2017-2018 ኣብ ፒዩጀት ሳዉንድ ናይ ኢ ኤስ ዲ ውላድኩም
ትምህርቲ ኣብ አዋኑ ንኽምሃር ዝሕግዙ ፕሮግራማት
2017-2018 How to Apply for Puget Sound ESD Early Learning Programs

ናብ ኣገልግሎት ትምህርቲ ፒዩጀት(Puget Sound Educational Service) ምምልካትኩም ነመስግን። ነቶም ልዑል ድልየት ዘለዎም ስድራቤታት
ንሕግዝ ኢና። ብዙሕነት ነድንቕ ከም ምዃና መጠን፡ ዓሌት፡ ቀቢላ፡ ባህሊ፡ ጾታ፡ ዓቕሚ፡ ቋንቋ፡ ጾታዊ ኣንፈት፡ እምነት ወይ ውን ካልእ ውልቃዊ መንነት
ብዘየገድስ ኩሎም ተመሃሮን ስድራቤታትን ሓንጎፋይ ኢልና ንቕበል።
ምቕባል ስሩዕን ቅጥዒ ዝሓለወን ምእንቲ ክኸውን፡ ንኹሉ ሕቶታት ብግቡእ መልስዎ። መልሲታት ኣብቲ ፕሮግራም ቀዳምነት ዝወሃቦም ምርጫታት ንምፍላጥ
ይጠቕሙ። ብግቡእ ምሉእ ብምሉእ ዘይተመልአ ምልክታ ነቲ ናይ ምቕባል መስርሕ ክጎቶ እዩ። ነቲ መመልከቲ ዝምልከት ሕቶ እንተሎካ ወይድማ ንኽትመልኦ
ደገፍ እንተኣድልዩኩም፣ ብኽብረትኩም በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ርኸቡና:
_____________.
ብኽብረትኩም ነዚ ዝተመልአ መመልከቲ ቅጥዒ ምስ ናይ ዕለተ ትውልዲ ምስክርነት ዝኸውን ሰነድን ምስክርነት
ኣታዊኹምን ብሓንሳብ የእትውዎ። ኣታዊ ከም ዘለኩም ዘርኢ ምስክርነት ወይ ውን ናይ ውላድኩም ዕለተ ትውልዲ
ዘርኢ ሰነድ ምስ ዘይህልወኩም፡ ገለ ቅድመ-ኩነታት ብዘማልእ መንገዲ ብቃል ነዚ ከተረጋግጽዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ቅዳሕ ናይ ሓደ ካብዞ ቀጺሎም ተጠቂሶም ዘለዉ ሰነዳት ከም ምስክርነት ዕለተ ልደት ውላድኩም ኮይኑ ከገልግል ይኽእል፡
 ናይ መጕዚትነት ሰነዳት
 ምስ ክታበት ዝተተሓሓዙ ሰነዳት
 ምስክርነት ትውልዲ ወይ ጥምቀት
 ሕክምናዊ ክራዲታት ወይ ሰነዳት
 ሕክምናዊ ጸብጻብ ህጻን/ምስ ምውላድ ዝተተሕሓዘ
 ሰነድ ህጻን
 ፓስፖርት ወይ ቪዛ
 ናይ ቤት-ፍርዲ ወረቓቕቲ
 ናይ ኣቦነት ምስክርነት
 ናይ ናባዪ ዕላዊ ምስክርነት ወረቐት
 ትምህርታዊ ሰነዳት
 ዕለተ ልደት ዝሓዘ መንግስታዊ ሰነዳት
 ፍቓድ ወረቐት ናይ ግዝያዊ ሓገዝ ንጽጉማት
 ውልቃዊ ናይ ትምህርቲ ውጥን ወይ ውን ውልቃዊ ስድራቤታዊ ኣገልግሎት (IEP/IFSP)
ስድራቤታት (TANF award)
ገለ ካብዞ ቀጺሎም ተጠቒሶም ዘለዉ ሰነዳት ከም ምስክርነት ኣታዊ ከገልግሉ ይኽእሉ፡
 ናይ ቀረጽ ጸብጻብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት
 ሰነድ W2 ናይ ዝሓለፈ ዓመት
 ቼክ
 ጸብጻብ ወሃቢ ስራህ ብዛዕባ ኣታዊ ናይ ዝሓለፈ 12 ኣዋርሕ
 ወረቐት ምስክርነት መንግስታዊ ድጋፍ ናይ ቴናፍን ሶሻል ሰኲሪቲ ሓገዛት (TANF or SSI)
 ምስክርነት ድጋፍ ኣላይነት ህጻናት






