अल� ल�नर्ङ आवेदन 2018-2019

Puget Sound ESD Early Learning Programs मा कसर� �नवेदन �दने
स्वागतम ।
कृपया एक जना बच्चाको �निम्त एउटा �नवेदन भनुर्होस ् र आग्रह ग�रएको कागजात संलग्न गनुर्होस ् ।
तपाइ�को जानकार� गोप्य हुन्छ । तपाइ�ले अध्यागमन अवस्थाको बारे मा आवश्यक जाँच गनर् वा प्र�तवेदन �दनु जरुर� छै न ।
बच्चाको उमेर र पा�रवा�रक आम्दानीद्वारा हाम्रो कायर्क्रममा योग्यता �नधार्रण ग�रन्छ, तपाइ�ले �नवेदन �दएको �म�तबाट होइन ।
हाम्रो कायर्क्रम �छटो भ�रँ दै छ, त्यसैले तपाइ�ले सकेसम्म �छटो आवेदन �दनुहोस ् ।

�नवेदन भनर् तपाइ�लाइर् सहायताको आवश्यकता छ भने अथवा तपाइ�सँग आग्रह ग�रएको सबै कागजातहरू छै नन ् भने हामीलाइर् सम्पकर् गनह
ुर् ोस ् ।
कृपया तल �दइएका कदमहरू पछ्याउनह
ु ोस ्ः

कालो वा �नलो कलम प्रयोग गरे र
आवेदन फाराम भनुर्होस ् ।

तपाइ�को बच्चाको जन्म�म�तको

प्रमाणको फोटोकपी संलग्न गनुर्होस ् ।

तपाइ�को वैधा�नक अ�भभावकत्वको
प्रमाणको प्र�त संलग्न गनुर्होस ् ।

तपाइ�को पा�रवा�रक आम्दानीको

तपाइ�को प�रवारको आआकारको

यीमध्ये कुनै एक प्रयोग गनुर्होस ्ः

प्रमाणको एक प्र�त संलग्न गनुर्होस ् ।

यीमध्ये कुनै एक प्रयोग गनुर्होस ्ः

यीमध्ये कुनै एक प्रयोग गनुर्होस ्ः
•

जन्म�म�तको प्रमाणपत्र

आवेदन �दन सबै प्रयोग गनुर्होस ्ः

•

•

गोद �लइएका

•

•
•

जन्म�म�तको प्रमाणपत्र
पासपोटर् /�भषा
गोद �लइएका

•
•

बालबा�लकाहरूका
कागजातहरू
•
•

फोस्टर स्याहार अ�धकार पत्र
वतर्मान खोपको अ�भले ख

पासपोटर् /�भषा

•

बालबा�लकाहरूका

•

फोस्टर स्याहार अ�भलेख

•

सहम�तमा दस्तखत ग�रएको र

•

अ�भभावकको िजम्मेवार�

अ�घल्लो वषर्को

अ�घल्लो वषर्को W–2 फाराम

•

घर भाडा

आम्दानी कर �फतार्

�वगत 12 म�हनादे �ख पे
स्टबको प्रमाण

अ�भभावकद्वारा �ल�खत

�म�त रा�खएको र व्यिक्तले

•

�फतार्

कागजातहरू
•

अ�घल्लो वषर्को आम्दानी कर

प्रमाणको प्र�त संलग्न गनुर्होस ् ।

•
•

�लएको �वचार गद�

�वगत 12 म�हनादे �ख

SSI/TANF आ

फोस्टर स्याहार सहायता
बच्चालाइर् सहायता

�वगत 12 म�हनादे �ख तपाइ�को

जम्मा समग्र आआम्दानी

बताउने रोजगारदाताको पत्र

तपाइ�ले मा�थ उल्लेख नग�रएको

आआम्दानीको अन्य प्रकार प्राप्त

गनर्भ
ु एको छ भने हाम्रो कायार्लयमा
फोन गनुर्होस ् ।

तपाइ�को पण
ू �र् नवेदन र कागजातहरू यहाँ �दनुहोस ्ः

ठे गाना:

तपाइ�को बच्चाको वतर्मान खोप अ�भलेखको प्र�त प�न समावेश गनुर् सहयोगी हुन सक्छ ।
तपाइ�को बच्चामा वतर्मान IFSP/IEP आआछ भने कृपया तपाइ�को �नवेदनको प्र�त प�न संलग्न

