2017-2018 ESD အေစာပိုင္းသင္ယူမူအစီအစဥ္ကိုမည္ကဲသိုေလာက္ထားရမည္နည္ိး။
2017-2018 How to Apply for Puget Sound ESD Early Learning Programs

ပူဂက္အသံပညာေရးဝန္ေဆာင္မကိတင္ သင္ကားမအစီအစဥ္ကိုေလာက္သည့္အတက္ ေကးဇူးတင္ပသည္။ လိုအပ္ခက္အမားဆံုးေသာမိသားစုမားကို
ဝန္ေဆာင္မေပးပသည္။ က္ုပ္တိုသည္ ကဲပားခားနားမကို တန္ဖိုးထားသလို မည္သည့္လူမိး၊တိုင္းရင္းသား၊ ယဥ္ေကးမ၊ ကား၊မ ကာခားမ၊ စမ္းရည္၊
ဘာသာစကား၊ ကိုးကယ္ယံုကည္မ သိုမဟုတ္ တခားမည္သည့္ကုိယ္ပိုင္အေနအထားမားရိေစ၊ ကေလးမားင့္ မိသားစုမားကို ကိဆိုပသည္။
ေလာက္ထားခင့္အတက္ ပည့္မီခင္းရိမရိဆံုးဖတ္ရန္ ေမးခန္းမားအားလံုးကို သင္သိသေလာက္ အတတ္နိုင္ဆံုးေဖကားပ။ ို အစီအစဥ္မားအတက္
ဦးစားေပးေရးခယ္ဆံုးဖတ္ရာတင္ အေဖမားကအသံုးပလိမ္မည္။ မပည့္စံုေသာ ေလာက္ထားမမားသည္ လုပ္ေဆာင္မကိုောင့္ေးေစနိုင္သည္။
အကယ္၍သင္တင္ေမးခန္းေမးရန္သိုမဟုတ္ေလာက္လာဖည့္ရန္အကူအညီလိုပကေကးဇူးပပီးဆက္သယ္ရန္-

_____________။
ဖည့္စက္ထားေသာပံုစံကို အသက္အေထာက္အထား င့္ ဝင္ေင စာရက္စာတမ္းမားဖင့္ ပန္လည္ေပးပိုပ ။ သင့္တင္
သင့္ဝင္ေင င့္၊သိုမဟုတ္ သင့္ကေလး အသက္၊ ကိုယ္ပိုင္ေဖာ္ပခက္ အေထာက္အထားတိုမရိပက
အေခအေနတစ္ခိအရ လက္ခံိုင္ပသည္ ။
ေအာက္ပ မိတသည္ ကေလး၏ေမးေနသက္ေသအဖစ္ အသံုးပိုင္သည္
ေမးစားခင္းဆိုင္ရာစာရက္စာတန္းမား

ေမးစာရင္း

ကေလးမတ္တမ္း

တရားရံုးစာရက္စာတမ္းမား

ေမးစားေစာင့္ေရာက္မခင့္ပခက္စာရက္

ေမးေနရက္စဲပဝင္ေသာ အစိုးရစာရက္စာတမ္းမား

တစ္ေယာက္ခင္းဆီပညာေရးအစီအစဥ္ သိုမဟုတ္
တစ္ေယာက္ခင္းစီမိသားစုဝန္ေဆာင္မအစီအစဥ္ (IEP/IFSP)
ေအာက္ပမိတကိုသင့္မိသားစုဝင္ေငသက္ေသအဖစ္အသံုးပိုင္သည္
လန္ခဲ့ေသာစ္မ အခန္ပန္လည္ရရိမ

