2017-2018 पग
ु ेट साउण्ड ESD प्रारम्भिक कक्षा कार्यक्रमहरूमा कसरी आवेदन ददने
2017-2018 How to Apply for Puget Sound ESD Early Learning Programs

पग
ु ेट साउन्ड एजुकेसनल सर्भिस डडस्ट्रिक्ट प्रारस्ट्भभक कक्षा कार्िक्रम (Puget Sound Educational Service District Early Learning Program) मा
आवेदन ददनुभएकोमा तपाईंलाई धन्र्वाद। हामी आधातभूत कुराहरूमा सहार्ता आवश्र्क पररवारहरूलाई सेवा ददन्छौं। हामी ववववधताको कदर गदिछौं र
कुनै पनन जानत, वर्ि, संरकृनत, र्लङ्ग, क्षमता, भाषा, र्ौन अर्भमुखता, धमि वा कुनै अन्र् व्र्स्ट्क्तगत पदहचानका बालबार्लका र पररवारहरूलाई रवागत
गदिछौं।
र्ोग्र्ता उपर्ुक्त रूपमा ननधािरर् हुनेछ भनी सुननस्ट्श्चत गनि कृपर्ा सबै प्रश्नहरूमा आफूलाई ज्ञान भए अनुसार सकेसभम सही जवाफ ददनुहोस ्।
जवाफहरूलाई र्स कार्िक्रमको लागग छनौट प्रथर्मकता ननधािरर् गनिको लागग प्रर्ोग गररनेछ। अपरू ो आवेदनहरूले प्रक्रक्रर्ामा दिलाइ गनि सक्छ। तपाईंसँग
स्ट्जज्ञासाहरू छन ् वा आवेदन भनि मद्दत चादहन्छ भने कृपर्ा हामीलाई र्स ठे गानामा सभपकि गनुह
ि ोस ्:
_____________।

कृपर्ा र्ो आवेदन पूर्य रूपमा िरे र आफ्नो उमेरको प्रमार् र आभदानी सभबन्धी कागजातहरूको साथमा फिताय
गनुह
य ोस ्। तपाईंसाँग आफ्नो आभदानी र/वा आफ्नो बच्चाको उमेरको प्रमार् छै न िने केही शतयहरूको अधीनमा
स्वघोषित कथन स्वीकार्य छन ् ।
तपाईंको बच्चाको जन्मर्मनतको प्रमार्को रूपमा तल ददइएकामध्र्े कुनै एउटाको प्रनतर्लवप प्रर्ोग गनि सक्रकन्छः
 धमिसन्तान बनाएको सभबन्धी कागजातहरू
 प्रनतरक्षर् खोपको अर्भलेख
 जन्मदतािको प्रमार्पत्र
 मेडडकल काडि वा अर्भलेखहरू
 बच्चाको बारे मा संक्षक्षप्त वववरर्
 जन्मेको मेडडकल अर्भलेख/अरपतालको अर्भलेख
 अदालतका कागजातहरू
 राहदानी वा र्भसा
 फोरटर केर्र अगधकार पत्र
 वपत ृ घोषर्ा
 जन्म र्मनत उल्लेख गररएको सरकारी कागजात
 रकूलका अर्भलेखहरू
 व्र्स्ट्क्तगत शैक्षक्षक र्ोजना वा व्र्स्ट्क्तगत पररवार सेवा र्ोजना (IEP/IFSP)
 TANF अवाडि पत्र
तपाईंको पाररवाररक आभदानीको प्रमार्को रूपमा तल ददइएका कुनै एउटाको प्रनतर्लवप प्रर्ोग गनि सक्रकन्छः
 अनघल्लो वषिको कर वववरर्
 बेरोजगार भत्ताको पत्र
 अनघल्लो वषिको W2 फाराम
 बाल सहार्ता कथन/आदे श
 तलब वा ज्र्ाला भुक्तानीको पची
 सैननक पररवारको भाग
 ववगत 12 मदहनाको कुल आभदानी उस्ट्ल्लखखत रोजगारदाताको रटे टमेन्ट
 केही शतिहरूको अधीनमा रवघोवषत कथन
 साविजननक सहार्ता (TANF वा SSI) अवाडि पत्र
रवीकार्ि छन ्।
 फोरटर केर्र लाभ पत्र
र्ो आवेदन र सहर्ोगी कागजातहरू र्हााँ फिताय गनुह
य ोस ्:

