2017-2018 ေမာ္မန္းမိခင္ေလာက္လာ

Total
Points

2017-2018 Expectant Mother Application
 ကနဦးေလာက္လာ  ေလာက္လာပန္အပ္ခင္း

အပိုင္း က- ေမာ္မန္းထားေသာမိခင္၏အခက္အလက္
နာမည္အေရ-

အလယ္နာမည္အတိ-ု ____ ေနာက္ဆံုးအမည္-

ေနာက္ဆံုးရက္စဲ-

ေမာ္မန္းထားေသာမိခ'င္၏အခက္အလက္

သင္သည္ အသက္ 20 ေအာက္ဖစ္ပသလား

 မဟုတ္ပ

 ဟုတ္ ေအာက္ဖစ္ပက ေအာက္ပတစ္ခုခုကိုအမတ္ခစ္ပ-  15 သိုမဟုတ္ ထိုေအာက္
 16 – 19

သင္ သည္ 19 စ္ထက္ကီးပက ဆယ္ေကာ္သက္အရယ္ မိဘဖစ္ပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္
သင္သည္ အသက္ 35 စ္ထက္ေကာ္ပီလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္
အဝတ္အစား၊ ပရိေဘာဂ၊ အသံုးအေဆာင္ သိုမဟုတ္ သင့္ကေလးအတက္ခံုပေသာကားမားရယူရန္ အကူအညီ လိုအပ္ပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္
သင္က Early Head Start (EHS) ကို ရည္န္းခဲ့ရလား။  မညန္းဖူးပ  ညန္းဖူးသည္
Early Head Start ပိုဂရမ္တင္ သင့္ကို စာရင္းသင္းေပးပီးပီလား။  မဟုတ္ပ

ညန္းဖူးပက ဘယ္သူထံသို။

 ဟုတ္

ေလာက္ထားပက ဘယ္ေနရာမာလဲ။
သင့္တင္ကန္းမာေရးအာမခံသင့္တင္ရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္

သင့္တင္သားအာမခံရိပသလား။

 မဟုတ္ပ  ဟုတ္

သင့္တင္ ဆရာဝန္၊သားဖားဆရာမရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္

သားဆရာဝန္ သင့္တင္ရိပသလား။

 မဟုတ္ပ  ဟုတ္

ဒီကိုယ္ဝန္အတက္ ကိုယ္ဝန္ေစာင့္ေရာက္မ သင္လက္ခံရရိိပသလား။

 မဟုတ္ပ  ဟုတ္

ဒီကိုယ္ဝန္သည္ အရယ္မားတယ္လိုထင္ပသလား။

 မဟုတ္ပ  ဟုတ္

သင့္တင္ စိတ္ကန္းမာေရး၊ စိိုးရိမ္မ၊ ပိုစ့္ပတန္၊ စိတ္ဓာတ္ကခင္း သိုမဟုတ္ PTSD စသည္တိုတင္ စိုးရိမ္စရာမားရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္
WIC ဝန္ေဆာင္မမားသင္ယခုေလာေလာဆယ္လက္ခံရရိေနပသလား။

 မဟုတ္ပ  ဟုတ္

ေမာ္မန္းထားေသာမိခင္၏အခက္အလက္

ဒုတိယေမာ္မန္းထားေသာမိဘအခက္အလက္

အမည္- အထက္ေဖာ္ပပ

အမည္-

ေမးသကရာဇ္-

/

/

ေမးသကရာဇ္-

လိပ္စာ-

/

/

ေမာ္မန္းထားေသာမိဘင့္အတူေနထိုင္ခင္း။
မဟုတ္ပက လိပ္စာသင္၏လူမိးင့္အယ္ကိုမည္သိုေဖပမည္နည္း။

သင္၏လူမိးင့္အယ္ကိုမည္သိုေဖပမည္နည္း။
ဘာသာပန္တစ္ေယာက္လိုအပ္ပသလား။

 မဟုတ္ပ  ဟုတ္

 မဟုတ္ပ  ဟုတ္

ဘာသာပန္တစ္ေယာက္လိုအပ္ပသလား။

သင္မည္သည့္ဘာသာစကားကိုေပာပသလဲ။ _______________________
ေမာ္မန္းထားေသာမိခင္၏အခက္အလက္