गनुर्होस ् ।
फोन नम्बरः

तपाइ�को आआम्दानीको प्रमाण समावेश ग�रएको छ भनेर कृपया �निश्चत गनर्ह
ु ोस ् । यो जानकार�
�बना हामीले तपाइ�को �नवेदनलाइर् अगा�ड बढाउन सक्दै न� ।

सम्भव भएसम्म तपाइ�ले पण
र् पमा भरे को �नवेदन �दन सम्झनुहोस ् । हाम्रो अल� ल�नर्ङ
ू रू
कायर्क्रमलाइर् छान्नुभएको �निम्त तपाइ�लाइर् धन्यवाद ।
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तपाइ�को �नवेदनमा भएका जानकार� गोप्य हुन्छ र हाम्रो अल� ल�नर्ङ कायर्क्रमको �निम्त तपाइ�को बच्चाको योग्यता �नधार्रण गनर् मात्रै प्रयोग ग�रन्छ । अध्यागमन अवस्थाको बारे मा आआग्रह, जाँच वा प्र�तवेदन
हामीलाइर् चा�हँ दैन ।

बच्चाको जानकार�


नामः

बीचको नामः



जन्म �म�तः ______/_____/________

अिन्तम नामः


म�हना/ �दन/ वषर्

�लङ्गः

यो �नवेदनको साथमा जन्म �म�तको प्रमाण प�न समावेश गनह
ुर् ोस ्

तपाइ�को बच्चा र प�रवारलाइर् सबैभन्दा सांस्कृ�तक रूपमा उपयक्
ु त सेवाहरू र अद्�वतीय सहायताहरू �नधार्रण गनर् तल संकलन ग�रएको जानकार�ले हामीलाइर् सहायता गछर् ।



तपाइ�को बच्चाले घरमा बोल्ने भाषा के हो ? _____________________________________________________________________________________________

तपाइ�को बच्चा �हस्पा�नक/ल्या�टनो (Hispanic/Latino) हो ?

☐ हो - कृपया वणर्न गनह
ुर् ोस ् वा दे शको बारे मा ले�ुहोस ्ः _____________________________________________________________________________________________
☐ होइन



तपाइ�को बच्चाको वंश के हो ? लागु हुने सबैमा �चन्ह लगाउनुहोस ्ः

☐ अ�फ्रक�/अ�फ्रक� अमे�रक�/काला जा�त (African/African American/Black)


कृपया जा�त/दे शको बारे मा वणर्न वा ले�ुहोस ्ः ______________________________________________________________________________________________________________

☐ ए�सयाल� (Asian)


कृपया जा�त/दे शको बारे मा वणर्न वा ले�ुहोस ्ः ______________________________________________________________________________________________________________

बच्चाको जानकार�

☐ अलास्का स्थानीय/स्थानीय अमे�रक�/अमे�रक� इिन्डयन (Alaska Native/Native American/American Indian)


कृपया जा�त/दे शको बारे मा वणर्न वा ले�ुहोस ्ः ______________________________________________________________________________________________________________

☐ स्थानीय हवाइवासी वा प्यासे�फक आआइल्याण्डमा बस्नेहरू (Native Hawaiian or Pacific Islander)


कृपया जा�त/दे शको बारे मा वणर्न वा ले�ह
ु ोस ्ः ______________________________________________________________________________________________________________

☐ गोरो जा�त (White)


कृपया जा�त/दे शको बारे मा वणर्न वा ले�ुहोस ्ः ______________________________________________________________________________________________________________

मा�थको सूचीमा उल्लेख भएको छै न भने तपाइ�को बच्चाको वंशको वणर्न गनुह
र् ोस ्ः _________________________________________________________________________________________________

के तपाइ�को बच्चा यीमध्ये कुनै कायर्क्रमहरूमा प�हले सहभागी भएको �थयो ?
☐ Birth-to-3 Home Visiting Program
☐ Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
☐ Early Head Start
☐ Parents as Teachers

☐ Head Start
☐ वा�सङ्टनमा कुनै प�न ठाउँ मा Migrant/Seasonal Head Start
☐ ECEAP (इसीइएपी)
☐ होइन

तपाइ�को बच्चाले क�हले प�छल्लो पटक सहभागी भएको �थयो ? ___________________________ कायर्क्रमको नाम र स्थानः ________________________________________________________________________________


तपाइ�को बच्चाको आआ�धका�रक फोस्टर/पा�रवा�रक स्याहार छ ? (बच्चा फोस्टर/पा�रवा�रक प्र�तस्थापन ग�रएको छ भन्ने राज्य वा जा�तबाट स्याहारकतार्को आ�धका�रक पत्र)
☐छ

☐ छै न



के तपाइ�को बच्चा �वगतमा फोस्टर/पा�रवा�रक स्याहारमा �थयो ?