हाम्रो प्रारस्ट्भभक कक्षा कार्िक्रमले तपाईंको आवेदनलाई प्रक्रक्रर्ामा लानेछ र कार्िक्रमको लागग तपाईंको र्ोग्र्ताको सभबन्धमा तपाईंलाई सभपकि गनेछ ।
हामी सबै पररवारलाई र्स कार्िक्रममा सहभागी हुने समान अवसर प्रदान गने प्रर्ास गछौं। हामी प्रतीक्षा सूचीलाई वषैभरी सक्रक्रर् राख्छौं। सीर्मत रथानको
कारर्ले हामी रकूलको सुरूमा हरे क पररवारलाई भनाि हुने अवसर प्रदान गनि असमथि छौं। तथावप, र्ोग्र्ता ननधािरर् गररएपनछ तपाईंको बच्चा शैक्षक्षक
वषिको सुरूमा तुरून्तै छनौट नभएमा उस/उनको नाम प्रतीक्षा सूचीमा रहनेछ । तपाईंले अको कार्िक्रममा भाग र्लने अवसर पाउनुभर्ो र हाम्रो प्रतीक्षा
सूचीमा रहन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले त्र्सो गनि सक्नुहुन्छ। तपाईंले कुनै पनन समर्मा आफ्नो बच्चाको नाम प्रतीक्षा सूचीबाट हटाउन सक्नुहुन्छ । तपाईं
नस्ट्जकै भएको PSESD प्रारस्ट्भभक कक्षा कार्िक्रम पाउनको लागग http://www.earlylearningwa.org/index.php/find-a-classroom जानुहोस ् ।
Revised 01/2017

Page 1 of 3

08.001.82 NChu

Language: Nepali

2017-2018 प्रारम्भिक कक्षाको आवेदन

Total
Points

2017-2018 Early Learning Application
खण्ड कः बच्चाको जानकारी
बच्चाको नामः _________________________________ बीचको नामको प्रथमाक्षर: ____ थरः

बच्चाको जानकारी

जन्म र्मनत: ________________________________ र्लङ्ग:  परू
ु ष  मदहला

टे र्लफोनः

_____

Age

ठे गाना:

(STAFF ONLY)

अपाटिमेन्टको नाम/नभबरः

सहरः

स्ट्जप कोड:

तपाईंको बच्चाले घरमा प्रर्ोग गने भाषा कुन हो?
तपाईं आफ्नो बच्चाको जानत(हरू)/जातीर्ता(हरू)लाई कुन रूपमा पदहचान गनुि हुन्छ?

गत वषि, तपाईंको बच्चा सहभागी भर्ो?  अली हे ड रटाटि  हे ड रटाटि र/वा ECEAP
हो भने कार्िक्रमको नामः

पाररवाररक जानकारी

खण्ड खः र्ोग्र्ता सभबन्धी जानकारी
के तपाईंको पररवारले हालैमा TANF रकम सहार्ता पाएको छ?

 छै न

छ

के तपाईंको पररवारले हाल बालरर्ाहार अनद
ु ान पाइरहे को छ?

 छै नन ्  छन ्

बच्चाको लागग मात्रै TANF?  छै नन ्  छन ्

के तपाईंले वा तपाईंको पररवारको सदरर्ले हाल SSI प्राप्त गरररहे को छ?  छै नन ्  छन ्
छ भने,कोः

आवेदकसँग नाता:

र्ो आवेदन फोरटर केर्रमा भएको बच्चाको लागग हो?
 होइन  हो नातेदारी रर्ाहार?  होइन  हो
तपाईं अदहले घरवारववहीन हुनह
 होइन  हो
ु ु न्छ?
बच्चाको पररवारले हाल बाल संरक्षर् सेवाहरू (CPS) वा त्र्रतै इस्ट्न्डर्न चाइल्ड वेल्फेर्र (ICW) सेवाहरू प्राप्त गदै छन ्?
बच्चाको पररवारले हालसालै पररवार सहार्ता प्रनतक्रक्रर्ा (FAR) बाट सेवाहरू पाइरहेको छ?  छै नन ्  छन ्