ምስክርነት ካሕሳ ሽቕለት ኣልቦነት
ምስክርነት ድጋፍ ቆልዑ
ወተሃደራዊ ስድራቤታዊ ምንጪ ኣታዊ
ምስክርነት ብቃልካ ምሃብ ኣብ ትሕሪ ገለ ኩነታት
ይከኣል እዩ

እዚ ምልክታ መሊእኩም ምስቲ ናይ ድጋፍ ሰነዳት ኣታሓሒዝኩም ናብዚ ዝስዕብ ስደድዎ፡

ክፍሊ ቅልጡፍ ትምህርታዊ መደብ ንምልክታኹም ርእዩ ንምቕባል ናብቲ መደብ ብዝምልከት ክውከሰኩም እዩ።
ንምቕባል ብዝምልከት ኩሎም ስድራቤታት ብምዕሩይ ዓይኒ ክረኣዩ ኣለዎም ዝብል መትከል ኣለና። ምሉእ ዓመት ሪጋ ናይ ምጽባይ መዝገብ ኣለና። ትምህርቲ
ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ብሰንኪ ሕጽረት ቦታ ንኹሎም ስድራቤታት ክነጀምር ኣይንኽእልን ኢና። ናይ ምቕባል ገምጋም ምስ ገበርና፡ ውላድኩም ብቐጥታ ምስ
ምጅማር ትምህርቲ ክጅምር ምስ ዘይክእል፡ ስሙ ወይ ስማ ኣብቲ ናይ ተጸበይቲ ሪጋ ይምዝገብ። ካልእ መደብ ረኺብኩም እንከለኹም ኣብ ሪጋ ክትጸንሑ ውን
ፍቑድ እዩ። ስም ውላድኩም ካብቲ ናይ ምጽባይ ሪጋ መዝገብ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትኣልይዎ ትኽእሉ። ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ PSESD ቅልጡፍ
ትምህርታዊ መደብ ክትረኽቡ ምስ እትደልዩ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኣቲኹም ረኣዩ
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Language: Tigrigna

Total
Points

2017-2018 ናይ ቅድመትምህርቲ መመልከቲ
2017-2018 Early Learning Application
ክፍሊ ሀ፤ ሓበሬታ ብዛዕባ ውላድኩም
ሓበሬታ ብዛዕባ ውላድኩም

ስም ህጻን፡ ________________________________ ካልኣይ ስም፡ ____ ስም ኣበሓጎ፡
ዕለተ-ልደት: _________________________________ ጾታ:  ተባዕታይ  ኣንስታይ

ቁጽሪ-ስልኪ፡

_____
Age

አድራሻ:
ናይ አፓርትመንት ሽም/ቑፅሪ፤

(STAFF ONLY)

ከተማ፦

ዚፕ፤

ውላድኪ ኣብ ገዛ ዝዛረቦ ቋንቋ እንታይ እዩ?
ዓሌት ወይ ቀቢላ ናይ ውላድኩም ብኸመይ ተረጋግጹ?
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፣ ቆልዓኹም ተሳቲፉዶ ኔሩ?  ኤርሊ ሄድ ስታርት  ሄድ ስታርት ከምኡድማ/ወይድማ ECEAP
እወ እንተደአ ኾይኑ፣ ሽም እቲ ፕሮግራም፤