☐ �थयो

व्यवहारको समस्याको कारण के तपाइ�को बच्चालाइर् बालस्याहार केन्द्र वा प्राथ�मक स्कुल छोड्न भ�नएको �थयो ?
के तपाइ�को बच्चाले दव्ु यर्वहार वा बेवास्ताको अनुभव गरे को �थयो ?

☐ �थयो

☐ �थएन
☐ �थयो

☐ �थएन

☐ �थएन

दम, मधुमेह, छारे रोग, मुटुको समस्या वा जीवनलाइर् खतरामा पान� एलज�जस्ता एक वा सोभन्दा बढ� गम्भीर/द�घर्काल�न स्वास्थ्य अवस्थाहरूका साथमा स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकद्वारा के तपाइ�को
बच्चालाइर् जाँच ग�रएको �थयो ?

☐ �थयो – कृपया वणर्न गनह
ुर् ोस ्ः ______________________________________________________________________________________________________________

☐ होइन
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बच्चाको जानकार�

तपाइ�को बच्चामा �वकास �ढला भएको वा अस�मता छ भनेर के तपाइ�ले शङ्का गनह
ुर् ु न्छ ?

☐ �थयो – कृपया वणर्न गनह
ुर् ोस ्ः _________________________________________________________________________________________________________
के वतर्मानमा तपाइ�को बच्चामा Individual Family Service Plan (IFSP) वा Individual Education Plan (IEP) छ ?
छ भने कृपया तल �दइएका प्रश्नहरूको जवाफ �दनुहोस ् र यो �नवेदनको साथमा IFSP वा IEP को प्र�त समावेश गनह
ुर् ोस ्


कृपया IEP/IFSP का सबै वगर्हरूमा �चन्ह लगाउनुहोस ्:
☐ सुस्त मनिस्थ�त

☐ बौद्�धक अस�मता

☐ �वकासमा �ढलो

☐ हाडमा समस्या

☐ ब�हरो–अन्धो

के Special Ed Preschool वा Birth-to-3 Program तपाइ�मा उपलब्ध/सिजलै पहुँच छ ?

के तपाइ�लाइर् आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य र �वकासको बारे मा चासो छ ? लागु हुने सबैमा �चन्ह लगाउनुहोस ्ः

बच्चाको जानकार�

☐ �वशेष �सकाइमा समस्या
☐ बोल�/भाषामा समस्या

☐ आघातमय मिस्तष्कमा चोट

☐ अन्य स्वास्थ्य समस्या

☐ सुन्नमा समस्या

☐ दृश्यमा समस्या
☐छ

☐ छै न ☐ मलाइर् थाहा छै न

☐ जन्मँदा कम तौल (5.8 lbs भन्दा कम)

☐ मान�सक स्वास्थ्य – कृपया वणर्न गनह
ुर् ोस ्ः

☐ व्यवहार – कृपया वणर्न गनुह
र् ोस ्ः

☐ श्रव्य

☐ खानेकुरा खान नसक्ने/�वशेष आहार – कृपया वणर्न गनह
ुर् ोस ्ः
_____________________________________________________________

☐ बोल�/भाषा

________________________________________________

☐ दृश्य

☐ दाँत दख
ु ाइ/सडन/�गजाबाट रक्तश्राव

_____________________________________________________________

☐ लागुपदाथर्/मद्यपान प्रभा�वत भएको
के तपाइ�को बच्चामा मे�डकल बीमा छ ?
☐ छ – कुन प्रकारको ?


☐ Washington Apple Health/ProviderOne

☐ व्यिक्तगत बीमा

☐ होइन

के यो बच्चा �नय�मत डाक्टरकहाँ वा मे�डकल िक्ल�नकमा जान्छ ?

☐ जान्छ

☐ छ – कुन प्रकारको ?



☐ Washington Apple Health/ProviderOne

☐ होइन

☐ व्यिक्तगत बीमा

के यो बच्चा �नय�मत दाँत �च�कत्सककहाँ वा दाँतको िक्ल�नकमा जान्छ ?

☐ जान्छ

नाम:



बच्चाको नाताः



जन्म �म�त:

यो बच्चा जन्मँदा तपाइ� क�त वषर्को
हुनुहुन्थ्यो ?


