2017-2018 ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ

Total
Points

2017-2018 Expectant Mother Application
 ਅਰੰ ਭਿਕ ਅਰਜ਼ੀ  ਵਾਪਸ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਸੈਕਸ਼ਨ A: ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਭਿਲਾ ਨਾਮ:

ਭਵਿਕਾਰਲਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ: ____ ਆਖ਼ਰ਼ੀ ਨਾਮ:

ਭਨਯਤ ਭਮਤ਼ੀ:
ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਡ਼ੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਿੈ?

 ਨਿ਼ੀ  ਿਾਂ

ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਇੱ ਕ ਉੱਤੇ ਸਿ਼ੀ ਲਗਾਓ:  15 ਜਾਂ ਘੱ ਟ

 16 – 19

ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡ਼ੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿੈ, ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਭਿਲਾਂ ਕਦ਼ੀ ਭਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬਣੇ ਿੋ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਡ਼ੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿੈ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿੇ ਲਈ ਕੱ ਪੜੇ, ਫਰਨ਼ੀਿਰ, ਉਪਕਰਣ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਸ਼ੀਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਭਵੱ ਿ ਸਿਾਇਤਾ ਿਾਿ਼ੀਦ਼ੀ ਿੈ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਅਰਲ਼ੀ ਿੈੈੱਡ ਸਟਾਰਟ (EHS) ਦਾ ਿਵਾਲਾ ਭਦੱ ਤਾ ਭਗਆ ਸ਼ੀ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਜੇਕਰ ਅਭਜਿਾ ਿੈ, ਇਿ ਭਕਸ ਦੁਆਰਾ ਭਦੱ ਤਾ ਭਗਆ?

ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜਕਲਹ ਭਕਸੇ ਅਰਲ਼ੀ ਿੈੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਭਵੱ ਿ ਦਾਖ਼ਲ ਿੋ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਭਕੱ ਥੇ?

ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਬ਼ੀਮਾ ਿੈ?

 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ ਬ਼ੀਮਾ ਿੈ?

ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ/ਦਾਈ ਿੈ?

 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਿੈ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਿ-ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਜਨਮ-ਪੂਰਵ ਦੇਖਿਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਿੈ?

 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਕ਼ੀ ਇਿ ਗਰਿ-ਅਵਸਥਾ ਉੱਿ ਜੋਖ਼ਮ ਸਮਝ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਿੈ?

 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਭਦਮਾਗ਼ੀ ਭਸਿਤ, ਘਬਰਾਿਟ, ਜਨਮ-ਉਪਰੰ ਤ ਭਨਰਾਸ਼ਾ, ਜਾਂ PTSD ਸਬੰ ਧਤ ਭਿੰ ਤਾਵਾਂ ਿਨ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜਕਲਹ WIC ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ?

 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਮ: ਉੱਪਰ ਸੂਭਿਤ

ਨਾਮ:

ਜਨਮ ਦ਼ੀ ਭਮਤ਼ੀ:
ਪਤਾ:

/

/

ਜਨਮ ਦ਼ੀ ਭਮਤ਼ੀ:
/
ਗਰਿਵਤ਼ੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਭਿ ਰਿੇ ਿੋ?
ਜੇਕਰ ਨਿੀਂ, ਪਤਾ:

/
 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਜਾਤ(ਤਾਂ)/ਨਸਲ(ਲਾਂ) ਦ਼ੀ ਪਭਿਿਾਣ ਭਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਿੋ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਜਾਤ(ਤਾਂ)/ਨਸਲ(ਲਾਂ) ਦ਼ੀ ਪਭਿਿਾਣ ਭਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਿੋ?

ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੁਿਾਸ਼਼ੀਏ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਿੈ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੁਿਾਸ਼਼ੀਏ ਦ਼ੀ ਲੋ ੜ ਿੈ?

ਤੁਸੀਂ ਭਕਿੜ਼ੀ(ਆਂ) ਿਾਸ਼ਾ(ਵਾਂ) ਬੋਲਦੇ ਿੋ?

ਤੁਸੀਂ ਭਕਿੜ਼ੀ(ਆਂ) ਿਾਸ਼ਾ(ਵਾਂ) ਬੋਲਦੇ ਿੋ?

ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਰਾਇਮਰ਼ੀ ਫੋਨ:

ਪਰਾਇਮਰ਼ੀ ਫੋਨ:

 ਘਰ

 ਸੈੈੱਲ

 ਕੰ ਮ

 ਸੰ ਦੇਸ਼

ਸੈਕੰਡਰ਼ੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ:
 ਘਰ

 ਸੈੈੱਲ

 ਘਰ

 ਸੈੈੱਲ

 ਕੰ ਮ

 ਸੰ ਦੇਸ਼

 ਕੰ ਮ

 ਸੰ ਦੇਸ਼

 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਸੈਕੰਡਰ਼ੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ:
 ਕੰ ਮ

 ਸੰ ਦੇਸ਼

 ਘਰ

 ਸੈੈੱਲ

ਈਮੇਲ:

ਈਮੇਲ:

ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵਧ਼ੀਆ ਢੰ ਗ ਭਕਿੜਾ ਿੈ?

ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵਧ਼ੀਆ ਢੰ ਗ ਭਕਿੜਾ ਿੈ?

ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵਧ਼ੀਆ ਸਮਾਂ ਭਕਿੜਾ ਿੈ?

ਤੁਿਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿ ਤੋਂ ਵਧ਼ੀਆ ਸਮਾਂ ਭਕਿੜਾ ਿੈ?

 ਸਵੇਰ  ਦੁਪਭਿਰ  ਸ਼ਾਮ  ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਸਮਾਂ

 ਸਵੇਰ  ਦੁਪਭਿਰ  ਸ਼ਾਮ  ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਸਮਾਂ
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ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਭਸੱ ਭਖਅਕ ਪੱ ਧਰ (ਪੂਰੇ ਕ਼ੀਤੇ ਉੱਿਤਮ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਸਿ਼ੀ ਲਗਾਉ)

ਭਸੱ ਭਖਅਕ ਪੱ ਧਰ (ਪੂਰੇ ਕ਼ੀਤੇ ਉੱਿਤਮ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਸਿ਼ੀ ਲਗਾਉ)

 ਗਰੇਡ 6 ਜਾਂ ਘੱ ਟ
 ਗਰੇਡ 7
 ਗਰੇਡ 8
 ਗਰੇਡ 9
 ਗਰੇਡ 10
 ਗਰੇਡ 11
 ਗਰੇਡ 12 (ਭਡਪਲੋ ਮਾ ਨਿੀਂ)
 GED

 ਗਰੇਡ 6 ਜਾਂ ਘੱ ਟ
 ਗਰੇਡ 7
 ਗਰੇਡ 8
 ਗਰੇਡ 9
 ਗਰੇਡ 10
 ਗਰੇਡ 11
 ਗਰੇਡ 12 (ਭਡਪਲੋ ਮਾ ਨਿੀਂ)
 GED

 ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਗਰੈਜਏ
ੂ ਟ
 ਕਾਲਜ/ਅਗਾਂਿ ਦ਼ੀ ਪੜਹਾਈ ਟਰਭੇ ਨੰਗ
 ਕਾਲਜ ਭਡਗਰ਼ੀ/ਟਰਭੇ ਨੰਗ ਸਰਟ਼ੀਭਫਕੇਟ
 ਸਬੰ ਭਧਤ ਭਡਗਰ਼ੀ
 ਬੈਿਲਰ ਭਡਗਰ਼ੀ
 ਮਾਸਟਰ’ਜ ਭਡਗਰ਼ੀ

 ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਗਰੈਜਏ
ੂ ਟ
 ਕਾਲਜ/ਅਗਾਂਿ ਦ਼ੀ ਪੜਹਾਈ ਟਰਭੇ ਨੰਗ
 ਕਾਲਜ ਭਡਗਰ਼ੀ/ਟਰਭੇ ਨੰਗ ਸਰਟ਼ੀਭਫਕੇਟ
 ਸਬੰ ਭਧਤ ਭਡਗਰ਼ੀ
 ਬੈਿਲਰ ਭਡਗਰ਼ੀ
 ਮਾਸਟਰ’ਜ ਭਡਗਰ਼ੀ

ਸੈਕਸ਼ਨ B: ਯੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਪਰਰਵਾਰ, ਮਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਪੇ
ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਡਾ ਪਭਰਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ TANF ਨਕਦ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਭਰਿਾ ਿੈ?