ክፍሊ ለ ፤ ናይ ብቑዕነት ሓበሬታ

ናይ ስድራ ቤት ሓበሬታ

ስድራ ቤትኪ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ጊዜያዊ ሓገዝ ንጽጉማት ስድራታት ቴናፍ(TANF) ናይ ጥረ ገንዘብ ሓገዝ ይረክብ ድዩ?  ኣይፋል  እወ
ንህጻን ጥራይ ዝወሃብ ቴናፍ TANF?  ኣይፋል  እወ
አብ ሕጂ እዋን ስድራቤትኪ ናይ ሕፃናት ምንክብኻብ ድጋፍ ይረኽቡ ዶ?  ኣይፋል  እወ
ንስኺ ወይ ኣባላት ስድራቤትኪ አብ ሕጂ እዋን ተወሳኺ ናይ ውሕስነት ኣታዊ ኤስ ኤስ ኣይ(SSI) ይቕበሉ ዶ?  ኣይፋል  እወ
እወ እንተኾይኑ፣ መን እዩ/እዩ/እያ፦
ምስቲ አመልካቲ ዘሎ ርክብ፦
እዚ ምልክታ’ዚ ንኣብ ናይ ምእላይ መደብ ምልከት ህጻን ድዩ?  እወ  አይፋል ዝምድናዊ ክንክን?  ኣይፋል  እወ
ናይ ገዛ ጸገም ኣለካ ድዩ ወይ ግዳም ሓደ ዲኻ?
 ኣይፋል  እወ
ናይቲ ቆልዓ ስድራቤት ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ቆልዓ መከላኸሊ ኣገልግሎታት (CPS) ወይድማ ተመሳሳሊ ናይ ህንዲ ናይ ህጻን ሓገዝ
(ICW) ኣገልግሎታት ትቕበል ድያ?
 ኣይፋል  እወ
አብ ሕጂ እዋን ስድራቤት እቲ ሕፃን ኣገልግሎት ካብ ናይ ስድራቤት መገምገሚ ግብረመልሲ (FAR) ይረክብ ዶ?  ኣይፋል  እወ
እታ ስድራቤት ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ወይድማ ኣብተን ዝሓለፋ 12 ኣዋርሕ ዝነበራ እቶት:
በዝሒ ብሓንሳብ ዝነብር ቤተስብ፦

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

ናይ ቆልዑት ዕድመ ዘርዝር:

ክፍሊ ሐ፤ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥዕናን ምዕባለን
ውላድኩም ሕክምናዊ ተመርሚሩ/ራብትካል ጥዕና ተጌሩሉ ዝኾነ ካብዚ ዝስዕብ ሕማማት ተረኺብዎ ድዩ?  ኣይፋል  እወ
እወ እንተደአ ኾይኑ፣ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ምልክት ግበሩሉ፤
 ሕማን ስርዓተ ምስትንፋስ (ኣዝማ፡ ሕማም መስኖታት ምስትንፋስ ወይ ውን ካልእ)  ሕማም ሽኮር
 ሕማም ባርያ
 ኩነታት ልቢ
 ናይ ምግቢ ቁጥዐ (ዝርዝር)፡ ___________________________________  ምውሓጥ መግቢ
 መግቢ ተንከፍ ዘይኮኑ አለርጂታት (ዘርዝር): _________________________  ካልእ (ጥቐስ)፡ ____________________________________
ብዛዕባ ኩነታት ጥዕና ውላድኪ ካልእ ዘሰክፈኪ ኩነታት አሎ ዶ?  ኣይፋል  እወ
እወ እንተደአ ኾይኑ፣ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ምልክት ግበሩሉ፤

