2017-2018 गर्भवती महिलाले र्र्प
नभ र्े आवेदर्

Total
Points

2017-2018 Expectant Mother Application
 प्रारम्भिक आवेदन  फकेको आवेदकले िरे को आवेदन

खण्ड कः गर्भवती महिलाको जार्कारी
नामः

बीचको नामको प्रिमाक्षरः ______ िरः

बच्चा जन्मने अपेक्षक्षि ममतिः
िपाईं 20 वषकिन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ?  होइन  हो

हो िने कुनै एउटामा थचन्ह लगाउनुहोस ्:  15 वा सोिन्दा कम

 16 – 19

गर्भवती महिलाको जार्कारी

िपाईं 19 वषकिन्दा कम उमेरको हुनह
ु ु न्छ िने, के िपाईं कहहल्यै ककशोरावस्िामै आमा बन्नि
ु एको छ?  छै न  छ
िपाईं 35 वषकिन्दा बढी उमेरको हुनुहुन्छ?  छै न  छ
िपाईंलाई आफ्नो बच्चाको लाथग लग
ु ा, फतनकचर, सरसाधन वा गाडीको मसट ककन्न सहायिा चाहहन्छ?  होइन  हो
िपाईंलाई अली हे ड स्टाटक (इएचएस) मा मसफाररस गररएको थियो?  होइन  हो हो िने कसले?
िपाईं हाल अली हे ड स्टाटक कायकक्रममा िनाक हुनि
ु एको छ?  होइन  हो
छ िने कहाँ?
िपाईंको स्वास््य बीमा छ?

 छै न  छ

िपाईंको दाँिको बीमा छ?

 छै न  छ

िपाईंको थचककत्सक/प्रसाववका छ?

 छै न  छ

िपाईंको दन्ि थचककत्सक छ?

 छै न  छ

िपाईंले यो गिाकवस्िामा प्रसवपव
ू क स्याहार प्राप्ि गनि
ुक एको छ?

 होइन  हो

यो गिाकवस्िालाई उच्च जोखिमको दजाक हदइएको छ?

 होइन  हो

िपाईंसँग मानमसक स्वास््य, प्रसवपतछ हुने उदासी, थचन्िा, उदासी, पीटीएसडी लगायिका ववषयहरूमा चासो वा सरोकारहरू छन ्?  होइन  हो
िपाईंले हाल WIC सेवाहरू प्राप्ि गदै हुनह
ु ु न्छ?

 होइन  हो

गर्भवती महिलाको जार्कारी

गर्भस्थ शििनको दोस्रो अशर्र्ावकको जार्कारी

नाम: माथि लेखिएको

नाम:

जन्म ममति:
ठे गाना:

/

जन्म ममति:
/
गर्भविी आमासँग बस्दै हुनुहुन्छ?
होइन र्ने ठे गाना लेख्नह
ु ोस ्:

/

/
 होइन

िपाईंको जाति(हरू)/जािीयिा(हरू) कुन हो?

िपाईंको जाति(हरू)/जािीयिा(हरू) कुन हो?

िपाईंलाई दोिाषे सेवा चाहहन्छ?

िपाईंलाई दोर्ाषे सेवा चाहहन्छ?

 होइन  हो

 होइन

 हो

 हो

िपाईं कुन िाष(हरू) बोल्नह
ु ु न्छ? _____________________________

िपाईं कुन र्ाषा(हरू) बोल्नह
ु न्छ? ______________________

गर्भवती महिलाको जार्कारी

गर्भस्थ शििक
न ो दोस्रो अशर्र्ावकको जार्कारी

प्रािममक फोन नभबर:
 घर  मोबाइल  काम  सन्दे श

प्रािममक फोन नभबर:
 घर  मोबाइल  काम  सन्दे श

दोस्रो फोन नभबर:
 घर  मोबाइल

दोस्रो फोन नभबर:
 घर  मोबाइल

 काम  सन्दे श

 काम  सन्दे श

इमेल:

इमेल:

िपाईंलाई सभपकक गने सबैिन्दा उथचि माध्यम के हो?

िपाईंलाई सभपकक गने सबैिन्दा उथचि माध्यम के हो?

