Early Learning ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ 2018-2019

Puget Sound ESD Early Learning Programs ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਅਸੀੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਜ�ਚ, ਜਾੰ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਹ� ਕਰਦੇ।
ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ�।
ਸਾਡੇ ਪ�ੇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਰ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ!

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ◌ੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜ� ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹ� ਹਨ, ਤ� ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਦਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਬੇਨਤੀ ਫ਼ਾਰਮ ਕਾਲੇ ਜ� ਨੀਲੇ ਪੈ�ਨ ਦੀ

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ

ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ

ਵਰਤ� ਨਾਲ ਭਰੋ।

ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ:

ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਿਲਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ

ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ:

ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ:
•

ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

•

ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

ਲਗਾਓ:

•

ਪਾਸਪੋਰਟ/ਵੀਜ਼ਾ

•

ਪਾਸਪੋਰਟ/ਵੀਜ਼ਾ

•

•

ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

•

ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਸਬੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

•

ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਪੱ ਤਰ

•

ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਿਰਕਾਰਡ

•

•

ਮੌਜੂਦਾ ਇਿਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ

•

ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ

•

ਿਰਕਾਰਡ

ਿਰਟਰਨ

ਿਹਰਾਸਤੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ

•

ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ

•

ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਲੀਜ਼

ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ

ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ

ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ W-2 ਫਾਰਮ

ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਲੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ

ਰਸੀਦ�
•

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ

ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨ� ਦੇ SSI/TANF

ਲਾਭ ਪੱ ਤਰ
•

ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਗ��ਟ

•

ਬੱ ਚਾ ਸਮਰਥਨ

•

ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ

ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦਰਸਾਉੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪੱ ਤਰ

ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸ� �ਪਰ
ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਿਤਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਭੇਜ:ੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਿਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ
ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਤਾ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ IFSP/IEP ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵੀ

ਨੱਥੀ ਕਰੋ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤ� ਿਬਨ� ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ�ਾਸੈ�ਸ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ!ੋ ਸਾਡੇ Early

Learning Programs ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ!
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ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਸਾਡੇ Early Learning Programs ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਲਈ ਜ�ਚ, ਜਾੰ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਹ�
ਕਰਦੇ।

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ:

ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ:



ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ: _______/_____/________

ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਮ:
ਿਲੰਗ:



ਮਹੀਨਾ / ਿਦਨ/ ਸਾਲ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� ਉਿਚਤ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? ____________________________________________________________________________

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਹਸਪੈਿਨਕ/ਲਾਟੀਨ� ਹੈ?

☐ ਹ� - ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜ� ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ: ___________________________________________________________________________________
☐ ਨਹ�


ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:
☐ ਅਫਰੀਕਨ/ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਿਰਕਨ/ਬਲੈ ਕ


☐ ਏਸ਼ੀਅਨ



ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜ� ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ: ___________________________________________________________________________________

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜ� ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ: ___________________________________________________________________________________

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

☐ ਅਲਾਸਕਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ/ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਮੈਿਰਕਨ/ਅਮੈਿਰਕਨ ਇੰ ਡੀਅਨ


ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜ� ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ: ___________________________________________________________________________________

☐ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹਵਾਈਅਨ ਜ� ਪੈਿਸਿਫਕ ਆਈਲ� ਡਰ


☐ ਵਾਈਟ



ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜ� ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ: ___________________________________________________________________________________

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਜ� ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ: ___________________________________________________________________________________

ਜੇਕਰ �ਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਹ�, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ: _________________________________________________________________________________________________

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪਿਹਲ� ਕਦੇ ਇਨ�� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱ ਚ� ਿਕਸੇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ?

☐ Birth-to-3 Home Visiting Program
☐ Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
☐ Early Head Start
☐ Parents as Teachers

☐ Head Start
☐ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ Migrant/Seasonal Head Start
☐ ECEAP
☐ ਨਹ�

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? _______________________________ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ: ____________________________________________________________________________


ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਅਿਧਕਾਿਰਕ ਪਾਲਕ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਹੈ? (ਿਕਸੇ ਸਟੇਟ ਜ� ਜਨਜਾਤੀ ਤ� ਇੱ ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱ ਚਾ ਇੱ ਕ ਪਾਲਕ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਹੈ)
☐ ਹ�

☐ ਨਹ�



ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬੀਤੇ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਪਾਲਕ/ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਸੀ?