ठे गाना:



फोनः



वैकिल्पक फोनः



इमेल ठे गानाः

☐ �म�त थाहा नभएको

☐ जाँदैन

☐ होइन



☐ अन्य – कृपया बताउनुहोस ्ः _______________________________

☐ जातीय अथवा सै�नक दन्त कभरे ज (Tribal or Military Dental Coverage)

�वगत 6 म�हनामा के यो बच्चा दाँतको उपचारमा गएको �थयो ? ☐ �थयो – अिन्तम जाँचको �म�तः _____/_____/_____

पा�रवा�रक जानकार�

☐ फाइन ् मोटर/ग्रस मोटर

☐ जाँदैन

☐ होइन

के तपाइ�को बच्चाको दाँतको बीमा छ ?

________________________________________________

☐ जातीय अथवा सै�नक मे�डकल कभरे ज (Tribal or Military Medical Coverage)

�वगत 12 म�हना�भत्र के य◌ो बच्चाको बालह�त जाँच ग�रएको �थयो ? ☐ �थयो – अिन्तम जाँचको �म�तः _____/_____/_____

पा�रवा�रक जानकार�

☐ छै न

☐ बहु अस�मता

☐ भावनात्मक खल्बल्याइ



☐छ

☐ होइन

अ�भभावक 1

☐ �म�त थाहा नभएको

अ�भभावक 2

☐ जै�वक/गोद �लइएका/फोस्टर अ�भभावक

☐ जै�वक/गोद �लइएका/फोस्टर अ�भभावक

☐ अन्य नातेदार

☐ अन्य नातेदार

☐ सौतेलो अ�भभावक

☐ हजुरबुबाआमा
☐ अन्य

☐ सौतेलो अ�भभावक

☐ हजुरबुबाआमा
☐ अन्य

________/_____/________
म�हना/ �दन/ वषर्

________/_____/________
म�हना/ �दन/ वषर्

____________

____________

_______-_______-___________ ☐ घर ☐ मोवाइल ☐ काम गन� ठाउँ को

_______-_______-___________ ☐ घर ☐ मोवाइल ☐ काम गन� ठाउँ को

_______-_______-___________ ☐ घर ☐ मोवाइल ☐ काम गन� ठाउँ को

_______-_______-___________ ☐ घर ☐ मोवाइल ☐ काम गन� ठाउँ को
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पा�रवा�रक जानकार�


तपा�लाई दोभाषे सेवा चा�हन्छ?



तपा�ले कुन भाषा बोल्नुहुन्छ ?

के तपाइ�ले हाइस्कुल �डप्लोमा वा GED
पाउनुभएको �थयो ?

तपाइ�ले पूरा गनुर्भएको उच्च �डग्री के हो ?

अ�भभावक 1

अ�भभावक 2

_______________________________________________________

_______________________________________________________

☐ छै न – तपाइ�ले पूरा गनुर्भएको उच्च क�ा कुन हो ? ____________

☐ छै न – तपाइ�ले पूरा गनुर्भएको उच्च क�ा कुन हो ? ____________

☐छ

☐ छै न

☐छ

☐ GED
☐ हाइ स्कुल �डप्लोमा

☐ केह� कलेज/एड्भान्स ता�लम

☐ कलेज �डग्री/पेशागत प्रमाणपत्र

☐ केह� कलेज/एड्भान्स ता�लम

☐ स्नातक �डग्री

☐ स्नातक �डग्री

☐ सम्बिन्धत �डग्री

☐ सम्बिन्धत �डग्री
☐ स्नाको�र �डग्री

☐ केह� प�न छै न

पा�रवा�रक जानकार�





के तपाइ� हाल रोजगार हुनह
ु ु न्छ ?

के तपाइ� हाल रोजगार ता�लम वा

स्कुलमा हुनह
ु ु न्छ ?

के तपाइ� स्वीकृत भएको WorkFirst
�क्रयाकलापमा हुनुहुन्छ ?

के तपाइर् स�क्रय अमे�रक� सै�नक सेवामा
हुनुहुन्छ ?

के तपाइ� रािष्ट्रय सुर�ाकम� वा �म�लटर�

�रजभर् इकाइको सदस्य हुनुहुन्छ ?

के तपाइर् अमे�रकन �म�लटर� भेटेरान
हुनुहुन्छ ?

