના પ�બ્લક સ્�ૂલ 
�ડ�સ્ટ્રક્ટ અથવા ચાટર્ર સ્�ૂલમા ંપ્રારં�ભક ન�ધણી વખતે એક સાથે આપવામા ંઆવે છે અને તે િવદ્યાથ�ના કાયમી ર�કોડર્મા ંરહ�વી જોઈએ.   

િવદ્યાથ�ની ભાષા િવશેની મા�હતી એવા િવદ્યાથ�ઓને ઓળખવામા ંમદદ કર� છે ક� �ઓ સફળતા માટ� જ�ર� �ગે્ર� ભાષા કૌશલ્ય િવકસાવવા માટ� 
મફત સહાયતા માટ� લાયક છે. જો નીચે આપેલા ત્રણ HLS પ્ર�ોમાથંી કોઈપણ માટ� �ગે્ર� િસવાયની અન્ય ભાષા ન�ધ કરવામા ંઆવે છે તો િવદ્યાથ� 
ભાષા સહાયતા માટ� પાત્ર છે ક� ક�મ તે ન�� કરવા માટ� �ગે્ર� ભાષા પ્રાવીણ્ય (ELP) પર�ક્ષણ જ�ર� હોઈ શક� છે. જો િવદ્યાથ� લાયકાત ધરાવે છે તો 
તેઓ ML તર�ક� સેવાઓ મેળવવા માટ� હકદાર રહ�શે અને તેમની �ગે્ર� ભાષાની િન�ણુતા ન�� કરવા માટ� વાિષ�ક �લૂ્યાકંન કરવામા ંઆવશે. 

પ�રવારોએ HLS અને MLP કાયર્ક્રમના હ�� ુઅને ઇરાદાને સ�ંણૂર્પણે સમજવો જોઈએ. જો તમને કોઈ પણ પ્ર�ો હોય, તો તમે HLS �ણૂર્ કરતા પહ�લા 
તમારા �જલ્લાના ટાઇટલ III/ MLP સયંોજકનો સપંકર્ કર� શકો છો.

1. િવદ્યાથ� દ્વારા શીખવામા ંઆવેલ પ્રથમ ભાષા? ______________________________________
2. િવદ્યાથ� દ્વારા વારંવાર બોલવામા ંઆવતી ભાષા?  ___________________________________

૩. િવદ્યાથ� દ્વારા બોલાતી ભાષા િવના ઘરમા ંકઈ પ્રાથિમક ભાષા(ઓ) વપરાય છે? ______________ 

અગાઉ�ુ ંિશક્ષણ 

પ્લાયલર િવ. ડો, આ ફોમર્ િવદ્યાથ� અથવા પ�રવારની ઇિમગે્રશન �સ્થિત િવશે �છૂપરછ કર� ુ ંનથી. આ ફોમર્નો હ�� ુતમારા િવદ્યાથ�ના અગાઉના િશક્ષણ 
અને અગાઉથી અ�સ્તત્વ ધરાવતા જ્ઞાન અને �ુશળતા િવશે મા�હતી એકિત્રત કરવાનો છે. 

�ુ ંિવદ્યાથ�ને અગાઉની શાળામા ં�ગે્ર� ભાષા�ુ ંિશક્ષણ મેળવ્�ુ ંછે? હા  ના ખબર નથી 

િવદ્યાથ��ુ ંજન્મ્યસ્થળ કયા દ�શમા ંછે?  ______________________________________ 

જો �નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સ, �ડ�સ્ટ્રક્ટ ઓફ કોલ�ંબયા અથવા કોમનવેલ્થ ઓફ પ્�ટુ� �રકોની બહાર જન્મ્યો હોય, તો િવદ્યાથ�એ પહ�લી વાર �નુાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સની 
શાળામા ં�ાર� અભ્યાસ કય� હતો? 

_______________________________________________  
 મ�હનો     �દવસ  વષર્ 

માતાિપતા/વાલી�ુ ંનામ: __________________________________________________________________________  

માતાિપતા/વાલીના હસ્તાક્ષર:  ______________________________________________________________________  

તમાર� સહ� પ્રમા�ણત કર� છે ક� તમે આપેલ ટાઇટલ III, પાટર્ A વાચં્યા છે, અને તમે તેને �રૂ� મા�હતી સાથે �ણૂર્ કર�લ છે. 
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