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵਤੀਰੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕ�ਦਰ ਜ� ਪ�ੀ-ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨ� ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਜ� ਅਣਗਿਹਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

☐ ਹ�

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਨਹ�

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀੰ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਜ� ਵੱ ਧ ਗੰ ਭੀਰ/ਲੰਮੀ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤ�, ਿਜਵ� ਦਮਾ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਦੌਰ,ੇ ਿਦਲ ਦੀ ਸਿਥਤੀ, ਜ� ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਪ�ਤੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ?

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

☐ ਹ� – ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ: ________________________________________________________________________________

☐ ਨਹ�

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ ਦੇਰੀ ਜ� ਅਪੰ ਗਤਾ ਹੈ?

☐ ਹ� – ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ: ___________________________________________________________________________________________________
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਇੰ ਡੀਿਵਜ਼ੁਅਲ ਫੈਿਮਲੀ ਸਰਿਵਸ ਪਲਾਨ (IFSP) ਜ� ਇੰ ਡੀਿਵਜ਼ੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (IEP) ਹੈ?

☐ ਹ�

ਜੇਕਰ ਹ�, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ IFSP ਜ� IEP ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ


ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ IEP/IFSP ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:

☐ ਨਹ�

☐ ਨਹ�
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☐ ਔਿਟਜ਼ਮ

☐ ਬੌਿਧਕ ਅਸਮਰਥਤਾ

☐ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ

☐ ਿਵਿਕਸਾਤਮਕ ਦੇਰੀ

☐ ਆਰਥੋਪੀਿਡਕ ਖ਼ਰਾਬੀ

☐ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱ ਟ

☐ ਬੋਲਾ-ਅੰ ਨ�ਾਪਣ

☐ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਮਰਥਤਾਵ�

☐ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

☐ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਖ਼ਰਾਬੀ

☐ ਸੁਣਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖ਼ਰਾਬੀ



☐ ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ਰਾਬੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ�ੀ-ਸਕੂਲ ਜ� ਬਰਥ-ਟੂ-3 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ/ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?

☐ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਖ਼ਰਾਬੀ
☐ ਹ�

☐ ਨਹ� ☐ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ�

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਤੀ ਕੋਈ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ? ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:
☐ ਜਨਮ ਸਮ� ਘੱ ਟ ਭਾਰ (5.8 ਪ�ਡ ਤ� ਘੱ ਟ)

☐ ਿਦਮਾਗੀ ਿਸਹਤ – ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ:

☐ ਵਤੀਰਾ – ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ:

☐ ਭੋਜਨ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ/ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ – ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ

☐ ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ

________________________________________________

☐ ਸੁਣਨਾ

☐ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ

☐ ਡਰੱ ਗ/ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਵਤ

☐ ਹ� – ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ?

☐ Washington Apple Health/ProviderOne

☐ ਿਨ�ਜੀ ਬੀਮਾ

☐ ਨਹ�

ਕੀ ਇਸ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਿਨਯਿਮਤ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਿਨਕ ਹੈ?

☐ ਹ�

☐ ਜਨਜਾਤੀ ਜ� ਿਮਲਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ

☐ ਨਹ�

ਕੀ ਇਸ ਬੱ ਚੇ ਨ� ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨ� ਿਵੱ ਚ ਵੈ�ਲ-ਚਾਈਲਡ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ☐ ਹ� – ਿਪਛਲੀ ਜ�ਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: _____/_____/_____
☐ ਨਹ�

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਦੰ ਦ� ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ?

☐ ਹ� – ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ?

☐ Washington Apple Health/ProviderOne

☐ ਿਨ�ਜੀ ਬੀਮਾ

☐ ਨਹ�

☐ ਹ�

ਕੀ ਇਸ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਿਨਯਿਮਤ ਦੰ ਦ� ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜ� ਡ�ਟਲ ਕਲੀਿਨਕ ਹੈ?