☐ GED
☐ हाइ स्कुल �डप्लोमा

☐ कलेज �डग्री/पेशागत प्रमाणपत्र

☐ स्नाको�र �डग्री



☐ छै न

☐ केह� प�न छै न

☐ छु – हरे क हप्ता क�त घण्टा ? _____________
☐ होइन

☐ छु – हरे क हप्ता क�त घण्टा ? _____________

☐ �सजनल

☐ �सजनल

☐ होइन

☐ �रटायर भएको/अस�म

☐ �रटायर भएको/अस�म

☐ छु – हरे क हप्ता क�त घण्टा ? _____________
☐ होइन

☐ छु – हरे क हप्ता क�त घण्टा ? _____________

☐ छु – �क्रयाकलाप र हरे क हप्ता स्वीकृत ग�रएको घण्टाको नम्बर वणर्न
गनह
ुर् ोस ्ः _______________________

☐ छु – �क्रयाकलाप र हरे क हप्ता स्वीकृत ग�रएको घण्टाको नम्बर वणर्न
गनुह
र् ोस ्ः _______________________

☐ होइन
☐छ

☐ छै न

☐छ

☐छ

☐ होइन

☐ होइन
☐छ

☐ छै न

☐ छै न

☐छ

☐ छै न

☐ छै न

☐छ

☐ छै न

कृपया तपाइ�/तपाइ�को घरायसीमा भएको प�रवारको ला�ग तपाइ�मा भएका चासोका �ेत्रहरूलाइर् जाँच गनह
ुर् ोस ्, जुन तपाइ�लाइर् सहायता गनर् हामी स�म हुन सक�ः
☐ �वगतमा घर�वह�न (�वगत 12 म�हनामा)

☐ आमालाइर् नैराश्यताका साथमा घरका सबैलाइर् मान�सक समस्या/परामशर् ।

☐ बच्चाको अ�भभावक कैदमा परे को छ

☐ घरायसी लागुपदाथर्/मद्यपानको समस्या वा केह� कुराको दव्ु यर्सनी

☐ घरका अन्य समस्यहरूको मे�डकल/दन्त बीमा छै न

☐ जा�गर पाउन वा कायम रा�मा

☐ बच्चाको अ�भभावकलाइर् स्वास्थ्य चासोहरू छन ्

☐ वैधा�नक चासोहरू

☐ बच्चाको अ�भभावक अपाङ्ग छ

☐ बच्चाको अ�भभावक हालैमा लडाइँ को �ेत्रमा पठाइएको छ वा �वगतको वषर्�भत्र पठाइएको �थयो

☐ घरका अन्य समस्यहरूको मे�डकल/दन्त होम छै न
☐ बच्चाको अ�भभावकको �सकाइमा समस्या छ

☐ बच्चाको अ�भभावक आप्रवासी कामदार हो

☐ घरायसी आन्त�रक �हंसा (�वगतमा वा वतर्मानमा)

☐ अन्य प�रवार वा साथीहरूबाट प�रवारले थोरै वा केह� प�न सहायता पाएको छै न
☐ घरका चासोहरू

☐ हालैमा आप्रवासी/शरणाथ� (�वगत 5 वषर्)

अल� ल�नर्ङ आवेदन 2018-2019
पा�रवा�रक जानकार�


बच्चा कोसँग बस्छः


☐ एक जना अ�भभावक



☐ दइु र् जना अ�भभावक एउटै घरमा



☐ दइु र् जना अ�भभावक दइु र् वटा घरमा – के एउटा घरमा प्रमुख वैधा�नक दा�यत्व रहे को छ ?




☐ छ – कुन अ�भभावकमा मुख्य दा�यत्व रहे को छ ? ______________________________________________________________________

☐ छै न – के अक� घरबाट बच्चाको सहयोग भुक्तानी एउटा अ�भभावकले प्राप्त गछर् ?





☐ छ – बच्चाको सहायता भुक्तानी कुन अ�भभावकले प्राप्त गछर् ? __________________________________________
☐ होइन

कृपया तपाइ�को घरमा बस्ने अन्य सदस्यहरूको सूची �दनुहोस ्ः । तपाइ� वा आफ्नो बच्चालाइर् समावेश नगनह
ुर् ोस ् ।
तपाइ�लाइर् धेरै खाल� ठाउँ चा�हँ न्छ भने अलग्गै कागजमा ले�ुहोस ् र तपाइ�को �नवेदनसँगै संलग्न गनह
ुर् ोस ् ।
जन्म �म�त

नाम (प�हलो र अिन्तम)

(म�हना/�दन/वषर्)

के तपाइ�ले यो व्यिक्तलाइर्

बच्चाको सम्बन्ध

☐छ

☐ छै न

☐छ

☐ छै न

पा�रवा�रक जानकार�

☐छ
☐छ
☐छ
☐छ
☐छ

के यो बच्चा अ�भभावकसँग बस्छ, जसको अ�भभावक वा फोस्टर अ�भभावक छै न ?