လန္ခဲ့ေသာစ္မ W2 ပံုစံ

ေပးေခရန္ကန္ရိမ

လန္ခ့ေ
ဲ သာ 12 လအတက္ စုစုေပင္းအသားတင္ဝင္ေငင့္ အလုပ္ရင္၏ေဖာ္ပမ

လူထုအကူအညီ(TANF သိုမဟုတ္ SSI) ဆုခီးမင့္စာ

ေမးစားေစာင့္ေရာက္မအကိးခံစားခင့္စာ









ကာကယ္ေဆးထိုးံခင္းစာရက္စာတမ္းမား
ေဆးမတ္တမ္း သိုမဟုတ္ မတ္တမ္းမား
ေမးဖားခဲ့စဥ္က ေဆးမတ္တမ္း/ ေဆးရံုမတ္တမ္း
ိုင္ငံကူးလက္မတ္သိုမဟုတ္ ဗီဇာ
မိဘဖစ္ေကာင္းကမ္းကိန္ေထာက္ခံခက္
ေကာင္းမတ္တမ္းမား
TANF ဆုခီးမင့္စာ






အလုပ္လက္မဲ့ အကိးခံစားခင့္စာ
ကေလးေထာက္ပံ့မ စာ၊အမိန္စာ
စစ္တပ္မိသားစု ေဝစုခဲတမ္း
တစ္ခိအေခအေနမားတင္
ကိုယ္ပိုင္ေဖာ္ပခင္းမားကိုလက္ခံိုင္သည္

ဒီပံုစံင့္ ေထာက္ပံ့ေပးိုင္ေသာစာရက္စာတမ္းမားကိုေအာက္ပသိုပန္လည္ေပးပိုပ။-

က္ုပ္တို၏ကိတင္သင္ကားမအစီအစဥ္သည္ သင့္ေလာက္လာကိုကည့္ရပီး အစီအစဥ္အတက္ သင့္ေတာ္၊မေတာ္ ဆိုသည္ကိုဆံုးဖတ္လိမ့္မည္။
မိသားစုအားလံုးကို ေလာက္ထားရန္ တန္းတူညီမေသာအခင့္အေရးေပးထားေကာင္း က္ုပ္တိုအာမခံပသည္။ က္ုပ္တိုသည္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္စာရင္းကို
တစ္စ္ပတ္လံုးအမဲေစာင့္ကည့္သည္။ ကန္သတ္ထားေသာေနရာအရ၊ ေကာင္းစတင္ခိန္တင္မိသားစုအားလံုး ေလာက္ထားခင့္ကို ခင့္မပထားပ။
သိုေပမယ့္လည္း သင့္ေတာ္ေကာင္းဆံုးဖတ္ပီးခိန္ သင့္ကေလးသည္ ေကာင္းစတင္ခိန္တင္ ခက္ခင္းမေရးခံရပက သူ၊သူမ၏အမည္ကို
ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္စာရင္းထဲတင္ထည့္ထားပလိမ့္မည္။ တခားအစီအစဥ္ကိုေတပီး က္ုပ္တို၏ေစာင့္ဆိုင္းရမည့္စာရင္းထဲတင္ရိေနလိုပက
သင္ပလုပ္ိုင္ပသည္။ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္စာရင္းထဲမလည္းသင့္ကေလး၏အမည္ကို ဖယ္ရားိုင္ပသည္။ သင့္င့္အနီးဆံုး PSESD
ကိတင္သင္ကားေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကိုရာရန္ http://www.earlylearningwa.org/index.php/find-a-classroom သိုသားိုင္သည္
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2017-2018 အေစာပိုင္းသင္ယူမူလာက္လာ

Total
Points

2017-2018 Early Learning Application
အပိုင္း က- ကေလး၏အခက္အလက္မား
ကေလး၏အခက္အလက္မား

ကေလး၏ပထမအမည္- ________________________ အလယ္နာမည္အတို- ____ ေနာက္ဆံုးအမည္ေမးသကရာဇ္- _________________________________ လိင္-  ကား  မ
ေနရပ္လိပ္စာေလာက္ထားသူ၏အမည္၊နံပတ္-

မိ့-

ဖုန္း-

_____

Age

(STAFF ONLY)

စာတိုက္ေသတာအမတ္-

သင္ကေလး၏ မူလဘာသာစကားကဘာလဲ။
သင့္ကေလး၏ လူမိး (မား) ၊မိးယ္ကိုသင္ဘယ္လိုသတ္မတ္ပသလဲ။
လန္ခဲ့ေသာစ္အတင္း သင့္ကေလးတက္ေရာက္ခဲခင္းရိပသလား။  အေစာပိုင္းဦးေဆာင္မူအစ