☐ ਨਹ�

☐ ਨਹ�

ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਮ:



ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ:



ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ:

ਇਸ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮ� ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ

ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ 2

☐ ਜੈਿਵਕ/ਗੋਦ ਿਲਆ/ਪਾਲਕ ਮਾਪੇ

☐ ਜੈਿਵਕ/ਗੋਦ ਿਲਆ/ਪਾਲਕ ਮਾਪੇ

☐ ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ☐ ਹੋਰ

☐ ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ☐ ਹੋਰ

☐ ਮਤਰੇਏ ਮਾਪੇ

☐ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ

______________

_______-_______-___________ ☐ ਘਰ ☐ ਸੈ�ਲ ☐ ਕੰ ਮ




ਫ਼ੋਨ:

_______-_______-___________ ☐ ਘਰ ☐ ਸੈ�ਲ ☐ ਕੰ ਮ



ਈਮੇਲ ਪਤਾ:




ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

ਤੁਸ� ਿਕਹੜੀ(ਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ(ਵ�) ਬੋਲਦੇ ਹੋ?

☐ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ

_____/_____/________
ਮਹੀਨਾ/ਿਦਨ/ਸਾਲ

ਪਤਾ:

ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

☐ ਮਤਰੇਏ ਮਾਪੇ

_____/_____/________
ਮਹੀਨਾ/ਿਦਨ/ਸਾਲ



ਿਵਕਲਿਪਕ ਫ਼ੋਨ:

☐ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ�

ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ 1

_______________

ਿਕੰ ਨੀ ਸੀ?

ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪਿਰਵਾਿਰਕ



☐ ਤਾਰੀਖ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ�

☐ ਜਨਜਾਤੀ ਜ� ਿਮਲਟਰੀ ਡ�ਟਲ ਕਵਰੇਜ

ਕੀ ਇਸ ਬੱ ਚੇ ਨ� ਿਪਛਲੇ 6 ਮਹੀਨ� ਿਵੱ ਚ ਦੰ ਦ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ☐ ਹ� – ਿਪਛਲੀ ਜ�ਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: _____/_____/_____

ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

☐ ਹੋਰ – ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ: _________________________

_______________________________________________________

ਕੀ ਇਸ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਹੈ?



☐ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ/ਗ�ੌਸ ਮੋਟਰ

ਿਦਓ: _______________________________________________

☐ ਦੰ ਦ ਦਾ ਦਰਦ/ਸੜਨਾ/ਮਸੂਿੜਆਂ ਿਵੱ ਚ ਖੂਨ



_________________________________________________________

_______-_______-___________ ☐ ਘਰ ☐ ਸੈ�ਲ ☐ ਕੰ ਮ

_______-_______-___________ ☐ ਘਰ ☐ ਸੈ�ਲ ☐ ਕੰ ਮ

ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ 1

ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ 2

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�
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ਕੀ ਤੁਸ� ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਜ� GED ਪ�ਾਪਤ
ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਤੁਸ� ਸਭ ਤ� �ਚੀ ਿਕਹੜੀ ਿਡਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ?

☐ GED
☐ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋ ਮਾ

☐ ਕੋਈ ਨਹ� – ਤੁਸ� ਸਭ ਤ� �ਚਾ ਿਕਹੜਾ ਗ�ੇਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ______________
☐ ਕੁਝ ਕਾਲਜ/ਐਡਵ�ਸਡ ਟ�ੇਿਨੰਗ

☐ ਕੁਝ ਕਾਲਜ/ਐਡਵ�ਸਡ ਟ�ੇਿਨੰਗ

☐ ਕਾਲਜ ਿਡਗਰੀ/ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

☐ ਬੈਚਲਰ ਿਡਗਰੀ

☐ ਬੈਚਲਰ ਿਡਗਰੀ

☐ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਡਗਰੀ

☐ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਿਡਗਰੀ

☐ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਿਡਗਰੀ

☐ ਕੋਈ ਨਹ�





ਕੀ ਤੁਸ� ਅੱ ਜਕਲ� ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸ� ਅੱ ਜਕਲ� ਜੌਬ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਜ� ਸਕੂਲ

ਿਵੱ ਚ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਪ�ਵਾਿਨਤ WorkFirst
ਗਤੀਿਵਧੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸ� ਯੂ.ਐਸ. ਿਮਲਟਰੀ ਿਡਊਟੀ �ਤੇ
ਸਰਗਰਮ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਨ�ਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਜ� ਿਮਲਟਰੀ

ਿਰਜ਼ਰਵ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸ� ਯੂ.ਐਸ. ਿਮਲਟਰੀ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋ?