 မဟုတ္ပ  ဟုတ္

သင္မည္သည့္ဘာသာစကားကိုေပာပသလဲ။ ______________________
ဒုတိယေမာ္မန္းထားေသာမိဘအခက္အလက္

အဓိကကိုင္ေဆာင္ေသာဖုန္း အိမ္
 ဆဲလ္
 အလုပ္

 စာ

အဓိကကိုင္ေဆာင္ေသာဖုန္း အိမ္
 ဆဲလ္
 အလုပ္

 စာ

အရံအဖစ္ကိုင္ေသာဖုန္း အိမ္
 ဆဲလ္
 အလုပ္

 စာ

အရံအဖစ္ကိုင္ေသာဖုန္း အိမ္
 ဆဲလ္
 အလုပ္

 စာ

အီးေမးလ္-

အီးေမးလ္-

သင့္ကိုဆက္သယ္ရန္ ဘယ္ဟာက အေကာင္းဆံံုးလဲ။

သင့္ကိုဆက္သယ္ရန္ ဘယ္ဟာက အေကာင္းဆံံုးလဲ။

သင့္ကိုဆက္သယ္ရန္ ဘယ္အခိန္ဟာက အေကာင္းဆံံုးလဲ။
 မနက္  ေနလယ္  ညေန  ဘယ္အခိန္မဆို

သင့္ကိုဆက္သယ္ရန္ ဘယ္အခိန္ဟာက အေကာင္းဆံံုးလဲ။
 မနက္  ေနလယ္  ညေန  ဘယ္အခိန္မဆို
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2017-2018 Expectant Mother Application

ေမာ္မန္းထားေသာမိခင္၏အခက္အလက္

ဒုတိယေမာ္မန္းထားေသာမိဘအခက္အလက္

ပညာေရးအဆင့္ (အမင့္ဆံုးပီးခဲ့သည္ကိုခစ္ပ)
 အတန္း 6 သိုမဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ

 အထက္တန္းေကာင္းဘဲရ

ပညာေရးအဆင့္ (အမင့္ဆံုးပီးခဲ့သည္ကိုခစ္ပ)
 အတန္း 6 သိုမဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ

 အထက္တန္းေကာင္းဘဲရ

 အတန္း 7

 ေကာလိပ္၊အဆင့္မင့္ သင္တန္း

 အတန္း 7

 ေကာလိပ္၊အဆင့္မင့္ သင္တန္း

 အတန္း 8

 ေကာလိပ္ဒီဂရီ၊ သင္တန္းလက္မတ္

 အတန္း 8

 ေကာလိပ္ဒီဂရီ၊ သင္တန္းလက္မတ္

 အတန္း 9

 သက္ဆိုင္ရာဒီဂရီ

 အတန္း 9

 သက္ဆိုင္ရာဒီဂရီ

 အတန္း 10

 ဘဲဒီဂရီ

 အတန္း 10

 ဘဲဒီဂရီ

 အတန္း 11

 ဘဲလန္ဒီဂရီ

 အတန္း 11

 ဘဲလန္ဒီဂရီ

 အတန္း 12 (ဒီပလိုမာမရ)

 အတန္း 12 (ဒီပလိုမာမရ)

 GED

 GED

မိသားစုအခက္အလက္

အပိုင္း ခ- သင့္ေတာ္မအခက္အလက္ - မိသားစု၊မိခင္၊ ဒုတိယမိဘ
သင့္မိသားစုသည္ ယခုေလာေလာဆယ္ TANF ေငေကး ေထာက္ပံ့မမားကိုလက္ခံေနပသလား။

 မဟုတ္ပ  ဟုတ္

သင့္ သိုမဟုတ္ သင့္မိသားစုမ မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ေယာက္သည္ ယခုေလာေလာဆယ္ SSI ကို လက္ခံေနပသလား။

 မဟုတ္ပ  ဟုတ္

သင့္မိသားစုသည္ကေလးကာကယ္ေရးဝန္ေဆာင္မကို လက္ခံရရိေနပသလား

 မဟုတ္ပ

 ဟုတ္

သင့္မိသားစုသည္ မိသားစုေစာင့္ေရာက္ေရးတုန္ပန္မ (FAR) မ ဝန္ေဆာင္မမားလက္ခံရရိေနပသလား (FAR)?