 ဦးေဆာင္မူအစင့္၊သိုမဟုတ္ ECEAP

သင္းခဲ့ပက အစီအစဥ္၏အမည္-

အပိုင္း ခ- သင့္ေတာ္ေသာအခက္အလက္

မိသားစုအခက္အလက္

သင့္မိသားစုသည္ ယခုေလာေလာဆယ္ TANF ေငေကး ေထာက္ပံ့မမားကိုလက္ခံေနပသလား။
ကေလးသာလင္TANF။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္

 မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္

သင့္မိသားစုသည္ ယခုေလာေလာဆယ္ ကေလးေစာင့္ေရာက္မေထာက္ပံ့ေငကိုလက္ခံေနပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
သင့္ သိုမဟုတ္ သင့္မိသားစုမ မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ယခုေလာေလာဆယ္ SSI ကို လက္ခံေနပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
ဟုတ္တယ္ဆိုပက မည္သူပသလဲ။
ေလာက္ထားသင့္ ေဆမိးေတာ္ပံုကေလးအတက္ ဒီေလာက္လာသည္ ေမးစားေစာင့္ေရာက္မအတက္လား။  အမတ္  ဟုတ္ကဲ ေဆမိးေတာ္စပ္ဂရုစိုက္မူ။  အမတ္  ဟုတ္က
(FS/FA see App. Proc.

သင္ယခုေလာေလာဆယ္ အိမ္မရိဘူးလိုခံစားေနရပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္
for add’l explanation)
လက္ရိအခိန္တင္ကေလး၏မိသားစုမ ကေလးကာကယ္ေဆာင္ေရာက္မမား (CPS) သိုမဟုတ္ အလားတူ အိိယကေလးသူငယ္လူမဖူလုံေရး (ICW)
ဝန္ေဆာင္မမားကိုလက္ခံရရိထားပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္
ကေလးမိသားစုသည္ မိသားစုအကဲဖတ္တုန္ပန္မ (FAR) မ ဝန္ေဆာင္မမားကိုလက္ခံေနပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
လန္ခဲေသာ၁ 12 သိုမဟုတ္ တစ္အတင္းရိ မိသားစုဝင္ေင-_________________________________________________________________
သင့္အိမ္တင္ရိေသာ မိသားစုဝင္ အေရအတက္ကေလးမား၏ အသက္စာရင္း-

အပိုင္း ဂ- ကန္းမာေရးင့္ ဖံဖိးမအခက္အလက္မား

သင့္ကေလးကိုေရာဂအမိးအမညေအာက္ေဖပပစရင္းရိကမ္းမာေရးဝန္ေဆာင္မူမားမေဆးကုေပးခဲ့ပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
ကုေပးခဲ့သည္ ဆိုပက ေအာက္ပတိုကိုအမန္ခစ္ခစ္ေပးပ အသက္ရလမ္းေကာင္းဆိုင္ရာ (ရင္ကပ္, RSV, RAD, အခား)
 ဆီးခိ  တက္ခင္း (ဦးောက္မူမမန္ခင္း)  လံုးအေခအေန
 အစားအေသာက္ဓာတ္မတည့္ခင္း (စာရင္း)- ______________________________________  မိခခင္း
 အစားအေသာက္ဓာတ္မတည့္ခင္းတင္မပေသာ (စာရင္း)- _____________________________  တခား (စာရင္း)- __________________