(FS/FA see App. Proc.
for add’l explanation)

 होइन  हो

घत वषि वा पनछल्लो 12 मदहनाको घरको आभदानी: _______________________________________________________________________________
तपाईंको घरमा बरने माननसहरूको सङ्ख्र्ाः

खण्ड गः स्वास््र् र शारीररक तथा मानससक षवकास सभबन्धी जानकारी

बालबार्लकाको उमेरको सच
ू ी बनाउनह
ु ोस ्:

के तपाईंको बच्चालाई रवार्र् सेवा प्रदार्कले जाँच्दा तल ददइएको मध्र्े कुनै अवरथा भएको पत्ता लागेको गथर्ो?  छै नन ्  छन ्
छन ् भने लागू हुने सबैमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्:
 श्वासप्रश्वास (दम, आरएसभी, आरएडी, अन्र्)
 मधम
 र्मगी  मुटुको अवरथा
ु ेह
 खानेकुराको एलजी (सूचीकृत गनह
ुि ोस ्): ______________________________  खानेकुरा ननल्ने
 खानेकुरा बाहे क अन्र् एलजी (सूचीकृत गनह
ुि ोस ्): _______________________  अन्र् (सूचीकृत गनह
ुि ोस ्): _______________________________
तपाईंसँग आफ्नो बच्चाको रवार्र्को बारे मा कुनै अन्र् चासोहरू छन ्?  छै नन ्  छन ्
छन ् भने लागू हुने सबैमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्:

बच्चाको जानकारी

 खानपान र/वा ववशेष आहार  जन्मदा कम तौल (5.5lbs वा सोभन्दा कम)  श्रवर्  दाँत दख्
ु ने/सड्ने/गगजाबाट रगत आउने
 दृस्ट्टट  मानर्सक रवार्र्  लागप
दाथि
/
मद्र्पान
प्रभाववत
ु
 बानप
ुि ने खानेकुरा (सच
ू ीकृत गनह
ुि ोस ्): __________________  रवार्र् सभबन्धी अन्र् चासोहरू (सच
ू ीकृत गनह
ुि ोस ्):
तपाईंको बच्चाको रवार्र् बीमा छ?  छै नन ्  छन ्
छ भने कुन प्रकारको छ:  Apple Health/ProviderOne  ननजी  Indian Health  अन्र्:
के तपाईंको बच्चासँग दाँतको बीमा छ?  छै नन ्  छन ्
छ भने कुन प्रकारको छ:  Apple Health/ProviderOne  ननजी  Indian Health  अन्र्:
तपाईंको बच्चाले र्ी कुराहरू अनभ
ु व गरे को छ (लागू हुने सबैमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्):
 दव्ु र्िवहार/बेवारता  पदहले फोरटर केर्रमा बसेको  खराब व्र्वहारको कारर् बालरर्ाहार केन्रबाट ननरकनु भननएको
तपाईंको बच्चाको कुनै ववशेष आवश्र्कता छ? (लागू हुने सबैमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्):  व्र्स्ट्क्तगत पाररवाररक सेवा र्ोजना (आइएफएसपी)
 व्र्स्ट्क्तगत र्शक्षा र्ोजना (IEP) सुरुवात र्मनत: _________ समास्ट्प्त र्मनत: _________
 अपाङ्गता छ भनी पत्ता लागेको
 ववगत 6 मदहनामा Early Intervention Birth to 3 कार्िक्रममा भनाि भएको
तपाईंसँग आफ्नो बच्चाको शारीररक तथा मानर्सक ववकासको बारे मा चासोहरू छन ्?  छै नन ्  छन ्
छन ् भने लागू हुने सबैमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्:
 बोली/बोल्न (आवाज ननकाल्ने, दिलो बोल्ने, बझ्
ु न गाह्रो र/वा अरूलाइि बझ्
ु न गाह्रो)
 साना मांसपेशीको चाल (समात्ने, गचत्र बनाउने, लेख्ने र/वा लुगा लगाउने)
 व्र्वहार (दहकािउने, टोक्ने, झकोफको गने र/वा सहर्ोगी नबन्ने)
 ठूला मांसपेशीको चाल (दहँड्ने, चढ्ने, फाल्ने, घभ
ु ने, आँखाको सभपकिको कमी, सीपहरू गम
ु ाएको)
 अन्र् चासोहरू:
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खण्ड घः पाररवाररक जानकारी
बच्चा कोसँग बरछः  एकल आमा/बव
ु ा/अर्भभावक  आमाबव
ु ा/दईु अर्भभावकहरू
आवेदकसँग अर्भभावकको नाताः

