
హోమ్ ల ాంగ్వేజ్ సర్వే ఫార్మ్: దశ 1 

పర్ిచయాం 

ఈ సర్వే మూడు దశలలో మొదటిది, దీనిని ఇంగ్లీష్ ల ంగ్వేజ్ లెర్నర్ (ELL)కి విదయార్ధి అర్హు డు అవుతయడో  లేదో  అని 

గుర్ధతంచడయనికి చేస్తత ర్హ.  

సూచనలు 
“ప్రశన 1” న ండ ిప్తర ర్ంభంచి HLS ప్ూర్ధత అయ్యా వర్కు కొనస్తగ్ధంచండి. ప్రతి ప్రశనకు జవతబుని ఎంపిక చేసి సూచనలన  

ప్తటించండ.ి మీరు ఒక నిరణయ నికి చేరుకుననపపుడు (“రి్కారుు ల సమీక్ష పరకిియకు వెళ్ళాండి” లేదా “రి్కారుు ల సమీక్ష 

పరకిియకు వెళ్ళకాండ”ి), హోమ్-ల ాంగ్వేజ్ సర్వే పూరిి్ అవపత ాంద.ి 

విదాారిి్ సమ చారాం 

విదయార్ధి పేర్హ:  విదయార్ధి ప్ుటిిన తేదీ:   

వీధి చిర్హనయమ : 

నగర్ం: ర్తషి్టరం: పిన్ కోడ్: 

పో్ న్ నంబర్:  

సర్వే పరశనలు 
పరశన 1 

విదయార్ధి ఉప్యోగ్ధంచిన భాష్ట ఏమిటి? 

 ఇంగ్లీష్ కతకుండయ ఇతర్ భాష్ట. ప్రశన 2a కు వెళ్ళండి. 

 ఇంగ్లీష్. ప్రశన 2b కు వెళ్ళండి.

పరశన 2a 

ఇంటి దగగర్, సగం సమయం కంట ేఎకుువసేప్ు విదయార్ధి 
ఇంగ్లీష్ కతకుండయ మర్ధ ఏ ఇతర్ భాష్టనెైనయ వింటాడయ 
లేదయ ఉప్యోగ్ధస్తత డయ? 

అవున . ప్రశన 7 కు వెళ్ళండి. 

లేద . ప్రశన 4 కు వెళ్ళండి. 

 

పరశన 3 

విదయార్ధి ఇంగ్లీష్ కతకుండయ మర్ధ ఏ ఇతర్ భాష్టనెైనయ అరి్ం 

చేస కుంటాడయ? 

అవున . ప్రశన 4 కు వెళ్ళండి. 

లేద . ప్రశన 9 కు వెళ్ళండ.ి 

 

పరశన 2b 

ఇంట ిదగగర్, సగం సమయం కంటే ఎకుువసేప్ు 
విదయార్ధి ఇంగ్లీష్ కతకుండయ మర్ధ ఏ ఇతర్ భాష్టనెైనయ 
వింటాడయ లేదయ ఉప్యోగ్ధస్తత డయ? 

అవున . ప్రశన 4 కు వెళ్ళండి. 

లేద . ప్రశన 3 కు వెళ్ళండి. 

 



 

 

 



పరశన 4 

అతని/ఆమె తలీ్లదండుర లు లేదయ గ్తర్ధియనీతో మ టాీ డుతుననప్ుుడు, సగం సమయం కంట ేఎకుువసేప్ు విదయార్ధి 
ఇంగ్లీష్ కతకుండయ మర్ధ ఏ ఇతర్ భాష్టనెైనయ ఉప్యోగ్ధస్తత డయ? 

అవున . ప్రశన 7 కు వెళ్ళండి. 

లేద . ప్రశన 5 కు వెళ్ళండి. 

పరశన 5 

తలీ్లదండుర లు లేదయ గ్తర్ధియనీతో కతకుండయ వేర్వ వతర్ెవర్ధతోనెైనయ మ టాీ డుతుననప్ుుడు, సగం సమయం కంట ే

ఎకుువసేప్ు విదయార్ధి ఇంగ్లీష్ కతకుండయ మర్ధ ఏ ఇతర్ భాష్టనెైనయ ఉప్యోగ్ధస్తత డయ? 

అవున . ప్రశన 8 కు వెళ్ళండి. 

లేద . ప్రశన 6 కు వెళ్ళండి. 

పరశన 6 

ఇటీవల విదయార్ధి, అతనిని/ఆమెన  ఒక ఇంగ్లీష్ ల ంగ్వేజ్ లెర్నర్ గ్త గుర్ధతంచిన ఇంకొక సూుల్ డిసిి రకి్ట/చయరి్ర్ సూుల్ కి 

మ ర్తడయ? 

అవున . ప్రశన 8 కు వెళ్ళండి. 

లేద . ప్రశన 9 కు వెళ్ళండి. 

పరశన 7 

ఏ మ తృ భాష్టలన  మ టాీ డయడు?  