ሓበሬታ ብዛዕባ ውላድኩም

 ኣመጋግባ ወይ ፍሉይ ዓይነት መግቢ  ክውለድ እንከሎ ትሑት ክብደት ሒዙ ዝተወልደ (5.5 lbs ወይ ትሕቲኡ)  ናይ ምስማዕ ጸገም
 ናይ ስኒ ቃንዛ/ ዝተበልዐ ስኒ/ዝደሚ ግርጻን  ናይ ምርኣይ  ጸገም ኣእምሮኣዊ ጥዕና  ብጸገማት ዕጸ-ፋርስ/መስተ ዝተጠቕዐ
 ውላድኩም ዘይፈትዎ መግቢ (ዝርዝር) __________________  ካልእ ጥዕናዊ ጸገማት (ዝርዝር)፡
ውላድኪ መድሕን ሕከምና አለዎ ዶ?  ኣይፋል  እወ
ውላድኩም ፍሉይ ዝኾነ ሕብሐባ የድልዬ ድዩ፤  ኣፕል ሄልዝ/ፕሮቫይደር ዋን  ናይ ብሕቲ  ኢንዲያን ሄልዝ  ካልእ:
ዉላድኪ ናይ ስኒ ናይ መድሕን ውሕስነት ኣለዎ’ዶ ?  ኣይፋል  እወ
ውላድኩም ፍሉይ ዝኾነ ሕብሐባ የድልዬ ድዩ፤  ኣፕል ሄልዝ/ፕሮቫይደር ዋን  ናይ ብሕቲ  ኢንዲያን ሄልዝ  ካልእ:
ውላድኩም ካብዚ ዝስዕብ ኩነታት ኣትዩ ኔሩ ድዩ? (ኩሉ ሓቂ ዝኾነ ምልክት ግበሩሉ)፤
 ዓመጽ/ንነጋርት ግምት ዘይምሃብ  ካልእ ኣገልግሎት ክንክን  ብሰንኪ ጠባይ ካብ መውዓሊ ህጻናት ተሰጕጉ
ውላድኪ ፍሉይ ዝኾነ ሕብሐባ የድልዬ ዶ? (ንዝምከቶ ኩሉ ምልክት ግበር)፤  ንብሕታዊ ስድራ ቤት ዝተዳለወ ናይ ኣገልግሎት መደብ (IFSP)
 ግለሰብ ላይ የተመሰረተ የትምህርት እቅድ (IEP) የሚጀመርበት ቀን: _________ ዝውደኣሉ ዕለት: _________
 ብምርመራ ስንክልና
 ተሳትፎ ኣብ ቅልጡፍ ምትእትታው ምውላድ ናብ 3 ይ መደብ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ
ንምዕባሌ ውላድኩም ዝምልከት ዝኾነ ስክፍታታት ኣለኩም ድዩ?  ኣይፋል  እወ
እወ እንተደአ ኾይኑ፣ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ምልክት ግበሩሉ፤
 ኣዘራርብ/ምዝራብ (ምድማጽ፡ ወታእታእ፡ ናይ ምርዳእ ጸገም ከምኡ ውን ካልኦት ንኽርዳእ ምጽጋም)
 ምስኣል (ምትሓዝ ብርዒ፡፡ ምስኣል፡ ምጽሓፍ ወይ ውን ምኽዳን)
 ጠባያት (ምህራም፡ ምንካስ፡ ምዕግርጋር ከምኡ ውን ምሕንጋድ ወይ ዘይምትሕብባር)
 ኣካላዊ ብስለት (ምንቕስቓስ፡ ምሕኳር፡ ምድርባይ፡ ዝተፈላለየ ምንቕስቓሳት ምግባር፡ ጉድለት ምትኳር ዓይኒ፡ ጉድለት ክእለታት)
 ካልእ ስክፍታታት:
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ክፍል መ(D)፡ ናይ ስድራ ቤት ሓበሬታ
ህጻን ምስ መን ይነብር፤  ሓደ ስድራቤት/ውን ተሓታቲ  ክልተ ስድራቤታት/ተሓተቲ
ርክብ ወላዲ(ለዲ)/ናባዪ(ታት) ምስቲ አመልካቲ፤
 ኣላዪ ወላዲ(ለዲ)
 ኣበሓጎን፡ ዓባይ (ን)
 ሓትኖ፡ ኣሞ/ኣኮ፡ሓወቦ
 ተፈጥሮኣዊ ወለዲ/ሞግዚታውያን ወለዲ(ታት)  ሰይተቦ ወይ ሰብኣይ ኣደ  ካልእ፤
ወላዲ/ናባዪ  ኣደ  ኣቦ  ካልእ