ကေလး၏အခက္အလက္မား

သင့္ကေလး၏ကန္းမာေရးင့္ပတ္သတ္ပီး တခားေသာ စိုးရိမ္စရာအေကာင္းမားရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
ကုေပးခဲ့သည္ ဆိုပက ေအာက္ပတိုကိုအမန္ခစ္ခစ္ေပးပ အထူးအစားအေသာက္ေကးခင္း င့္၊သို  ေမးစဥ္ကိုအေလးခိန္နည္းခင္း (5.5 ေပင္သိုမဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ)  အကား
 သားကိုက္ခင္း၊ သားပိုးစားခင္း၊သားဖံုးေသးယိုခင္း  အမင္  စိတ္ကန္းမာေရး  ေဆး၊အရက္င့္ထိခို္က္မ
 အစားအေသာက္ကဲပားမ (စာရင္း)- __________________  တခားကန္းမာေရးစိုးရိမ္မ(စာရင္း)- ________________________________
သင့္ကေလးတင္ ကန္းမာေရးအာမခံရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
ဟုတ္တယ္ဆိုပက မည္သည့္အမိးအစား-  ပန္းသီးကမ္းမာေရး၊အေထာက္အကူပတခု အခား  ပုဂလိက  အိိယကမ္းမာေရး
 အခားသင့္ကေလးတင္သားအာမခံရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
ဟုတ္တယ္ဆိုပက မည္သည့္အမိးအစား-  ပန္းသီးကမ္းမာေရး၊အေထာက္အကူပတခု အခား  ပုဂလိက  အိိယကမ္းမာေရး
 အခားသင့္ကေလးတင္ေအာက္ပတိုခံစားဖူးပသလား။ (အားလံုးင့္သက္ဆိုင္ပက အားလံုးကိုအမန္ခစ္ပ) အကမ္းဖက္ခင္း၊လစ္လူရခင္း  ေဖာ္မာဖိုစတာ
 လပ္ေဆာင္မေကာင့္ ကေလးေစာင့္ေရာက္မစင္တာမထက္ခာရခင္း
သင့္ကေလးသည္ အထူးလိုအပ္ခက္တစ္ခုရိပသလား။ (ေအာက္ပတိုကိုအမန္ခစ္ခစ္ပ) တစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မအစီအစဥ္ (IFSP)
 တဦးခင္းပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)
စတင္သည့္ေနစဲ-_________
အဆုံးသတ္ေနစဲ- _________  မသန္မစမ္းေရာဂ
 လန္ခဲ့ေသာ 3 လတင္ ကိတင္ပင္ဆင္ေမးဖားခင္းမ အစီအစဥ္ 6 ခုတင္ စာရင္းသင္းထားပ
သင့္ကေလးတိုးတက္မအေပသင္စိုးရိမ္မရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
ကုေပးခဲ့သည္ ဆိုပက ေအာက္ပတိုကိုအမန္ခစ္ခစ္ေပးပ စကားေပာ၊ေပာကားခင္း (အသံပလုပ္ခင္း၊ စကားေပာေနာက္ကခင္း၊ နားလည္ရန္ခက္ခဲခင္း င့္၊သို တခားသူေပာစကားကိုနားလည္ရန္ ခက္ခဲခင္း)
 ေကာင္းမန္ေသာေရလားမ (ဆုတ္ကိုင္ခင္း၊ ပံုဆဲခင္း၊ ေရးသားခင္း၊ င့္/သိုမဟုတ္ အဝတ္ဝတ္ခင္း)
 လုပ္ေဆာင္မ (ရိုက္ခင္း၊ ကိုက္ခင္း၊ စိတ္ေကာက္ခင္း၊င့္၊သို ပူးေပင္းမလုပ္ကိုင္နိုင္ခင္း)
 ရုန္ရမ္းေရလားမ (လမ္းေလာက္ခင္း၊တက္ခင္း၊ ပစ္ေပက္ခင္း၊ လည္ခင္း၊ မက္စိင့္ဆိုင္မမရိခင္း၊ တက္ကမ္းမမရိခင္း)
 တခားစိုးရိမ္မ- ______________________________________________________________________________________________
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2017-2018 အေစာပိုင္းသင္ယူမူလာက္လာ
အပိုင္း ဃ- မိသားစုအခက္အလက္

ကေလးင့္ေနေသာသူ-  တစ္ခုေသာမိဘ၊ေစာင့္ေရာက္မ  စ္ခုေသာမိဘ၊ေစာင့္ေရာက္မ
ေလာက္ထားသူင့္ မိဘ (မား)၊ေစာင့္ေရာက္သူ(မား)အမိးေတာ္ပံု-  ေမးစားပစုေစာင့္ေရာက္ေသာမိဘ (မား)  အဖိုး၊အဖား (မား)  အေဒ/ဦးေလး
 ေသးေတာ္သားစပ္/ေမးစားမိဘ (မား)  မိေထး၊ပေထး(မား)
 တခား-