िपाईंलाई सभपकक गने सबैिन्दा उथचि समय कुन हो?
 बबहान  हदउँ सो  बेलक
ु ा  कुनैपतन समय

िपाईंलाई सभपकक गने सबैिन्दा उथचि समय कुन हो?
 बबहान  हदउँ सो  बेलक
ु ा  कुनैपतन समय
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गर्भवती महिलाको जार्कारी

गर्भस्थ शििक
न ो दोस्रो अशर्र्ावकको जार्कारी

शैक्षक्षक स्िर (पूरा गरे को सबैिन्दा उच्च शैक्षक्षक स्िरमा थचन्ह

शैक्षक्षक स्िर (पूरा गरे को सबैिन्दा उच्च शैक्षक्षक स्िरमा थचन्ह

 कक्षा 6 वा कम
 हाइ स्कूल उत्िीर्क
 कक्षा 7
 कलेज/उन्नि िालीम
 कक्षा 8
 कलेज डडग्री/व्यावसातयक िालीमको प्रमार्पत्र
 कक्षा 9
 एसोमसएट डडग्री
 कक्षा 10
 स्नािक डडग्री
 कक्षा 11
 स्नािकोत्िर डडग्री
 कक्षा 12 (डडप्लोमा होइन)
 जीइडी

 कक्षा 6 वा कम
 हाइ स्कूल उत्िीर्क
 कक्षा 7
 कलेज/उन्नि िालीम
 कक्षा 8
 कलेज डडग्री/व्यावसातयक िालीमको प्रमार्पत्र
 कक्षा 9
 एसोमसएट डडग्री
 कक्षा 10
 स्नािक डडग्री
 कक्षा 11
 स्नािकोत्िर डडग्री
 कक्षा 12 (डडप्लोमा होइन)
 जीइडी

लगाउनुहोस ्)

लगाउनुहोस ्)

पाररवाररक जार्कारी

खण्ड खः योग्यता सम्बन्धी जार्कारी – पररवार, आमा, दोस्रो अशर्र्ावक
के िपाईंको पररवारले हालैमा TANF रकम सहायिा पाएको छ?

 छै न  छ

के िपाईंले वा िपाईंको पररवारको सदस्यले हाल SSI प्राप्ि गरररहे को छ?

 छै न  छ

िपाईंको पररवारले बाल संरक्षर् सेवाहरू प्राप्ि गदै छ?

 छै न  छ

िपाईंको पररवारले फेमली एसेसमेन्ट रे स्पोन्स (FAR) बाट सेवाहरू प्राप्ि गदै छ?

 छै न  छ

िपाईं अहहले घरवारववहीन हुनह
ु ु न्छ?

 छै न  छ

गि वषकको वा पतछल्लो 12 महहनाको घरको आभदानी:
िपाईंको घरमा बस्ने मातनसहरूको सङ्खयाः

(गिकस्ि मशशुलाई पतन पररवारको सदस्यको सङ्खयामा समावेश गनुह
क ोस)्

िपाईंसँग आफू, पररवारका अन्य सदस्य र/वा िपाईंको जीवनसािीको बारे मा कुनै थचन्िाको ववषय छ? (लागू हुने सबैमा थचह्न लगाउनुहोस ्)
 अपाङ्गिा/काम गनक नसक्ने
 लागुपदािक/मद्यपान सभबन्धी समस्याहरू
 बीमा किरे ज
 आवास
 अध्यागमन

 काम/रोजगारी
 मसक्नमा कहठनाइ
 वप्रयजन गुमाएको/शोक
 कानन
ु ी मुद्दाहरू
 ववगिमा सीपीएसमा संलग्निा

हाम्रो कायकक्रमको बारे मा िपाइंले कसरी िाहा पाउनुियो?

 पररवार वा सािीहरूबाट कम सहयोग पाएको वा कुनै पतन सहयोग नपाएको
 आप्रवासी/शरर्ािी (ववगि 3 वषकदेखि)  स्वास््य सभबन्धी समस्या
 अमििावक(हरू) जेलमा परे को
 पाररवाररक हहंसा
 सेनामा िैनाि िएको (हाल वा अतघल्लो वषकमा)
 ववगि 12 महहनामा घरवारववहीन िएको (अहहले छै न)

 एजेन्सीबाट मसफाररसः
 अन्यः

गिकविी महहलाको हस्िाक्षर

ममति

मैले मलाई ज्ञान िए अनस
ु ार सकेसभम सही जवाफ हदएको छु। मैले प्रदान गरे को जानकारी प्रारम्भिक कक्षा (अली लतनकङ) कायकक्रमहरूका तनम्भि मेरो बच्चाको योग्यिा तनधाकरर् गनक
प्रयोग गररनेछ। िपाईंले आवेदन फाराममा िनि
ुक एको जानकारीलाई गोपनीय राखिन्छ र िपाईंको बच्चाको योग्यिा तनधाकरर् गनक प्रयोग गररन्छ। हामी यो जानकारी अध्यागमन
वविाग वा अन्य सरकारी अथधकारीलाई हददै नौं। यो जानकारी हामीलाई आथिकक अनद
ु ान हदने दािाहरू: हे ड स्टाटकको कायाकलयलाई िस
ु ाला गनक सककनेछ।
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