 फोरटर अर्भभावक(हरू)

 हजरु आमा/हजरु बव
ु ा

 जन्म ददने/धमि सन्तान बनाउने आमाबव
ु ा/अर्भभावक(हरू)  सैतेनी आमाबव
ु ा

 अन्र्ः

आमाबव
ु ा/असििावक  आमा  बब
ु ा  अन्र्

असििावक  आमा  बब
ु ा  अन्र्

नाम:

नाम:

ठे गाना– बच्चाको ठे गानाभन्दा फरक भएमा:

ठे गाना– बच्चाको ठे गानाभन्दा फरक भएमा:

तपाईं क्रकशोरावरथामै आमा वा बव
ु ा बन्नुभएको हो?  हो  होइन

तपाईं क्रकशोरावरथामै आमा वा बव
ु ा बन्नुभएको हो?  हो  होइन

प्राथर्मक फोन:

प्राथर्मक फोन:

दोस्रो फोन नभबर:

दोस्रो फोन नभबर:

 घर  मोबाइल  कार्ािलर्  सन्दे श

 घर  मोबाइल  कार्ािलर्  सन्दे श

 घर  मोबाइल  कार्ािलर्  सन्दे श

 घर  मोबाइल  कार्ािलर्  सन्दे श

इमेल ठे गानाः

आमाबव
ु ा/असििावकको जानकारी

 काकी/काका

इमेल ठे गानाः

जन्म र्मनतः

/
मदहना

जन्म र्मनतः

/
ददन

साल

आमाबुवा/अर्भभावक संर्ुक्त राज्र्को सेनाको रूपमा तैनात छन ्?  छै न
आमाबुवा/अर्भभावक संर्ुक्त राज्र्का भूतपूवि सैननक हुन ्?
 छै नन ्
आमाबुवा/अर्भभावक रोजगारमुलक प्रर्शक्षर् वा ववद्र्ालर्मा
अध्र्र्नरत छन ्?
 छै नन ्
आमाबुवा/अर्भभावकले रोजगार गनुह
ि ु न्छ?
 छै नन ्
 पूर्िकालीन  आंर्शक  सत्रकालीन  अवकास प्राप्त  अपाङ्ग
रोजगार गनुह
ि ु न्छ भने हप्ताको कनत घण्टा गनुिहुन्छ?

छ
 छन ्
 छन ्
 छन ्

तपाईंलाई दोभाषे सेवा चादहन्छ?  छै नन ्  छन ्

/
मदहना

/
ददन

साल

आमाबुवा/अर्भभावक संर्ुक्त राज्र्को सेनाको रूपमा तैनात छन ्?  छै न
आमाबुवा/अर्भभावक संर्ुक्त राज्र्का भूतपूवि सैननक हुन ्?
 छै नन ्
आमाबुवा/अर्भभावक रोजगारमुलक प्रर्शक्षर् वा ववद्र्ालर्मा
अध्र्र्नरत छन ्?
 छै नन ्
आमाबुवा/अर्भभावकले रोजगार गनुह
ि ु न्छ?
 छै नन ्
 पूर्िकालीन  आंर्शक  सत्रकालीन  अवकास प्राप्त  अपाङ्ग
रोजगार गनुह
ि ु न्छ भने हप्ताको कनत घण्टा गनुिहुन्छ?