☐ हो



☐ होइन



के यो व्यिक्तले बच्चाको प�मा राज्य, जातीय वा SSI भुक्तानी पाउँ छ ?

☐ पाउँ छ

☐ छै न





के यो बच्चाको ला�ग मात्रै हो ?

☐ हो



के तपाइ�सँग Working Connections Child Care
Subsidy छ ? ☐ छ

☐ छै न

☐ छै न

☐छ

☐ छै न

☐छ

☐ छै न

☐छ

☐ छै न

☐छ

☐ छै न

☐छ

☐ छै न

☐छ

☐ छै न
☐ छै न
☐ छै न
☐ छै न
☐ छै न
☐ छै न

☐ पाउँ दै न

☐ अस�मताको �निम्त Supplemental Security Income (SSI)

☐ होइन

☐छ
☐छ

☐ छै न

के तपाइ�, तपाइ�को बच्चा वा तपाइ�को प�रवारमा भएका अन्य सदस्यहरूले यस्ता प्रकारका आम्दानीहरू प्राप्त गछर् न ् ? लागु हुने सबैमा �चन्ह लगाउनुहोस ्ः
☐ TANF


�लएर तपाइ�सँग सम्बिन्धत छ ?

गनुह
र् ु न्छ ?

☐छ



के यो व्यिक्त रगत, �ववाह वा गोद

आ�थर्क रूपमा सहायता

बच्चासँग व्यिक्तको सम्बन्धः
___________________________

☐ फोस्टर चाइल्ड आम्दानी

अ�घल्लो वषर् वा �वगत 12 म�हनाको जम्मा अनुमा�नत घरायसी आम्दानीः ____________________________________

कृपया यो आवेदनको साथमा प�रवारको आकार र आम्दानीको प्रमाण प�न समावेश गनह
ुर् ोस ् ।









Child Protective Services (CPS), Family Assessment Response (FAR), अथवा Indian Child Welfare (ICW) बाट के तपाइ�को प�रवारले हालमा सेवाहरू प्राप्त ग�ररहनुभएको छ ?
☐छ

☐ छै न

CPS वा FAR बाट बाल स्याहारको �निम्त के तपाइ�को प�रवारले हालैमा स्वीकृ�त पाएको छ ?

☐ छ – प्रत्येक हप्ता स्वीकृत ग�रएको घण्टाको सङ्ख्याः ___________

☐ छै न

के तपाइ�को प�रवारले �वगतमा CPS or ICW बाट सेवाहरू प्राप्त गरे को छ ? ☐ छ

☐ छै न

तपाइ�को प�रवारको वतर्मान बसोबासको अवस्था कस्तो छ ?
☐ भाडा

☐ आफ्नै

☐ अन्य – यो जाँच ग�रएको छ भने कृपया �दइएको घरायसी प्रश्नावल� पूरा गनह
ुर् ोस ् ।

के यो प�रवारले हाउिजङ भाउचर अथवा क्यास अ�सस्टे न्ट फर हाउिजङ (housing voucher or cash assistance for housing) बाट छुट �दइएको घर प्राप्त गरे को छ ?

हाम्रो कायर्क्रमको बारे मा तपाइ�ले कसर� थाहा पाउनुभयो ? लागु हुने सबैमा �चन्ह लगाउनह
ु ोस ्ः

☐ वेबसाइट

☐ सामद
ु ा�यक कायर्क्रम

☐ पचार्

☐ �म�डया

☐ मुखले बताइएको

☐ साइट स्टाफ

☐छ

☐ छै न

☐ �वगतमा भएका अ�भभावक

☐ सामुदा�यक एजेन्सी/अवस्था अध्ययन गन� कमर्चार� – कृपया बताउनुहोस ्ः ____________________________________________

☐ अन्य – कृपया बताउनुहोस ्ः ___________________________________________

म उपलब्ध छु भनेर माग ग�रएका कागजात मैले उपलब्ध गरे को छु र मेरो �ानले भ्याएसम्म प्रश्नहरूको जवाफ मैले �दएको छु ।

अ�भभावकको दस्तखतः _________________________________________________ �म�त: ________________________
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STAFF ONLY: Returning Child Information

Program Year:
HS/EHS Only – Date Sent to PSESD:

Complete if the child is returning for the next program year. Do not reverify income.

