
 

 
 

હોમ લ�ગ્વજે સવ� (એચ.એલ.એસ.) 
 

નાગ�રક અિધકાર અિધિનયમ, 1964, શીષર્ક VI, ભાષા લઘુમતી અનુપાલન ���યાઓ અનુસાર, િજલ્લા શાળાઓ અને ચાટર્ર શાળાઓએ દરેક 
િવ�ાથ�ની ચોક્કસ ભાષા માટેની જ��રયાતોને ઓળખવા માટે તેમના ઘરમાં બોલાતી ભાષા(ઓ) �ણવી જ�રી છે. પેલીર વી. ડો, 457 યુ.એસ. 
202 (1982) માં દશાર્વ્યા મુજબ તમામ િવ�ાથ�ઓ માટે શાળાઓ દ્વારા મહત્વની સૂચનાઓ પૂરી પાડવા માટે આ માિહતી આવશ્યક છે. 

 

આ સવ�નો હેતુ િવ�ાથ�ની �ાથિમક અથવા ઘરની ભાષા �ણવાનો છે. એચ.એલ.એસ. િજલ્લા શાળા / ચાટર્ર શાળામાં �વેશ મેળવતા તમામ 
િવ�ાથ�ઓને આપવંુ જ�રી છે. સાઉથ કેરોિલનામાં �ારંિભક ન�ધણી વખતે, એચ.એલ.એસ. ની એક વખત વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે, અને પછી તે 
િવ�ાથ�ના કાયમી રેકોડર્માં રહેશે. 

 

કૃપા કરીને ન�ધ લેશો કે નીચે જણાવેલા સવ�ના જવાબો િવ�ાથ� િવષે છે. જો નીચે જણાવેલા સવ�ના ��નો માટે અં�ે� િસવાયની કોઈ અન્ય ભાષા 
ન�ધવામાં આવે, તો િવ�ાથ� અં�ે� ભાષા િવકાસ માટે વધારાની સહાયતા મેળવવા માટે લાયક થશે કે નહી તે નક્કી કરવા માટે ડબલ્યુ-એ.પી.ટી. ની 
વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. 

 

કપૃા કરીન ેિવ�ાથ� દ્વારા બોલાતી ભાષા અગંેના નીચનેા ��નોના જવાબ આપો: 
 

1. િવ�ાથ� ની મૂળ ભાષા કઈ છે?     
2. િવ�ાથ� દ્વારા મોટેભાગે કઈ ભાષા(ઓ) બોલવામાં આવે છે?    
3. િવ�ાથ� દ્વારા ઘરમાં કઈ ભાષા(ઓ) બોલવામાં આવે છે?    

 

4. શાળા દ્વારા તમે કઈ ભાષામાં સંદેશા-વ્યવહાર મેળવવા માગો છો?    
 

િવ�ાથ�નુ ંનામ: �ડે:   
 

માતા-િપતા/વાલીનુ ંનામ:   
 

માતા-િપતા/વાલીની સહી: તારીખ:   
 

અહ� સહી કરીને, તમે �માિણત કરો છો કે ઉપરોક્ત �ણ ��નોના જવાબ તમારા િવ�ાથ� િવષે જ છે. તમે સમજો છો કે જો �ગ્લીશ િસવાયની કોઈ પણ ભાષા જણાવવામાં આવી હશે, 
તો તમારા િવ�ાથ� અં�ે� ભાષા િવકાસ માટેની સેવાઓ માટે લાયક ઠરે છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે તેની ચકાસણી કરવામાં આવશ,ે જેથી તેઓની અં�ે� ભાષા સહેલાઈ થી બોલી 

શકવામાં મદદ કરી શકાય. જો અં�ે� ભાષા િવકાસ માટેના કાયર્�મમાં દાખલ કરવામાં આવશ,ે તો તમારા િવ�ાથ� અં�ે� શીખનાર તરીકેની સેવાઓ માટે હકદાર રહશેે અને તેમનંુ અં�ે� 
ભાષાનંુ કૌશલ્ય નક્કી કરવા માટ ેદર વષ� પરીક્ષા લેવામા ંઆવશ.ે 

 

 
 

નામ:   તારીખ:   

મા� શાળાના ઉપયોગ માટ:ે 
 

એચ.એલ.એસ. ની વ્યવસ્થા કરી અને સમ�વ્યંુ તેમજ જો અ�ંે� િસવાય અન્ય ભાષા સૂચવવામાં આવી હોય, તો અં�ે� ભાષા િવકાસ માટે 
કાયર્�મમાં િવ�ાથ�ને દાખલ કયાર્ તે શાળા કમર્ચારી: 
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