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ အခက္အလက္

မိဘ/ေစာင့္ေရာက္သူ

 အေမ

 အေဖ

 တခား

မိဘ/ေစာင့္ေရာက္သူ  အေမ

 အေဖ

 တခား

အမည္-

အမည္-

လိပ္စာ - ကေလးင့္မတူပက-

လိပ္စာ - ကေလးင့္မတူပက-

သင္သည္ ဆယ္ေကာ္သက္အရယ္မိဘလား။  ဟုတ္ပသည္
 မဟုတ္ပ

သင္သည္ ဆယ္ေကာ္သက္အရယ္မိဘလား။  ဟုတ္ပသည္
 မဟုတ္ပ

အဓိကကိုင္ေဆာင္ေသာဖုန္း အိမ္  ဆဲလ္  အလုပ္  စာ
အရံအဖစ္ကိုင္ေသာဖုန္း အိမ္  ဆဲလ္  အလုပ္  စာ

အဓိကကိုင္ေဆာင္ေသာဖုန္း အိမ္  ဆဲလ္  အလုပ္  စာ
အရံအဖစ္ကိုင္ေသာဖုန္း အိမ္  ဆဲလ္  အလုပ္  စာ

အီးေမးလ္လိပ္စာ-

အီးေမးလ္လိပ္စာ-

ေမးေန-

လ

/

/

ရက္

ေမးေန-

စ္

လ

/

ရက္

/

စ္

မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္လက္ရိအေမရိကန္စစ္တ
ပ္တင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခင္းရိပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္အေမရိကန္စစ္
မူထမ္းေဟာင္းဖစ္ပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္ေကာင္းတက္ေနခင္းသိုမဟု
တ္လုပ္ငန္းခင္ေလ့ကင့္ေရးဝင္ေရာက္ေနခင္းရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္အလုပ္လုပ္ပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
 အခိန္ပည့္  အခိန္ပိုင္း  ရာသီအလိုက္  အငိမ္းစား  မသန္မစမ္း
အကယ္၍အလုပ္ခန္ထားပကတပတ္နာရီမည္မလုပ္ိုင္မည္နည္း။

မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္လက္ရိအေမရိကန္စစ္တ
ပ္တင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခင္းရိပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္အေမရိကန္စစ္
မူထမ္းေဟာင္းဖစ္ပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္ေကာင္းတက္ေနခင္းသိုမဟု
တ္လုပ္ငန္းခင္ေလ့ကင့္ေရးဝင္ေရာက္ေနခင္းရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္အလုပ္လုပ္ပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
 အခိန္ပည့္  အခိန္ပိုင္း  ရာသီအလိုက္  အငိမ္းစား  မသန္မစမ္း
အကယ္၍အလုပ္ခန္ထားပကတပတ္နာရီမည္မလုပ္ိုင္မည္နည္း။

ဘာသာပန္တစ္ေယာက္လိုအပ္ပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
သင္မည္သည့္ ဘာသာစကား(မား)ကိုေပာပသလဲ။

ဘာသာပန္တစ္ေယာက္လိုအပ္ပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
သင္မည္သည့္ ဘာသာစကား(မား)ကိုေပာပသလဲ။

ပညာေရးအဆင့္ (အမင့္ဆံုးပီးခဲ့သည္ကိုခစ္ပ)

ပညာေရးအဆင့္ (အမင့္ဆံုးပီးခဲ့သည္ကိုခစ္ပ)



















အတန္း
အတန္း
အတန္း
အတန္း
အတန္း
အတန္း
အတန္း
GED

6 သိုမဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ
7
8
9
10
11
12 (ဒီပလိုမာမရ)








အထက္တန္းေကာင္းဘဲရ
ေကာလိပ္၊အဆင့္မင့္ သင္တန္း
ေကာလိပ္ဒီဂရီ၊ သင္တန္းလက္မတ္
သက္ဆိုင္ရာဒီဂရီ
ဘဲဒီဂရီ
ဘဲလန္ဒီဂရီ