 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਪਭਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ SSI ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਭਰਿਾ ਿੈ?

 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਪਰਰਵਾਰਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਡੇ ਪਭਰਵਾਰ ਿਾਈਲਡ ਪਰਟ
ੋ ੈਕਭਟਵ ਸਰਭਵਭਸਜ (Child Protective Services) ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਭਰਿਾ ਿੈ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਕ਼ੀ ਬੱ ਿੇ ਦਾ ਪਭਰਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਭਮਲ਼ੀ ਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ ਭਰਸਪਾਂਸ (FAR) ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਭਰਿਾ ਿੈ?

 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਕ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜਕਲਹ ਬੇਘਰਪੁਣੇ ਭਵੱ ਿੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿੇ ਿੋ?

 ਨਿੀਂ  ਿਾਂ

ਭਪਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਭਪਛਲੇ 12 ਮਿ਼ੀਭਨਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ:
ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਭਵੱ ਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦ਼ੀ ਭਗਣਤ਼ੀ:

(ਪਭਰਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਿਾਗ ਵਜੋਂ ਗਰਿ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ)

ਕ਼ੀ ਤੁਿਾਡ਼ੀਆਂ ਆਪਣ਼ੀਆਂ, ਿੋਰ ਪਭਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਮਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿੋਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭਿੰ ਤਾਵਾਂ ਿਨ? (ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਵਾਭਲਆਂ ’ਤੇ ਸਿ਼ੀ ਲਗਾਓ)
 ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਿਜ/ਅਯੋਗ

 ਨੌਕਰ਼ੀ/ਰੋਜਗਾਰ

 ਪਭਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਘੱ ਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਿੀਂ

 ਡਰੱ ਗ/ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰ ਧ਼ੀ ਸਮੱ ਭਸਆਵਾਂ

 ਭਸੱ ਖਣ ਭਵੱ ਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

 ਪਰਵਾਸ਼ੀ/ਸ਼ਰਨਾਰਥ਼ੀ (ਭਪਛਲੇ 3 ਸਾਲ)

 ਭਸਿਤ ਭਿੰ ਤਾ

 ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਕਵਰੇਜ

 ਨੁਕਸਾਨ/ਸਦਮਾ

 ਕੈਦ਼ੀ ਮਾਪੇ

 ਪਭਰਵਾਰਕ ਭਿੰ ਸਾ

 ਭਰਿਾਇਸ਼

 ਕਾਨੂੰਨ਼ੀ ਮਾਮਲੇ

 ਭਮਲਟਰ਼ੀ ਭਨਯੁਕਤ਼ੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਭਪਛਲੇ ਸਾਲ ਭਵੱ ਿ)

 ਇਮ਼ੀਗਰੇਸ਼ਨ

 ਭਪਛਲ਼ੀ CPS ਸ਼ਮੂਲ਼ੀਅਤ

 ਭਪਛਲੇ 12 ਮਿ਼ੀਭਨਆਂ ਭਵੱ ਿ ਬੇਘਰਪੁਣਾ (ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਨਿੀਂ)

ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਭਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ?
 ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਏਜੰ ਸ਼ੀ ਿਵਾਲਾ:
 ਿੋਰ ਕੋਈ:

ਗਰਿਵਤ਼ੀ ਮਾਂ ਦੇ ਿਸਤਾਖ਼ਰ

ਭਮਤ਼ੀ

ਮੈਂ ਆਪਣ਼ੀ ਸਿ ਤੋਂ ਵਧ਼ੀਆ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਦੱ ਤੇ ਿਨ। ਪਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਆਰੰ ਿਕ ਭਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੱ ਿੇ ਦ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਭਨਰਧਾਭਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ।
ਤੁਿਾਡ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਵੱ ਿ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਗੁਪਤ ਿੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਭਨਰਧਾਭਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਨੂੰ ਇਮ਼ੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਅਥਾਭਰਟ਼ੀ ਲਈ ਜਾਰ਼ੀ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਦਾਨ ਕ਼ੀਤ਼ੀ
ਗਈ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਸਾਡੇ ਫੰ ਡ ਪਰਦਾਤਾ: ਆਭ਼ਿਸ ਆ਼ਿ ਿੈੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।

Date Received:
Date sent to PSESD:
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