2017-2018 ਪਿਊਗੈੱਟ ਸਾਊਂਡ ਈਐੈੱਸਡੀ ਅਰਲੀ ਲਰਪ ਿੰ ਗ ਿਰਗ
ੋ ਰਾਮ (Puget Sound
ESD Early Learning Programs) ਲਈ ਬੇ ਤੀ ਪਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ
2017-2018 How to Apply for Puget Sound ESD Early Learning Programs

ਪਿਊਗੈੱਟ ਸਾਊਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਪਿਸ ਪਡਸਪਟਿਕਟ ਅਰਲੀ ਲਰਪਨਿੰਗ ਿਿੋਗਰਾਮ (Puget Sound Educational Service District Early Learning Program) ਲਈ
ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿੰ ਨਿਾਦ। ਅਸੀਂ ਿਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਾਲੇ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਸੇਿਾ ਿਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਪ ਿੰ ਨਤਾ ਦਾ ਸਪਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਕਸੇ ਿੀ ਜਾਤ,
ਨਸਲ, ਸੱ ਪ ਆਚਾਰ, ਪਲਿੰਗ, ਯੋਗਤਾ, ਾਸ਼ਾ, ਪਲਿੰਗਕ ਝੁਕਾਅ, ਪਿਸ਼ਿਾਸ, ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਪਨੈੱਜੀ ਿਛਾਣ ਿਾਲੇ ਬੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸੁਪਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂਿੰ ਸਹੀ ਢਿੰ ਗ ਨਾਲ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਆਿਣੀ ਸ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਪਦਓ। ਿਿੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚੋਣ ਤਰਜੀਹ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਾਬਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਿਿਣਾਲੀ ਪਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਿਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਰਨ ਪਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ ਸਿੰ ਿਰਕ ਕਰੋ:
_____________।

ਪਿਰਿਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਿਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੇ ਤੀ ਫਾਰਮ ਿੰ , ਉਮਰ ਦੇ ਸਬਤ ਅਤੇ ਆਮਦ ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਿਸ ਭੇਜ ਪਦਓ।
ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਆਿਣੀ ਆਮਦ /ਜ਼ਾਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬਤ ਹੀਂ ਹ, ਿੁਝ ਸ਼ਰਤ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀ ਸਵ-ਘੋਪਸ਼ਤ
ਪਬਆ ਸਵੀਿਾਰਯੋਗ ਹ ।
ਹੇਠਾਂ ਪਲੱਪਿਆਂ ਪਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੀ ਕਾਿੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:
 ਗੋਦ ਲਣ ਸਬਿੰ ਧੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼
 ਜਨਮ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ
 ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਿੋਫਾਈਲ
 ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼
 ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ (Foster Care) ਅਪਧਕਾਪਰਤ ਿੱ ਤਰ
 ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼
 ਇਨਪਡਿੀਜੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਲਨ ਜਾਂ ਇਨਪਡਿੀਜੁਅਲ ਫਪਮਲੀ ਸਰਪਿਸ ਿਲਨ (IEP/IFSP)
ਹੇਠਾਂ ਪਲੱਪਿਆਂ ਪਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੀ ਕਾਿੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਿਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ:
 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟਕਸ ਪਰਟਰਨ
 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ W2 ਫ਼ਾਰਮ
 ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਿਰਚੀਆਂ
 ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਕਟੌਤੀ-ਰਪਹਤ ਆਮਦਨ ਸਮੇਤ ਨੌਕਰੀ-ਿਿਦਾਤਾ ਦਾ ਪਬਆਨ
 ਿਬਪਲਕ ਅਪਸਸਟੈਂਸ (TANF ਜਾਂ SSI) ਿੁਰਸਕਾਰ ਿੱ ਤਰ
 ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਬਪਨਪਫਟ ਿੱ ਤਰ









ਇਪਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਰਕਾਰਡ
ਮਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਰਕਾਰਡ
ਜਨਮ/ਹਸਿਤਾਲ ਪਰਕਾਰਡ ਦਾ ਮਡੀਕਲ ਪਰਕਾਰਡ
ਿਾਸਿੋਰਟ ਜਾਂ ਿੀਜ਼ਾ
ਿਲਦੀਅਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਸਕੂਲ ਪਰਕਾਰਡ
TANF ਿੁਰਸਕਾਰ ਿੱ ਤਰ






ਂ ਲਾਇਮੈਂਟ ਬਨੇਪਫਟ ਿੱ ਤਰ
ਅਨਐਿ
ਚਾਈਲਡ ਸੁੱ ਿੋਰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ/ਆਰਡਰ
ਪਮਪਲਟਰੀ ਫਪਮਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਵ-ਘੋਪਸ਼ਤ ਪਬਆਨ ਿਿਿਾਨਯੋਗ ਹਨ

ਇਸ ਬੇ ਤੀ ਿੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ:

ਸਾਡਾ ਆਰਿੰ ਕ ਪਸਿਲਾਈ ਿਿੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਿੱ ਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਿੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰ ਿਰਕ ਕਰੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਕ ਸਾਰੇ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨੂਿੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੁਨਾਸਬ ਮੌਕਾ ਪਦੱ ਤਾ ਜੇਿੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱ ਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਰ-ਸੂਚੀ ਕਾਇਮ
ਰੱ ਿਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਪਮਤ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੇਲੇ ਹਰੇਕ ਿਪਰਿਾਰ ਨੂਿੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹਾਂ। ਿਰ ਫੇਰ ਿੀ, ਯੋਗਤਾ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਦ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂਿੰ ਸਕੂਲ ਿਰਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁਪਣਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਰ-ਸੂਚੀ ਪਿੱ ਚ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਿਿੇਗਰਾਮ ਬਾਰੇ
ਿਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਰ-ਸੂਚੀ ਪਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਪਹਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਇਿੰ ਤਜ਼ਾਰ-ਸੂਚੀ ਪਿੱ ਚੋਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ
ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਿਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ PSESD ਅਰਲੀ ਲਰਪਨਿੰਗ ਿਿੋਗਰਾਮ (Early Learning Program) ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ
http://www.earlylearningwa.org/index.php/find-a-classroom
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2017-2018 ਅਰਲੀ ਲਰਪ ਿੰ ਗ ਐਿਲੀਿੇਸ਼ (Early Learning Application)
2017-2018 Early Learning Application
ਸਿਸ਼ A: ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਹਲਾ ਨਾਮ: _______________________________ ਮੱ ਧ ਛੋਟਾ ਨਾਮ: ____ ਆਿਰੀ ਨਾਮ:

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਜਨਮ ਪਮਤੀ: ___________________________________ ਪਲਿੰਗ:  ਿੁਰਸ਼  ਇਸਤਰੀ

ਟਲੀਫੋਨ:

_____

Age

(STAFF ONLY)

ਿਤਾ:
ਅਿਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ/ਨਿੰਬਰ:

ਸ਼ਪਹਰ:

ਪਜ਼ੱ ਿ:

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਾਸ਼ਾ ਪਕਹੜੀ ਹ?
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ(ਆਂ) ਜਾਤ(ਜਾਤਾਂ)/ਨਸਲ(ਨਸਲਾਂ) ਦੀ ਿਪਹਚਾਣ ਪਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿਚ ਾਗ ਪਲਆ ਸੀ?  ਅਰਲੀ ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ  ਹੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ECEAP
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਿਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ:

ਿਪਰਵਾਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਸਿਸ਼ B: ਯੋਗਤਾ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਰਿਾਰ ਮੌਜੂਦਾ TANF ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਿਿਾਿਤ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਰਿਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸਬਪਸਡੀ ਿਿਾਿਤ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਰਿਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ SSI ਿਿਾਿਤ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਕੌ ਣ:

 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
ਚਾਈਲਡ-ਓਨਲੀ TANF?  ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
ਦਰਿਾਸਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ:

ਕੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਪਿਚ ਰਪਹਿੰ ਦੇ ਪਕਸੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਹ?
 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ ਪਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਿੰ ਾਲ?  ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
(FS/FA see App. Proc.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜਕਲਹ ਬੇਘਰਿੁਣੇ ਪਿੱ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ?
 ਨਹੀ  ਹਾਂ
for add’l explanation)
ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਰਿਾਰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਚਾਈਲਡ ਿਿੋਟਕਪਟਿ ਸਰਪਿਪਸਜ (CPS) ਜਾਂ ਇਸ ਿਰਗੀਆਂ ਇਿੰ ਡੀਅਨ ਚਾਈਲਡ ਿਲਫੇਅਰ (ICW) ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਿਾਿਤ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ ?  ਨਹੀ  ਹਾਂ
ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਿਪਰਿਾਰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਫਪਮਲੀ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਪਰਸਿਾਂਸ (FAR) ਤੋਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਿਾਿਤ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ?  ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਕਲਿੰਡਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਪਨਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ: _______________________________________________________________________
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿੱ ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ:
ਬੱ ਪਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱ ਸੋ:

ਸਿਸ਼ C: ਪਸਹਤ ਅਤੇ ਪਵਿਾਸ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਿੱ ਚੋਂ ਪਕਸੇ ਨਾਲ ਿੀ ਪਸਹਤ ਦੇਿ ਾਲ ਿਿਦਾਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਪਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ?  ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਪਲਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:
 ਸਾਹ ਸਬਿੰ ਧੀ (ਦਮਾ, ਆਰ ਐਸ ਿੀ (RSV), ਆਰ ਏ ਡੀ (RAD), ਹੋਰ)
 ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ
 ਦੌਰੇ
 ਪਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ
 ੋਜਨ ਐਲਰਜੀਆਂ (ਸੂਚੀ): ______________________________
 ਪਨਗਲਣਾ
 ਗਰ- ੋਜਨ ਐਲਰਜੀਆਂ (ਸੂਚੀ): ___________________________
 ਹੋਰ (ਸੂਚੀ): ____________________________________________________
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਸਹਤ ਿਿਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਚਿੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ?  ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਪਲਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ

 ੋਜਨ ਿੁਆਉਣਾ/ਜਾਂ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਿੁਰਾਕ  ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਾਰ ਘੱ ਟ (5.5lbs ਜਾਂ ਘੱ ਟ)  ਸੁਣਨਾ  ਦਿੰ ਦ ਦਾ ਦਰਦ/ਖ਼ਰਾਬ/ਮਸੂਪੜਆਂ ਪਿੱ ਚੋਂ ਿੂਨ ਆਉਣਾ
 ਨਜ਼ਰ  ਪਦਮਾਗੀ ਪਸਹਤ  ਡਰੱ ਗ/ਅਲਕੋਹਲ ਿਿ ਾਪਿਤ
 ੋਜਨ ਅਸਪਹਣਸ਼ੀਲਤਾ(ਸੂਚੀ): ____________________________  ਹੋਰ ਪਸਹਤ ਪਚਿੰ ਤਾਿਾਂ(ਸੂਚੀ):
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਹ?  ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਪਕਸ ਪਕਸਮ ਦਾ:  ਐਿਲ ਹਲਥ/ਿਿੋਿਾਇਡਰਿਨ  ਪਨਜੀ  ਾਰਤੀ ਪਸਹਤ  ਹੋਰ:
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਿੰ ਦਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹ?  ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਪਕਸ ਪਕਸਮ ਦਾ:  ਐਿਲ ਹਲਥ/ਿਿੋਿਾਇਡਰਿਨ  ਪਨਜੀ  ਾਰਤੀ ਪਸਹਤ  ਹੋਰ:
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਅਨੁ ਿ ਕੀਤਾ ਹ (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਪਲਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ):
 ਬਦਸਲੂਕੀ/ਨਜ਼ਰਅਿੰ ਦਾਜ਼ੀ  ਿੁਰਾਣਾ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ  ਪਿਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਪਗਆ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਲੋ ੜ ਹ? (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਪਲਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ):  ਇਿੰ ਡੀਿੀਜ਼ੁਅਲਾਈਜ਼ਡ ਫਪਮਲੀ ਸਰਪਿਸ ਿਲਨ (IFSP)
 ਇਿੰ ਡੀਿੀਜ਼ੁਅਲਾਈਜ਼ਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਲਨ (IEP) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ: _________ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਿ: _________
 ਪਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਅਿਾਹਜਿੁਣਾ
 ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਪਨਆਂ ਪਿੱ ਚ ਅਰਲੀ ਇਿੰ ਟਰਿਨਸ਼ਨ ਬਰਥ ਟੂ 3 ਿਿੋਗਰਾਮ (Early Intervention Birth to 3) ਪਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਪਿਕਾਸ ਿਿਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਚਿੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ?  ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਪਲਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:
 ਬੋਲੀ/ਬੋਲਣਾ (ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਕੱ ਢਣੀਆਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣ ਪਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੂਪਜਆਂ ਨੂਿੰ ਸਮਝਾਉਣ ਪਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ)
 ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ (ਸਮਝਣਾ, ਡਰਾਇਿੰ ਗ, ਪਲਿਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਤਆਰ ਹੋਣਾ)
 ਿਤੀਰਾ (ਕੁੱ ਟਣਾ, ਚੱ ਕ ਮਾਰਨਾ, ਪਚੜਹਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਪਹਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ)
 ਗਰੌਸ ਮੋਟਰ (ਤੁਰਨਾ, ਚੜਹਨਾ, ਸੁੱ ਟਣਾ, ਘੁਿੰ ਮਣਾ, ਅੱ ਿਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਿਰਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ)
 ਹੋਰ ਪਚਿੰ ਤਾਿਾਂ:
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2017-2018 Early Learning Application

2017-2018 ਅਰਲੀ ਲਰਪ ਿੰ ਗ ਐਿਲੀਿੇਸ਼ (Early Learning Application)
ਸਿਸ਼ D: ਿਪਰਵਾਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਬੱ ਚਾ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਪਹਿੰ ਦਾ ਹ:  ਇੱ ਕ ਮਾਿੇ/ ਸਰਿਿਸਤ  ਦੋ ਮਾਿੇ/ਸਰਿਿਸਤ
ਮਾਿੇ/ ਸਰਿਿਸਤ(ਤਾਂ) ਦਾ ਿਿਾਿਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ:
 ਜਪਿਕ/ਅਿਣਾਏ ਮਾਿੇ
ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ

 ਫੋਸਟਰ ਮਾਿੇ

 ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ/ਨਾਨੀ

 ਮਤਰਏ ਮਾਿੇ

 ਹੋਰ ਕੋਈ:

 ਮਾਤਾ  ਪਿਤਾ  ਹੋਰ ਕੋਈ

ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ ਮਾਤਾ  ਪਿਤਾ  ਹੋਰ ਕੋਈ

ਨਾਮ:

ਨਾਮ:

ਿਤਾ – ਜੇਕਰ ਬੱ ਚੇ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਹ:

ਿਤਾ – ਜੇਕਰ ਬੱ ਚੇ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਹ:

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਹੋ?  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਹੋ?  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ

ਿਿਾਇਮਰੀ ਫੋਨ:
 ਘਰ  ਸੈੱਲ  ਕਿੰ ਮ  ਸਿੰ ਦੇਸ਼
ਸਕਿੰ ਡਰੀ ਫੋਨ:
 ਘਰ  ਸੈੱਲ  ਕਿੰ ਮ  ਸਿੰ ਦੇਸ਼

ਿਿਾਇਮਰੀ ਫੋਨ:
 ਘਰ  ਸੈੱਲ  ਕਿੰ ਮ  ਸਿੰ ਦੇਸ਼
ਸਕਿੰ ਡਰੀ ਫੋਨ:
 ਘਰ  ਸੈੱਲ  ਕਿੰ ਮ  ਸਿੰ ਦੇਸ਼

ਈਮੇਲ ਿਤਾ:

ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਜਾਣਿਾਰੀ

 ਆਂਟੀ/ਅਿੰ ਕਲ

ਜਨਮ ਦੀ ਪਮਤੀ:

ਈਮੇਲ ਿਤਾ:
/

ਮਹੀਨਾ

ਜਨਮ ਦੀ ਪਮਤੀ:

/
ਪਦਨ

ਸਾਲ

/
ਮਹੀਨਾ

/
ਪਦਨ

ਸਾਲ

ਕੀ ਮਾਿਾ/ਸਰਿਿਸਤ ਸਪਕਪਰਆ ਯੂ.ਐਸ. ਪਮਲਟਰੀ ਪਡਊਟੀ ਪਿੱ ਚ ਹ?

 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ

ਕੀ ਮਾਿਾ/ਸਰਿਿਸਤ ਸਪਕਪਰਆ ਯੂ.ਐਸ. ਪਮਲਟਰੀ ਪਡਊਟੀ ਪਿੱ ਚ ਹ?

 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ

ਕੀ ਮਾਿਾ/ਸਰਿਿਸਤ ਨੌਕਰੀ ਪਸਿਲਾਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪਿੱ ਚ ਹ?

 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ

ਕੀ ਮਾਿਾ/ਸਰਿਿਸਤ ਨੌਕਰੀ ਪਸਿਲਾਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪਿੱ ਚ ਹ?

 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ

ਕੀ ਮਾਿਾ/ਸਰਿਿਸਤ ਸਪਕਪਰਆ ਯੂ.ਐਸ. ਪਮਲਟਰੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹ?
ਕੀ ਮਾਿਾ/ਸਰਿਿਸਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ?

 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ

 ਿੂਰਨ ਕਾਪਲਕ  ਅਿੰ ਸ਼ ਕਾਪਲਕ  ਸੀਜਨਲ  ਸੇਿਾਮੁਕਤ  ਅਿਾਹਜ
ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਪਗਆ ਹੋਇਆ ਹ, ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱ ਚ ਪਕਿੰ ਨੇ ਘਿੰ ਟੇ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਇੱ ਕ ਦੁ ਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ?  ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਕਹੜੀ(ਆਂ) ਾਸ਼ਾ(ਿਾਂ) ਬੋਲਦੇ ਹੋ?

ਪਸੱ ਪਿਅਕ ਿੱ ਧਰ (ਿੂਰੇ ਕੀਤੇ ਉੱਚਤਮ ਿੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ)
 ਗਿੇਡ 6 ਜਾਂ ਘੱ ਟ
 ਗਿੇਡ 7
 ਗਿੇਡ 8
 ਗਿੇਡ 9
 ਗਿੇਡ 10
 ਗਿੇਡ 11
 ਗਿੇਡ 12 (ਪਡਿਲੋ ਮਾ ਨਹੀਂ)
 GED

 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਰਜੂਏਟ
 ਕਾਲਜ/ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਿੜਹਾਈ ਟਿਪੇ ਨਿੰਗ
 ਕਾਲਜ ਪਡਗਰੀ/ਟਿਪੇ ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ
 ਸਬਿੰ ਪਧਤ ਪਡਗਰੀ
 ਬਚਲਰ ਪਡਗਰੀ
 ਮਾਸਟਰ’ਜ਼ ਪਡਗਰੀ

ਕੀ ਮਾਿਾ/ਸਰਿਿਸਤ ਸਪਕਪਰਆ ਯੂ.ਐਸ. ਪਮਲਟਰੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹ?
ਕੀ ਮਾਿਾ/ਸਰਿਿਸਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹ?