ወላዲ/ተሓታቲ  ኣደ  ኣቦ  ካልእ

ስም፤

ስም፤

አድራሻ– ካብቲ ናይቲ ህጻን ዝፍለ ምስ ዝኸውን፤

አድራሻ– ካብቲ ናይቲ ህጻን ዝፍለ ምስ ዝኸውን፤

ትሕቲ ዕድመ ወለዲ ዲኹም?  እወ  አይፋል
ቀንዲ ስልኪ፡
 ገዛ  ቁጽሪ-ስልኪ ናይ ኢድ  ናይ ስራሕ  መልእኽቲ
ካልአይ ስልኪ፦
 ገዛ  ቁጽሪ-ስልኪ ናይ ኢድ  ናይ ስራሕ  መልእኽቲ
አድራሻ ኢ-ማይል፤

ትሕቲ ዕድመ ወለዲ ዲኹም?  እወ  አይፋል
ቀንዲ ስልኪ፡
 ገዛ  ቁጽሪ-ስልኪ ናይ ኢድ  ናይ ስራሕ  መልእኽቲ
ካልአይ ስልኪ፦
 ገዛ  ቁጽሪ-ስልኪ ናይ ኢድ  ናይ ስራሕ  መልእኽቲ
አድራሻ ኢ-ማይል፤

ትውልዲ ዕለት፦

ትውልዲ ዕለት፦

/

ናይ ወላዲ/ናባዪ ሓበሬታ

ወርሒ

/
ዕለት

ዓመተ ምህረት

እቲ ወላዲ/ናባዪ ንጡፍ ናይ ዩ.ኤስ. ወታሃደር ድዩ?
 ኣይፋል
እቲ ወላዲ ወይ ናባዪ ገዲም ወታሃደር ዩኤስ ድ?
 ኣይፋል
እቲ ወላዲ/ናባዪ ኣብ ናይ ስራሕ ስልጠና ወይ
ቤት-ትምህርቲ ድዩ ዘሎ?
 ኣይፋል
እቲ ወላዲ/ናባዪ ስራሕ ተቖጺሩ ድዩ?
 ኣይፋል
 ሙሉእ መዓልቲ  ትርፊ ሰዓት  ብወቕቲ ዝቀያየር  ጥሮታ ዝወጸ
 ስንክልና ዘለዎ
ስራሕ ዝተቖጸረ እንተኾይኑ፣ ኣብ ሰሙን ክንደይ ሰዓት ይሰርሕ?

/
ወርሒ

 እወ
 እወ

/
ዕለት

ዓመተ ምህረት

እቲ ወላዲ/ናባዪ ንጡፍ ናይ ዩ.ኤስ. ወታሃደር ድዩ?
 ኣይፋል
እቲ ወላዲ ወይ ናባዪ ገዲም ወታሃደር ዩኤስ ድ?
 ኣይፋል
እቲ ወላዲ/ናባዪ ኣብ ናይ ስራሕ ስልጠና ወይ
ቤት-ትምህርቲ ድዩ ዘሎ?
 ኣይፋል
እቲ ወላዲ/ናባዪ ስራሕ ተቖጺሩ ድዩ?
 ኣይፋል
 ሙሉእ መዓልቲ  ትርፊ ሰዓት  ብወቕቲ ዝቀያየር  ጥሮታ ዝወጸ
 ስንክልና ዘለዎ
ስራሕ ዝተቖጸረ እንተኾይኑ፣ ኣብ ሰሙን ክንደይ ሰዓት ይሰርሕ?

 እወ
 እወ

 እወ
 እወ
 እወ
 እወ

ተርጓማይ የድልየኪ ድዩ?  ኣይፋል  እወ
እንታይ ዓይነት ቋንቋ(ታት) ትዛረቢ?

ተርጓማይ የድልየኪ ድዩ?  ኣይፋል  እወ
እንታይ ዓይነት ቋንቋ(ታት) ትዛረቢ?