Updated Total:
Site/ID Name:

CHILD INFORMATION
Child’s Name:
Child’s Date of Birth:
Has the child been diagnosed by a Health Care Provider with one or more serious/chronic health conditions, such as asthma, diabetes, seizures, heart condition, or
life-threatening allergies?
☐ Yes – Please describe: ________________________________________________________________________________
☐ No
Does the family suspect that the child has a developmental delay or disability?
☐ Yes – Please describe: ________________________________________________________________________________

☐ No

Does the family have concerns about the child’s health and development?
☐ Yes – Please describe: ________________________________________________________________________________

☐ No

Does the child have a current Individual Family Service Plan (IFSP) or Individual Education Plan (IEP)?
☐ Yes – Please describe: ________________________________________________________________________________
☐ No
Does this child have medical insurance?
Does this child have dental insurance?

☐ Yes

☐ Yes

☐ No

☐ No

Does this child have a regular doctor or medical clinic?

Does this child have a regular dentist or dental clinic?

Does the family have new/additional areas of concern?
☐ Yes – Please describe: ________________________________________________________________________________

☐ Yes

☐ Yes

☐ No

☐ No

Parent/Guardian 1

☐ No

☐ Biological/Adopted/Stepparent
☐ Foster Parent ☐ Grandparent
☐ Other Relative ☐ Other

☐ Biological/Adopted/Stepparent
☐ Foster Parent ☐ Grandparent
☐ Other Relative ☐ Other

Phone (if changed):
Alternate Phone (if changed):
Email Address (if changed):

_______-_______-___________ ☐Home ☐Cell ☐Work
_______-_______-___________ ☐Home ☐Cell ☐Work

_______-_______-___________ ☐Home ☐Cell ☐Work
_______-_______-___________ ☐Home ☐Cell ☐Work

What is the highest degree the
parent/guardian completed?

☐ Some college/advanced training
☐ College degree/training certificate
☐ Associate degree
☐ Bachelor’s degree
☐ Master’s degree
☐ None
☐ Yes – How many hours per week? ____________
☐ No
☐ Retired/Disabled
☐ Seasonal

☐ Some college/advanced training
☐ College degree/training certificate
☐ Associate degree
☐ Bachelor’s degree
☐ Master’s degree
☐ None
☐ Yes – How many hours per week? ____________
☐ No
☐ Retired/Disabled
☐ Seasonal

FAMILY INFORMATION
Name:
Relationship to Child:
Address (if changed):

Did the parent/guardian receive
a high school diploma or GED?

Is the parent/guardian currently
employed?
Is the parent/guardian currently
in job training or school?
Is the parent/guardian on active
U.S. military duty?

Is the parent/guardian a member
of a National Guard or Military
Reserve unit?

☐ GED
☐ High school diploma
☐ None – What is the highest grade completed? ____________

☐ Yes – How many hours per week? ____________
☐ No
☐ Yes ☐ No
☐ Yes

Parent Guardian 2

☐ GED
☐ High school diploma
☐ None – What is the highest grade completed? ____________

☐ Yes – How many hours per week? ____________
☐ No
☐ Yes ☐ No

☐ No

☐ Yes

☐ No

☐ Yes ☐ No
☐ Yes ☐ No
Is the parent/guardian a U.S.
military veteran?
What is the family’s current housing situation?
☐ Rent
☐ Own
☐ Other – Please describe: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Staff Name:
Staff Signature:

Title:
Date:
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घरायसी प्रश्नावल�
स्थानको नाम र ठे गाना

तपाइ�को आफ्नै घर वा भाडामा बस्नुहुन्छ भने तपाइ�ले यो फाराम भनुप
र् द� न ।
यो �वद्याथ� सेवा प्राप्त गनर् योग्य छ वा छै न भनेर �नधार्रण गनर् तल �दइएका प्रश्नहरूको जवाफले सहायता गनर् सक्छ । McKinney-Vento Act ले

घर�वह�न अनभ
ु व ग�ररहे का बालबा�लका र यव
ु ाहरूका �निम्त सेवाहरू र सहायताहरू प्रदान गदर् छ । (कृपया अ�धक जानकार�को �निम्त अक� पष्ृ ठमा

हे नुर्होस ्)

तपाइ�ले आफ्नो घर भाडा वा आफ्नै होइन भने कृपया तपाइ�को बसोबासको अवस्था बताउनुहोस ् । तल �दइएका �मल्ने सबैमा �चन्ह लगाउनुहोस ्ः
☐ मोटे लमा

☐ अस्थायी आवास

☐ अनुपयुक्त स्थानमा आवास (पानी, ताप, �वद्युत, आ�द नभएको)