 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
 ਨਹੀਂ  ਹਾਂ

 ਿੂਰਨ ਕਾਪਲਕ  ਅਿੰ ਸ਼ ਕਾਪਲਕ  ਸੀਜਨਲ  ਸੇਿਾਮੁਕਤ  ਅਿਾਹਜ
ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਪਗਆ ਹੋਇਆ ਹ, ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱ ਚ ਪਕਿੰ ਨੇ ਘਿੰ ਟੇ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਇੱ ਕ ਦੁ ਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ?  ਨਹੀਂ  ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਕਹੜੀ(ਆਂ) ਾਸ਼ਾ(ਿਾਂ) ਬੋਲਦੇ ਹੋ?

ਪਸੱ ਪਿਅਕ ਿੱ ਧਰ (ਿੂਰੇ ਕੀਤੇ ਉੱਚਤਮ ਿੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ)
 ਗਿੇਡ 6 ਜਾਂ ਘੱ ਟ
 ਗਿੇਡ 7
 ਗਿੇਡ 8
 ਗਿੇਡ 9
 ਗਿੇਡ 10
 ਗਿੇਡ 11
 ਗਿੇਡ 12 (ਪਡਿਲੋ ਮਾ ਨਹੀਂ)
 GED

 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਰਜੂਏਟ
 ਕਾਲਜ/ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਿੜਹਾਈ ਟਿਪੇ ਨਿੰਗ
 ਕਾਲਜ ਪਡਗਰੀ/ਟਿਪੇ ਨਿੰਗ ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ
 ਸਬਿੰ ਪਧਤ ਪਡਗਰੀ
 ਬਚਲਰ ਪਡਗਰੀ
 ਮਾਸਟਰ’ਜ਼ ਪਡਗਰੀ

ਆਿਣੇ ਿਪਰਿਾਰ ਦੇ ਪਬਹਤਰ ਸਪਹਯੋਗ ਲਈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਿੰ ਪਧਤ ਪਚਿੰ ਤਾਿਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਿੁਦ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਪਰਿਾਰ ਲਈ ਹਨ?
 ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਾਹਜ/ਅਯੋਗ
 ਡਰੱ ਗ/ਸ਼ਰਾਬ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਮੱ ਪਸਆਿਾਂ
 ਮਡੀਕਲ ਕਿਰੇਜ
 ਪਰਹਾਇਸ਼
 ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
 ਪਿਛਲੀ CPS ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

 ਨੌਕਰੀ/ਰੋਜ਼ਗਾਰ
 ਿਪਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ
 ਪਸੱ ਿਣ ਪਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
 ਿਰਿਾਸੀ/ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ)
 ਪਸਹਤ ਪਚਿੰ ਤਾ
 ਨੁਕਸਾਨ/ਸਦਮਾ
 ਕਦੀ ਮਾਿੇ
 ਿਪਰਿਾਰਕ ਪਹਿੰ ਸਾ
 ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਮਾਮਲੇ
 ਪਮਲਟਰੀ ਪਨਯੁਕਤੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿੱ ਚ)
 ਪਦਮਾਗੀ ਪਸਹਤ, ਿੋਸਟ-ਿਾਰਟਮ ਪਡਿਰਸ਼ਨ, ਪਚਿੰ ਤਾ, ਉਦਾਸੀ, PTSD
 ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਪਨਆਂ ਪਿੱ ਚ ਬੇਘਰਿੁਣਾ (ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਨਹੀਂ)

ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਸਾਡੇ ਿਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪਕਿੇਂ ਿਤਾ ਲੱਗਾ?
 ਇਸ ਤੋਂ ਿਿਾਿਤ ਏਜਿੰ ਸੀ ਹਿਾਲਾ:

 ਹੋਰ ਕੋਈ:

ਮੈਂ ਆਿਣੀ ਸ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਿਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਿਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਿੰ ਕ ਪਸਿਲਾਈ ਿਿੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਿਤ ਹ ਅਤੇ ਪਸਰਫ ਯੋਗਤਾ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਪਰਟੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਦਸਤਖ਼ਤ:

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

ਤਾਰੀਖ:

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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