
                        
             

 
 

 د کورنۍ ژبې سروې  Wisconsinد        
 پھ ښوونځیو کې ګډون کوي.  Wisconsinدا سروې ټولو ھغو زده کوونکو تھ ورکول کٻږي چې د   

 
 موخھ 

بریالیتوب لپاره د انګلیسي ژبې د اړینو   د دې فورمې معلومات زموږ سره مرستھ کوي ترڅو ھغھ زده کوونکي تشخیص کړو چې پھ ښوونځي کې د
 نھ. مھارتونو پراختیا تھ اړتیا لري. د ژبې ارزونھ اړینھ ده ترڅو څرګند کړو چې آیا ماشومان د ژبې پھ برخھ کې مالتړ تھ اړتیا لري او کھ 

چٻرې معلومھ شي چې ستاسو ماشوم د انګلیسي ژبې   ستاسو ځوابونھ بھ ستاسو د حقوقي موقف د تعیین یا د مھاجرت د موخو لپاره و نھ کارول شي.  کھ  
 خدماتو تھ پھ شرایطو برابر دی، نو کٻدی شي اړتیا ولرئ چې د خپل ماشوم ټول یا ځینې خدمات را کم کړئ.   

 د زده کوونکي معلومات 

 نٻټھ:   
 

 لومړی نوم:   
 

 تخلص:  منځنی نوم: 

 د ښوونځي نوم: 
 

 (میاشت/ورځ/کال): د زیږٻدنې نٻټھ  ټولګی: 

 د ناحیې آیډي:   ناحیھ: 
 

 ھغھ ژبې چې زده کوونکی یې استفاده کوي:
 

 

 د والدٻنو/سرپرست معلومات: 

 لومړی نوم: 
 

 تخلص:    
 

 لھ زده کوونکي سره اړیکھ: 
 

 لومړی نوم: 
 

 تخلص: 
 

 لھ زده کوونکي سره اړیکھ: 
 

 
 ټولنې د چارو پھ برخھ کې استفاده ځنې کوي (کٻدی شي لھ یوې څخھ ډٻرې ژبې وي): د والدٻنو/سرپرست ھغھ ژبې چې د ښوونځي د 

 
  د والدٻنو/سرپرست نوم: 
  شفاھي: 
  : لیکلی

  
  د والدٻنو/سرپرست نوم:  

  شفاھي: 
  لیکلی: 

 
 

 _____________________________________________________________ د والدینو/سرپرست السلیک:               
 
 

 د والدینو/سرپرست السلیک: _____________________________________________________________    
 
 



 
 

 لومړۍ برخھ 

 آیا لومړۍ ژبھ چې زده کوونکي وکارولھ ھغھ انګلیسي وه؟  . 1.1
 مې پوښتنې تھ الړ شئ. 2ھو:   

 مې پوښتنې تھ الړ شئ. 3نھ:  
 

 یا یې استفاده کوي؟   څخھ بلھ ژبھ اوري پرتھ لھ انګلیسي ژبې. آیا زده کوونکی پھ کور کې لھ نیم څخھ ډٻر وخت 2
 مې پوښتنې تھ الړ شئ. 4ھو:  

 . دوھمې برخې تھ الړ شئ. بشپړ شوی دی  HLSارزونې تھ پھ شرایطو نھ دی برابر.  ELPنھ: زده کوونکی د  
 

 یا یې استفاده کوي؟    څخھ بلھ ژبھ اوري پرتھ لھ انګلیسي ژبې. آیا زده کوونکی پھ کور کې لھ نیم څخھ ډٻر وخت 3
 بشپړ شوی دی. دوھمې برخې تھ الړ شئ.  HLSارزونھ ترسره کړئ. ژبې درسره ثبت کړئ.  ELPھو: د 

 مې پوښتنې تھ الړ شئ. 4نھ: 
 

 څخھ کومھ بلھ ژبھ کاروي؟  ژبېپرتھ لھ انګلیسی نکی لھ نیم څخھ ډٻر وخت د والدٻنو یا سرپرست سره د اړیکو پھ وخت کٻ . آیا زده کوو4
 بشپړ شوی دی. دوھمې برخې تھ الړ شئ.  HLSارزونھ ترسره کړئ. ژبې درسره ثبت کړئ.  ELPھو: د 

 مې پوښتنې تھ الړ شئ. 5نھ:  
 

څخھ    پرتھ لھ انګلیسي ژبې وخت پرتھ لھ والدٻنو یا سرپرست څخھ لھ نورو سره داړیکو پھ وخت کې. آیا زده کوونکی لھ نیم څخھ ډٻر 5
 کومھ بلھ ژبھ کاروي؟ 

 بشپړ شوی دی. دوھمې برخې تھ الړ شئ.  HLSارزونھ ترسره کړئ. ژبې درسره ثبت کړئ.  ELPھو: د 
 مې پوښتنې تھ الړ شئ. 6نھ:  

 
 څخھ کومھ بلھ ژبھ کاروي؟  پرتھ لھ انګلیسي ژبې ھمځولو سره د تعامل پھ وخت کې لھ نیم څخھ ډٻر وخت. آیا زده کوونکی لھ خپلو 6

 بشپړ شوی دی. دوھمې برخې تھ الړ شئ.  HLSارزونھ ترسره کړئ. ژبې درسره ثبت کړئ.  ELPھو: د 
 مې پوښتنې تھ الړ شئ. 7نھ:  

 
 یی، او یا د ھاوایي جزیرو بومي اوسٻدونکی دی؟. آیا دل زده کوونکی بومي امریکایی، یا بومي آالسکا7

 مې پوښتنې تھ الړ شئ. 8ھو:  
 مې پوښتنې تھ الړ شئ. 9نھ:  

 
 لھ خوا اغٻزمنھ شوې ده؟  . آیا د دې زده کوونکي ژبھ د خپلو والدٻنو، بابا ګانو او انا ګانو، خپلوانو او یا د سرپرستانو د محلي ژبې8

 بشپړ شوی دی. دوھمې برخې تھ الړ شئ.  HLSدرسره ثبت کړئ.  ارزونھ ترسره کړئ. ژبې ELPھو: د 
 مې پوښتنې تھ الړ شئ. 9نھ: 

 
  . آیا دا زده کوونکی پھ دې وروستیو کې لھ ھغې حوزې څخھ چې پھ ھغې کې د انګلیسي ژبې د زده کوونکي پھ توګھ پٻژندل شوی ؤ،9

 انتقال شوی دی؟ 
 معیارونو برابر وي، بیا یې ارزونھ ترسره کړئ. *ھو: کھ چٻرې زده کوونکی د بیا ارزونې پھ 

 بشپړ شوی دی. دوھمې برخې تھ الړ شئ.  HLSارزونې تھ پھ شرایطو نھ دی برابر.  ELPنھ: زده کوونکی د  
 

بھ پھ ھغھ حوزه کې ترسره شي لھ کومې څخھ چې   ELPکھ داسې نھ وي، نو د زده کوونکي   م فصل ولولئ.2د پالیسۍ د الرښود کتاب   EL* د  
  تبدیل شوی دی.

 
 ------------------------------------------------------------ 

 دوھمھ برخھ 

 (یو مورد حلقھ کړئ)        ارزونھ ترسره کړئ   /   ارزونھ مھ ترسره کوئ     پایلې:  HLSد 