ደረጃ ትምህርቲ (ኣብቲ ዝለዓለ ዝበጻሕክዮ ምልከት ግበር)

ደረጃ ትምህርቲ (ኣብቲ ዝለዓለ ዝበጻሕክዮ ምልከት ግበር)

 6ይ ክፍሊ ወይ ትሕቲኡ
 ምሩቕ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ
 7ይ ክፍሊ
 ልዑል ናይ ኮለጅ መዓርግ ስልጠና
 8ይ ክፍሊ
 ናይ ኮለጅ ናይ ዲግሪ መዓርግ/ናይ ስልጠና ሰርቲፍኬት
 9ይ ክፍሊ
 ዲፕሎማ
 10ይ ክፍሊ
 ቀዳማይ መዓርግ ዲግሪ
 11 ክፍሊ
 ማስተርስ ዲግሪ
 12 ክፍሊ (ዲፕሎማ ዘየማልአ)
 ምስክርነት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ (GED)

 6ይ ክፍሊ ወይ ትሕቲኡ
 ምሩቕ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ
 7ይ ክፍሊ
 ልዑል ናይ ኮለጅ መዓርግ ስልጠና
 8ይ ክፍሊ
 ናይ ኮለጅ ናይ ዲግሪ መዓርግ/ናይ ስልጠና ሰርቲፍኬት
 9ይ ክፍሊ
 ዲፕሎማ
 10ይ ክፍሊ
 ቀዳማይ መዓርግ ዲግሪ
 11 ክፍሊ
 ማስተርስ ዲግሪ
 12 ክፍሊ (ዲፕሎማ ዘየማልአ)
 ምስክርነት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ (GED)

ንስድራቤትካ ዝበለጸ ንምሕጋዝ፣ ብኽብረትካ ንዓኻ ከምኡድማ/ወይድማ ንስድራቤትካ ዘሰክፍ ነገር እንተሎ ረኣይ?
 ስንክልና/ክሰርሕ ኣይክእልን
 ስራሕ
 ካብ ስድራ ቤት ወይ ኣዕሩኽ ዝርከብ ውሑድ ወይ ወላሓንቲ ሓገዝ የለን
 ዕጸ-ፋርስ/ናይ መስተ ጸገ
 ናይ ምምሃር ጸገም
 ስደተኛ/ሓታቲ ዑቕባ (ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣመታት)  ናይ ጥዕና ጸገም
 ሽፋን ሕክምናዊ ወጻኢታ
 ሕዘን/ምፍላይ መቕርብ
 ዝሳቀ ኣባል ቤተሰብ
 ስድራ-ቤታዊ ዓመጽ
 ናይ ገዛ ጸገም
 ሕጋዊ ነገራት
 ወተሃደራዊ ምምዳብ (ኣብዚ እዋን ወይ ዓሚ)
 ስደት
 ኣእምሮኣዊ ጥዕና፡ ጓሂ፡ ምርባሽ፡ ቁዛሜ፡ በሰላታት ሕሉፍ ምቕላዕ ንኣሰቃቒ ኩነታት (PTSD)
 ቅድሚ ተኻፋሊ ኣገልግሎት ምትእትታው ድሕነት ህጻናት (CPS) ምዃን
 ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ግዳም ሓደር ወይ ቤት ኣይነበረንን (ሕጂ ግን ኣይኮንኩን)

ፕሮግራምና ብኸመይ ስሚዓኪ?
 ቅጥዒ መምርሒ፤

 ካልእ፤

ነቶም ኣብዚ ምልክታ ዝርከቡ ሕቶታት አነ ብንጹር መሊሰዮም አለኹ። ኣብዚ ምልክታ ዝሃብኩሞ ሓበሬታ፡ ንውላድኩም ናብቲ ናይ ቅልጡፍ ናይ ምምሃር መደባት ንምቕባል ቅጥዕታት ዘማልአ
ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምምማይ ጥራይ የገልግል። ኣብዚ ምልክታ ዝሃብኩሞ ሓበሬታ ምስጥራዊ ኮይኑ፡ ናይ ውላድኩም ናይ ምቕባል ቅጥዕታት ዘማልአ ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምምማይ ጥራሕ
የገልግል። እቲ ኣብዚ ምልክታ እትህብዎ ሓበሬታ ንክፍሊ ኢሚግረሽን ይኹን ካልእ መንግስታዊ ትካላት ኣይነካፍሎን ኢና።
ወላዲ/ናባዪ ፌርማ፤

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

ዕለት:

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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