छ
 छन ्
 छन ्
 छन ्

तपाईंलाई दोभाषे सेवा चादहन्छ?  छै नन ्  छन ्

तपाईंले कुन भाषा बोल्नह
ु ु न्छ ?

तपाईंले कुन भाषा बोल्नह
ु ु न्छ ?

शैक्षक्षक रतर (परू ा गरे को सबैभन्दा उच्च शैक्षक्षक रतरमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्)

शैक्षक्षक रतर (परू ा गरे को सबैभन्दा उच्च शैक्षक्षक रतरमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्)

 कक्षा 6 वा कम
 कक्षा 7
 कक्षा 8
 कक्षा 9
 कक्षा 10
 कक्षा 11
 कक्षा 12 (डडप्लोमा होइन)
 जीइडी

 कक्षा 6 वा कम
 कक्षा 7
 कक्षा 8
 कक्षा 9
 कक्षा 10
 कक्षा 11
 कक्षा 12 (डडप्लोमा होइन)
 जीइडी

 हाइ रकूल उत्तीर्ि
 कलेज/उन्नत तालीम
 कलेज डडग्री/व्र्ावसानर्क तालीमको प्रमार्पत्र
 एसोर्सएट डडग्री
 रनातक डडग्री
 रनातकोत्तर डडग्री

 हाइ रकूल उत्तीर्ि
 कलेज/उन्नत तालीम
 कलेज डडग्री/व्र्ावसानर्क तालीमको प्रमार्पत्र
 एसोर्सएट डडग्री
 रनातक डडग्री
 रनातकोत्तर डडग्री

आफ्नो पररवारलाई आवश्र्क सहार्ता प्राप्त गनि, कृपर्ा तपाईंसँग भएका आफू र/वा आफ्नो पररवारका सरोकारका सबै ववषर्रूमा गचन्ह लगाउनह
ु ोस ्।
 अपाङ्गता/काम गनि नसक्ने
 लागुपदाथि/मद्र्पान सभबन्धी समरर्ाहरू
 बीमा कभरे ज
 आवास
 अध्र्ागमन
 ववगतमा सीपीएसमा संलग्न

 काम/रोजगारी
 पररवार वा साथीहरूबाट कम सहर्ोग पाएको वा कुनै पनन सहर्ोग नपाएको
 र्सक्नमा कदठनाइ
 आप्रवासी/शरर्ाथी (ववगत 3 वषिदेखख)
 रवार्र् सभबन्धी समरर्ा
 वप्रर्जन गुमाएको/शोक
 अर्भभावक(हरू) जेलमा परे को
 पाररवाररक दहंसा
 कानुनी मुद्दाहरू
 सेनामा तैनात भएको (हाल वा अनघल्लो वषिमा)
 मानर्सक रवार्र्, प्रसवपनछ उदासी, गचन्ता, उदासी, पीटीएसडी
 ववगत 12 मदहनामा घरवारववहीन भएको (अदहले होइन)

हाम्रो कार्िक्रमको बारे मा तपाइंले कसरी थाहा पाउनभ
ु र्ो?
 एजेन्सीबाट र्सफाररसः

 अन्र्ः

मैले मलाई ज्ञान भए अनस
ु ार सकेसभम सही जवाफ ददएको छु। मैले प्रदान गरे को जानकारी प्रारस्ट्भभक कक्षा (अली लननिङ) कार्िक्रमहरूका ननस्ट्भत मेरो बच्चाको र्ोग्र्ता ननधािरर् गनि
प्रर्ोग गररनेछ। तपाईंले आवेदन फाराममा भनभ
ुि एको जानकारीलाई गोपनीर् राखखन्छ र तपाईंको बच्चाको र्ोग्र्ता ननधािरर् गनि मात्रै प्रर्ोग गररन्छ। हामी र्ो जानकारी अध्र्ागमन
ववभाग वा अन्र् सरकारी अगधकारीहरूलाई दददै नौं।
आमाबव
ु ा/असििावक दस्तखतः

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

समतत:

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: _____________________
Revised 01/2017
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