 မဟုတ္ပ

 ဟုတ္

သင္ယခုေလာေလာဆယ္ အိမ္မရိဘူးလိုခံစားေနရပသလား။

 မဟုတ္ပ

 ဟုတ္

ယခငစ္ပကဒိနစ္ သိုမဟုတ္ လန္ခဲ့ေသာ 12 လ အတက္ အိမ္ဝင္ေငသင့္အိမ္တင္ရိေသာ မိသားစုဝင္ အေရအတက္-

(မိသားစုဝင္ကဲ့သို ကိုယ္ဝန္သည္မားပဝင္လက္)

သင့္ကိုယ္တိုင္၊တခားမိသားစုအဖဲဝင္မား င့္၊သိုမဟုတ္ သင္၏ဆက္ယ္သူတိုအတက္ သင့္တင္ စိုးရိမ္မရိပသလား။ (သက္ေရာက္မရိပက အမန္ခစ္ခစ္ပ)






မသန္စမ္းမ/အလုပ္မလုပ္ိုင္ေသာ
ေဆး၊ အရက္ကိစမား
ကန္းမာေရးလမ္းခံမ
အိမ္ယာ
ကူးေပာင္းေနထိုင္သူ

 အလုပ္၊အလုပ္အကိုင္
 သင္ကားမခက္ခဲမမား
 ဆံုးရံးမ၊ ပူေဆးမ
 တရားေရးပနာမား
 လန္ခဲ့ေသာ CPS ပဝင္မ

 သူငယ္ခင္းမား သိုမဟုတ္ မိသားစုမ ေထာက္ပံ့ခင္းအနည္းငယ္ သိုမဟုတ္ မရိ
 တခားိုင္ငံမ၊ဒုကသည္ (လန္ခဲ့ေသာ 3 စ္မ)
 ကန္းမာေရးစိုးရိမ္မ
 ခပ္ောင္သည့္မိဘ(မား)
 မိသားစုအကမ္းဖက္မမား
 စစ္တပ္ဖန္ကက္မ(ယခု သိုမဟုတ္ လန္ခဲ့ေသာစ္က )
 လန္ခဲ့ေသာ 12 လ မ အိမ္ယာမဲ့(ယခုေတာ့မဟုတ္)

က္ုပ္တို၏အစီအစဥ္ကို သင္ဘယ္ကကားခဲ့ပသလဲ
 ေအဂင္စီလဲေပာင္းသည့္ေနရာမ တခား-

ေမာ္မန္းထားေသာမိခင္လက္မတ္

ရက္စဲ

က္ုပ္ကိုယ္တိုင္ ဒီေမးခန္းမားကိုသိရိသမအေကာင္းဆံုးေဖကားခဲ့သည္။ သင္ေထာက္ပံ့ေသာအခက္အလက္မားကိုကေလး၏ Early Learning Programs သိုဝင္ေရာက္ခင္း
သင့္ေတာ္မရိ၊မရိ ဆံုးဖတ္မည္္ဖစ္သည္။ သင္၏ေလာက္လာေပရိအခက္အလက္မားကိုလိဝက္စာသိမ္းထားပီး ဝင္ေရာက္မဆံုးဖတ္ခက္အတက္သာအသံုးပမည္ဖစ္သည္။
အခက္အလက္မားကို လူဝင္မကီးကပ္ေရးဌာန သိုမဟုတ္ အစိုးရအာဏာရိသမ
ူ ားသို အခက္အလက္မားမေဝမပ။ သင္ေထာက္ပံ့ေသာအခက္အလက္မားကို
က္ုပ္တိုအားေငေကးေထာက္ပံ့ေသာသူ - ဦးေဆာင္သူရံုး င့္ေဝမေကာင္းေဝမပမည္။
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