အတန္း
အတန္း
အတန္း
အတန္း
အတန္း
အတန္း
အတန္း
GED

6 သိုမဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ
7
8
9
10
11
12 (ဒီပလိုမာမရ)








အထက္တန္းေကာင္းဘဲရ
ေကာလိပ္၊အဆင့္မင့္ သင္တန္း
ေကာလိပ္ဒီဂရီ၊ သင္တန္းလက္မတ္
သက္ဆိုင္ရာဒီဂရီ
ဘဲဒီဂရီ
ဘဲလန္ဒီဂရီ

ေကးဇူးပပီးသင္င့္သင့္မိသားစုအတက္ အေကာင္းဆံုးေထာက္ပံ့ိုင္ရန္ သင္င့္သင့္မိသားစုပတ္သက္ေသာ ေနရာအားလံုးကိုေရးခယ္ပ။
 မသန္စမ္းမ/အလုပ္မလုပ္ိုင္ေသာ
 ေဆး၊ အရက္ကိစမား
 ကန္းမာေရးလမ္းခံမ
 အိမ္ယာ
 ကူးေပာင္းေနထိုင္သူ
လန္ခဲ့ေသာ CPS ပဝင္မ








အလုပ္၊အလုပ္အကိုင္
 သူငယ္ခင္းမား သိုမဟုတ္ မိသားစုမ ေထာက္ပံ့ခင္းအနည္းငယ္ သိုမဟုတ္ မရိ
သင္ကားမခက္ခဲမမား
 တခားိုင္ငံမ၊ဒုကသည္ (လန္ခဲ့ေသာ 3 စ္မ)
 ကန္းမာေရးစိုးရိမ္မ
ဆံုးရံးမ၊ ပူေဆးမ
 ခပ္ောင္သည့္မိဘ(မား)
 မိသားစုအကမ္းဖက္မမား
တရားေရးပနာမား
 စစ္တပ္ဖန္ကက္မ(ယခု သိုမဟုတ္ လန္ခဲ့ေသာစ္က)
စိတ္ကန္းမာေရး၊ ပိုစ့္ပတမ္ စိတ္ဓာတ္ကခင္း၊ စိုးရိမ္မ၊ စိတ္ဓာတ္ကခင္း၊ PTSD
လန္ခဲ့ေသာ 12 လ မ အိမ္ယာမဲ့(ယခုေတာ့မဟုတ္)

က္ုပ္တို၏အစီအစဥ္ကို သင္ဘယ္ကကားခဲ့ပသလဲ
 ေအဂင္စီလဲေပာင္းသည့္ေနရာမ-

 တခား-

က္ုပ္ကိုယ္တိုင္ ဒီေမးခန္းမားကိုသိရိသမအေကာင္းဆံုးေဖကားခဲ့သည္။ သင္ေထာက္ပံ့ေသာအခက္အလက္မားကိုကေလး၏ Early Learning Programs သိုဝင္ေရာက္ခင္း
သင့္ေတာ္မရိ၊မရိ ဆံုးဖတ္မည္္ဖစ္သည္။ သင္၏ေလာက္လာေပရိအခက္အလက္မားကိုလိဝက္စာသိမ္းထားပီး ဝင္ေရာက္မဆံုးဖတ္ခက္အတက္သာအသံုးပမည္ဖစ္သည္။
က္ုပ္တိုမ သတင္းအခက္အလက္မားကို လူဝင္မကီးကပ္ေရး သိုမဟုတ္ တခားိုင္ငံအကီးအကဲသိုထံသို မမေဝပ။
မိဘ/ေစာင့္ေရာက္သူ လက္မတ္ -

STAFF ONLY
Date received:
Date sent to PSESD:
Site ID/Name:

ရက္စဲ

STAFF ONLY

STAFF ONLY

STAFF ONLY

Child’s Name: __________________________________________________
 This child is currently enrolled in a community slot at this center
 This child’s sibling is currently enrolled in a community slot at this center
Date FSS contacted family to review Application: _____________________
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