ثبت نام مادران باردار 2018 -2017

Total
Points

2017-2018 Expectant Mother Application
 ثبت نام اول  ثبت نام بازگشت
قسمت الف :اطالعات مربوط به مادر باردار
حرف اول نام دوم ______ :نام خانوادگی:

نام:

تاریخ احتمالی زایمان:
آیا زیر  20سال سن دارید؟  خیر  بله در صورت مثبت بودن پاسخ ،یک مورد را عالمت بزنید 15  :سال یا کمتر  19 – 16 سال
اگر بیش از  19سال دارید ،آیا زمان نوجوانی باردار بوده اید؟

 خیر  بله

اطالعات مربوط به مادر باردار

آیا بیش از  35سال سن دارید؟  خیر  بله
آیا برای تهیه لباس ،اسباب اثاثیه ،لوازم ،یا صندلی ماشین بچه نیاز به کمک دارید؟  خیر  بله
آیا شما به () )Early Head Start (EHSارجاع داده شده اید؟  خیر  بله اگر چنین بوده است ،توسط چه کسی؟
آیا در حال حاضر در یکی از طرح های  Early Head Startثبت نام شده اید؟  خیر  بله
در صورت مثبت بودن پاسخ ،در کجا؟
آیا بیمه دندانپزشکی دارید؟
 خیر  بله
آیا بیمه درمانی دارید؟
آیا پزشک /ماما دارید؟

 خیر  بله

آیا دندانپزشک دارید؟

آیا برای این دوره از بارداری مراقبت های پیش از زایمان دریافت کرده اید؟

 خیر  بله

آیا این بارداری پرمخاطره تشخیص داده شده است؟

 خیر  بله

 خیر  بله
 خیر  بله

آیا در رابطه با بهداشت روانی ،اضطراب ،افسردگی پس از زایمان ،یا  PTSDمشکلی دارید؟  خیر  بله
 خیر  بله

آیا در حال حاضر خدمات  WICدریافت می کنید؟
اطالعات مربوط به مادر باردار
نام :در باال ذکر شده است
تاریخ تولد:
نشانی:

اطالعات مربوط به دیگر والد در انتظار کودک
نام:

/

/
تاریخ تولد:
آیا با مادر باردار زندگی می کنید؟
اگر نه ،نشانی:

/

 خیر  بله

نژاد  /قومیت خود را چکونه معرفی می کنید؟

نژاد  /قومیت خود را چکونه معرفی می کنید؟
آیا به مترجم شفاهی نیاز دارید؟

/

 خیر  بله

آیا به مترجم شفاهی نیاز دارید؟

 خیر  بله

به چه زبانهایی صحبت می کنید؟ ____________________________________
اطالعات مربوط به مادر باردار
شماره تلفن تماس اولیه:
 خانه  تلفن همراه  کار  پیام
شماره تلفن ثانویه:
 خانه  تلفن همراه  کار  پیام
ایمیل:

به چه زبانهایی صحبت می کنید؟ ____________________________________
اطالعات مربوط به دیگر والد در انتظار کودک
شماره تلفن تماس اولیه:
 خانه  تلفن همراه  کار  پیام
شماره تلفن ثانویه:
 خانه  تلفن همراه  کار  پیام
ایمیل:

بهترین راه تماس با شما چیست؟

بهترین راه تماس با شما چیست؟

بهترین زمان برای تماس با شما کدام است؟
 صبح  بعد از ظهر  شب  هر وقت

بهترین زمان برای تماس با شما کدام است؟
 صبح  بعد از ظهر  شب  هر وقت
Revised 01/2017

Page 1 of 2

08.001.83 NChu

Language: Farsi

2017-2018 Expectant Mother Application

ثبت نام مادران باردار 2018 -2017
اطالعات مربوط به مادر باردار

اطالعات مربوط به دیگر والد در انتظار کودک

میزان تحصیالت (باالترین مقطع تحصیلی به اتمام رسانده را عالمت بزنید)

میزان تحصیالت (باالترین مقطع تحصیلی به اتمام رسانده را عالمت بزنید)

 کالس  6یا کمتر
 کالس 7

 دیپلمه
 کالج /پیشرفته دوره آموزشی

 کالس  6یا کمتر
 کالس 7

 دیپلمه
 کالج /پیشرفته دوره آموزشی

 کالس 8

 مدرک کالج /دوره آموزشی

 کالس 8

 مدرک کالج /دوره آموزشی

 کالس 9

 مدرک کاردانی
 مدرک کارشناسی
 مدرک فوق لیسانس

 کالس 9

 مدرک کاردانی
 مدرک کارشناسی
 مدرک فوق لیسانس

 کالس 10
 کالس 11

 کالس 10
 کالس 11

 کالس ( 12بدون دیپلم)

 کالس ( 12بدون دیپلم)

GED 

GED 

قسمت ب :اطالعات واجد شرایط بودن – خانواده ،مادر ،والدین دوم

اطالعات مربوط به خانواده

آیا خانواده شما در حال حاضر کمک نقدی  TANFدریافت می کند؟

 خیر  بله

آیا شما عضو خانواده ای هستید که در حال حاضر  SSIدریافت می کند؟

 خیر  بله

آیا خانواده شما خدمات حمایت از کودک دریافت می کند؟

 خیر  بله

آیا خانواده شما از ) Family Assessment Response (FARخدمات دریافت می کند؟

 خیر  بله

آیا در حال حاضر بی خانمان هستید؟

 خیر  بله

درآمد خانوار در طول سال تقویمی گذشته یا  12ماه گذشته:
(بارداری را نیز جزو تعداد خانواده حساب کنید)

تعداد افراد خانوار شما:

آیا درباره خود ،دیگر اعضای خانواده و /یا شریک زندگی خود نگرانی دارید؟ (همه مواردی که مصداق دارند را عالمت بزنید)
 ناتوانی /عدم توانایی کار
 مشکالت مربوط به مواد مخدر /الکل
 پوشش درمانی
 مسکن
 مهاجرت

 شغل /کار
 مشکالت یادگیری
 از دست دادن عزیزان /عزاداری
 مسایل حقوقی
 سابقه سر و کار داشتن با  CPSدر گذشته

 حمایت کم یا عدم حمایت از جانب خانواده و دوستان
 مشکل سالمتی
 مهاجر /پناهنده ( 3سال گذشته)
 خشونت خانگی
 والدین در حبس
 اعزام ارتش (در حال حاضر یا در سال گذشته)
 بی خانمانی طی  12ماه گذشته (نه در حال حاضر)

از چه طریق از وجود این برنامه آگاه شدید؟
 ارجاع توسط بنگاه:
 غیره:

تاریخ

امضاء مادر باردار

به بهترین نحو وتا حد اطالع به سئواالت پاسخ داده ام .از اطالعات ارائه شده برای تعیین واجد شرایط بودن کودک برای برنامه های ( Early Learningآموزش ابتدایی) استفاده
خواهد شد .اطالعات مندرج در درخواست نامه شما محرمانه است و برای تعیین واجد شرایط بودن استفاده می شود .ما این اطالعات را در اختیار اداره مهاجرت یا دیگر مقامات
دولتی قرار نخواهیم داد .اطالعات ارائه شده ممکن است در اختیار منابع تامین کننده امور مالی شما قرار داده شود :اداره .Head Start

Date Received:
Date sent to PSESD:
Site ID/Name:
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