☐ ਕੋਈ ਨਹ� – ਤੁਸ� ਸਭ ਤ� �ਚਾ ਿਕਹੜਾ ਗ�ੇਡ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ______________

☐ ਕਾਲਜ ਿਡਗਰੀ/ਪ�ੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
☐ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਡਗਰੀ



☐ GED
☐ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਿਡਪਲੋ ਮਾ

☐ ਕੋਈ ਨਹ�

☐ ਹ� – ਿਕੰ ਨ� ਘੰ ਟੇ ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ? ____________
☐ ਨਹ�

☐ ਹ� – ਿਕੰ ਨ� ਘੰ ਟੇ ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ? ____________

☐ ਮੌਸਮੀ

☐ ਮੌਸਮੀ

☐ ਹ� – ਿਕੰ ਨ� ਘੰ ਟੇ ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ? ____________
☐ ਨਹ�

☐ ਹ� – ਿਕੰ ਨ� ਘੰ ਟੇ ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ? ____________

ਹਫ਼ਤਾ: _______________________

ਹਫ਼ਤਾ: _______________________

☐ ਨਹ�

☐ ਿਰਟਾਇਰਡ/ਅਸਮਰਥ

☐ ਿਰਟਾਇਰਡ/ਅਸਮਰਥ

☐ ਹ� – ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪ�ਤੀ
☐ ਨਹ�
☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਹ�

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਹ� – ਗਤੀਿਵਧੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪ�ਤੀ
☐ ਨਹ�
☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ/ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਵਾਲੇ ਉਨ�� ਖੇਤਰ� �ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ ਿਜਨ�� ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ:
☐ ਿਪਛਲੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ (ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨ�)

☐ ਮਾਤਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਿਦਮਾਗੀ ਿਬਮਾਰੀ/ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ।

�ਥੇ ਸੀ

☐ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਡਰੱ ਗ/ਅਲਕੋਹਲ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਜ� ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ�

☐ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਅਪੰ ਗ ਹੈ

☐ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਜੰ ਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱ ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਜ� ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨ� ਿਵੱ ਚ
☐ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਕੈਦ ਿਵੱ ਚ ਹੈ

☐ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ� ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ/ਡ�ਟਲ ਬੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ
☐ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ�ਬਰ� ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ/ਡ�ਟਲ ਘਰ ਨਹ� ਹੈ
☐ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਕੋਲ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ
☐ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਕੋਲ ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ� ਹਨ

☐ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਪ�ਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ

☐ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ (ਿਪਛਲੀ ਜ� ਮੌਜੂਦਾ)

☐ ਪਿਰਵਾਰ ਜ� ਦੋਸਤ� ਤ� ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜ� ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹ�
☐ ਨੌਕਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ� ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ
☐ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਚੰ ਤਾਵ�
☐ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਚੰ ਤਾਵ�

☐ ਹਾਲੀਆ ਪਰਵਾਸੀ/ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਿਪਛਲੇ 5 ਸਾਲ)
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ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ


ਬੱ ਚਾ ਇਨ�� ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ:




☐ ਇੱ ਕ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ

☐ ਇੱ ਕੋ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ

☐ ਦੋ ਪਿਰਵਾਰ� ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ – ਕੀ ਇੱ ਕ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਹਰਾਸਤ ਹੈ?

☐ ਹ� – ਿਕਹੜੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਹਰਾਸਤ ਹੈ? ______________________________________________________________________



☐ ਨਹ� – ਕੀ ਇੱ ਕ ਮਾਪੇ ਦੂਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਬੱ ਚਾ ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ?








☐ ਹ� – ਿਕਹੜਾ ਮਾਪੇ ਬੱ ਚਾ ਸਮਰਥਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? __________________________________________
☐ ਨਹ�

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱ ਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ’ਤੇ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼

ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਮ (ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ)

(ਮਹੀਨਾ/ਿਦਨ/ਸਾਲ)

ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਿਥਕ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਹ�
☐ ਹ�
☐ ਹ�
☐ ਹ�
☐ ਹ�
☐ ਹ�



☐ ਨਹ�
☐ ਨਹ�
☐ ਨਹ�
☐ ਨਹ�
☐ ਨਹ�
☐ ਨਹ�



☐ ਹ�



☐ ਨਹ�

ਕੀ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਸਟੇਟ, ਜਨਜਾਤੀ, ਜ� SSI ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

☐ ਹ�

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਹ�
☐ ਹ�
☐ ਹ�
☐ ਹ�
☐ ਹ�
☐ ਹ�

☐ TANF



ਕੀ ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਹੈ?