�चन्ह लगाउनुहोस ्ः

☐ ट्रािन्सजसनल आवास

☐ कसैको घरमा वा अक� प�रवारसँग अपाटर् मेन्टमा – कृपया एउटामा



☐ छनोट गरे र

☐ घर गुमाएको, आ�थर्क समस्या वा सोह� कारणले

☐ एक ठाउँ बाट अक� स्थानमा सन�/काउच स�फर् ङ
☐ कार, पाकर्, क्याम्प साइट वा उस्तै स्थान
☐ अन्य – कृपया वणर्न गनुर्होस ्ः

बच्चाको नामः ______________________________________________

बीच

जन्म�म�तः __________________________

�लङ्गः __________________

प�हलो

म�हना/�दन/वषर्

________________________________

____________________________________________
अिन्तम

☐बच्चा एक्लै भएको (अ�भभावक वा वैधा�नक अ�भभावकसँग नबसेको)
☐बच्चा अ�भभावक वा वैधा�नक अ�भभावकसँग बसेको छ

वतर्मान आवासको ठे गानाः _______________________________________________________________________________________________________________________

फोन नम्बरः _____________________________________________________ सम्पकर् गन� व्यिक्तको नामः _________________________________________________
यहाँ �दइएका जानकार� सत्य र सह� छन ् भनेर वा�सङटन राज्यको कानुनको अधीनमा रह� झुटो ठह�रमा दण्ड भोग्न तयार छु भनी घोषणा गदर् छु ।

अ�भभावकको नामः ______________________________________________________________________________________________________________________________

अ�भभावकको दस्तखतः _________________________________________________________________________________________________________________________
�म�तः __________________
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खण्ड 725 । प�रभाषाहरू
यो उपशीषर्कको उद्दे श्यको �निम्तः
(1) "भनार्" र "नामाङ्कन" भन्ने शब्दले दव
र् पमा सहभागी
ु ै क�ाहरूमा सहभागी भइरहे का र स्कुलका �क्रयाकलापहरूमा पूणरू
भएकाहरूलाइर् समावेश गदर् छ ।

(2) घर�वह�न बालबा�लका र युवाहरू भन्ने शब्दको –

(A) अथर् िस्थर, �नय�मत र उपयुक्त रात्रीकाल�न आवासको कमी भएको व्यिक्त हो (खण्ड 103(a)(1) को अथर्�भत्र), र
(B) समावेश गदर् छ –

(i) घर गुमाएका, आ�थर्क क�ठनाइ वा त्यस्तै कारणले गदार् अक� व्यिक्तसँग घर बाँड्नु परे का बालबा�लका र
युवाहरू, वैकिल्पक उपयुक्त बासस्थानको कमीको कारण मोटे लहरू, होटे लहरू, ट्रे लर पाकर्हरू वा क्यािम्पङ

चौरमा ब�सरहे का, आकिस्मक वा अस्थायी �श�वरहरूमा ब�सरहे का, अस्पतालमा छो�डएकाहरू,

(ii) मख्
ु य रातको समयको आवास भएका बालबा�लका र यव
ु ाहरू, जन
ु चा�हँ सावर्ज�नक वा व्यिक्तगत स्थानको
�निम्त बनाइएको होइन वा �नय�मत सुत्नको ला�ग सामान्य रूपमा प्रयोग नग�रने स्थान हो (खण्ड
103(a)(2)(C) को अथर्�भत्र),

(iii) कारहरू, पाकर्हरू, सावर्ज�नक स्थानहरू, छो�डएका भवनहरू, अधर् मापदण्डका घरहरू, बस वा रे ल
स्टे सनहरू वा सोह� प्रकारको वातावरणमा बस्ने बालबा�लका र युवाहरू, र

(iv) (Elementary and Secondary Education Act को 1965) को खण्ड 1309 मा प�रभा�षत ग�रएको
यस्तो शब्द) आप्रवासी बालबा�लकाहरू, जो यो उपशीषर्कको उद्दे श्यको �निम्त घर�वह�नको रूपमा योग्य

भएको छ �कनभने त्यस्ता अवस्थामा रहे का बालबा�लकाहरूलाइर् उपधारा (i) दे �ख (iii) सम्म वणर्न ग�रएको
छ।

(3) एक्लो यव
ु ा भन्ने शब्दले अ�भभावकको भौ�तक दा�यत्वमा नभएको यव
ु ा भनेर समावेश गछर् ।

अ�त�रक्त स्रोतहरू

अ�भभावक जानकार� र स्रोतहरू तल �दइएको स्थानमा पाइन स�कन्छः
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://www.schoolhouseconnection.org/