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Working Connections Child Care
Subsidy ਹੈ? ☐ ਹ�

☐ ਅਪੰ ਗਤਾ ਲਈ Supplemental Security Income (SSI)


ਅਣਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ:

☐ ਨਹ�
☐ ਨਹ�
☐ ਨਹ�
☐ ਨਹ�

☐ ਫੋਸਟਰ ਚਾਈਲਡ ਇਨਕਮ

ਿਪਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਜ� ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਕੁੱ ਲ ਅੰ ਦਾਜ਼ਨ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ: ____________________________________



ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅੱ ਜਕਲ� ਚਾਈਲਡ ਪ�ੋਟੈਕਿਟਵ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (CPS), ਫੈਿਮਲੀ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਿਰਸਪ�ਸ (FAR), ਜ� ਇੰ ਡੀਅਨ ਚਾਈਲ਼ਡ ਵੈਲਫੇਅਰ (ICW) ਤ� ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ? ☐ ਹ�



☐ ਹ� – ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ: ___________



☐ ਨਹ�

_________________________

☐ ਨਹ�

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।


☐ ਨਹ�

☐ ਨਹ�

ਕੀ ਤੁਸ�, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ, ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮ�ਬਰ ਇਨ�� ਿਕਸਮ� ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:

☐ ਨਹ�

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਰਵਾਰ ਅੱ ਜਕਲ� CPS ਜ� FAR ਰਾਹ� ਬੱ ਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ�ਵਾਿਨਤ ਹੈ?
☐ ਨਹ�

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨ� ਿਪਛਲੇ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ CPS ਜ� ICW ਤ� ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ ਕੀ ਹੈ?
☐ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ



ਿਵਆਹ, ਜ� ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਬੱ ਚਾ ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਜ� ਪਾਲਕ ਮਾਪੇ ਨਹ�?




ਕੀ ਇਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਨ,

☐ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ

☐ ਹੋਰ – ਜੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ�ਸ਼ ਾਨਵਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ

ਕੀ ਇਹ ਪਿਰਵਾਰ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਵਾਉਚਰ ਜ� ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਨਕਦ ਸਮਰਥਨ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:

☐ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ

☐ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ

☐ ਫਲਾਇਰ

☐ ਮੀਡੀਆ

☐ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

☐ ਸਾਈਟ ਸਟਾਫ਼

☐ ਹ�

☐ ਨਹ�

☐ ਿਪਛਲੇ ਮਾਪੇ

☐ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਏਜੰ ਸੀ/ਕੇਸ ਵਰਕਰ – ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਓ: ___________________________________________________________

☐ ਹੋਰ – ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਓ: ___________________________________

ਮ� ਆਪਣੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ: ______________________________________________ ਤਾਰੀਖ਼: ________________________
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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:

Early Learning ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ 2018-2019

ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਪ�ਸ਼ਾਨਵਲੀ
ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੈ/ਿਕਰਾਏ ’ਤੇ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਸਵਾਲ� ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸੇਵਾਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। McKinney-Vento Act ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪੰ ਨਾ ਦੇਖੋ)

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਨਹ� ਹੈ/ਿਕਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ ਸਾੰਝੀ ਕਰੋ। ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:
☐ ਇੱ ਕ ਮੋਟਲ ਿਵੱ ਚ

☐ ਇੱ ਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਾਨ ਿਵੱ ਚ

☐ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜ� ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ – ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਚੁਣ:ੋ




☐ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ

☐ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਰਿਥਕ ਤੰ ਗੀ, ਜ� ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ

ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ

☐ ਿਕਸੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ� ਦੇ ਨਾਲ (ਪਾਣੀ, ਹੀਟ, ਿਬਜਲੀ, ਆਿਦ ਤ�
ਿਬਨ�)

☐ ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਦੂਜੀ ਥ� ਜਾਣਾ/ਕਾਉਚ ਸਰਿਫੰ ਗ

☐ ਇੱ ਕ ਕਾਰ, ਪਾਰਕ, ਕ�ਪਸਾਈਟ, ਜਾੰ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ
☐ ਟ�ਾਿੰ ਜ਼ਸ਼ਨਲ ਹਾਊਿਸੰ ਗ

☐ ਹੋਰ – ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ:

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ: ____________________________________________________

______________________________________

ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼: __________________________

ਿਲੰਗ: __________________

ਪਿਹਲਾ

ਮਹੀਨਾ/ਿਦਨ/ਸਾਲ

ਿਵਚਕਾਰਲਾ

_________________________________________________
ਅ◌ਾਖ਼ਰੀ

☐ਬੱ ਚਾ ਇਕੱ ਲਾ ਹੈ (ਮਾਪੇ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਲ ਨਹ� ਰਿਹ ਿਰਹਾ)
☐ਬੱ ਚਾ ਮਾਪੇ ਜ� ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ: _________________________________________________________________________ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਨਾਮ: ____________________________________________________________
ਮ� ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਇੱਥੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦਾ ਨਾਮ: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ਮਾਪੇ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________
ਿਮਤੀ:__________________
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ਸੈਕਸ਼ਨ 725. ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ�
ਇਸ ਿਸਰਲੇ ਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ:
(1) ਸ਼ਬਦ "ਦਾਖਲਾ" ਅਤੇ "ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣਾ" ਿਵਚ ਕਲਾਸ� ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(2) ਵਾਕਾੰਸ਼ ‘ਬੇਘਰ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ' —

(A) ਭਾਵ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਨਸ਼ਿਚਤ, ਿਨਯਮਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਰਾਤ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਸੈਕਸ਼ਨ 103(a)(1) ਦੇ ਭਾਵ
ਅੰ ਦਰ)); ਅਤੇ

(B) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ —

(i) ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਰਿਥਕ ਤੰ ਗੀ, ਜ� ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸ�ਝੇ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ; ਿਵਕਲਪਕ ਢੁਕਵ� ਿਰਹਾਇਸ਼� ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੋਟਲ�, ਹੋਟਲ�, ਟ�ੇਲਰ ਪਾਰਕ�, ਜ� ਕ�ਿਪੰ ਗ ਸਥਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ;
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਪਿਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆਸਰਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ; ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਛੱ ਡ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ;

(ii) ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਜਨ�� ਕੋਲ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਰਾਤ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱ ਕ ਜਨਤਕ ਜ� ਪ�ਾਈਵੇਟ ਜਗ�ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਇਨਸਾਨ� ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਵਜ� ਿਤਆਰ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ� ਵਰਤੀ ਨਹ� ਜ�ਦੀ (ਸੈਕਸ਼ਨ 103(a)(2)(C)
ਦੇ ਭਾਵ ਅੰ ਦਰ));

(iii) ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਜਹੜੇ ਕਾਰ�, ਪਾਰਕ�, ਜਨਤਕ ਥਾਵ�, ਛੱ ਡੀਆਂ ਹੋਈਆੰ ਇਮਾਰਤ�, ਘਟੀਆ ਿਰਹਾਇਸ਼�, ਬੱ ਸ ਜ� ਰੇਲਵੇ
ਸਟੇਸ਼ਨ�, ਜ� ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੈਿਟੰ ਗ� ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ

(iv) ਪ�ਵਾਸੀ ਬੱ ਚੇ (ਿਜਵ� ਿਕ 1965 ਦੀ Elementary and Secondary Education Act ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1309 ਿਵਚ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਜੋ ਇਸ ਿਸਰਲੇ ਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਜ� ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਧਾਰਾਵ� (i) ਤ� (iii) ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲਤ� ਿਵੱ ਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸੰ ਸਾਧਨ

(3) ਵਾਕਾੰਸ਼ ‘ਇਕੱ ਲਾ ਨੌਜਵਾਨ’ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪੇ ਜ� ਸਰਪ�ਸਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੈ।

ਮਾਪੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਧਨ ਇੱ ਥੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://www.schoolhouseconnection.org/

