गर्भवती आमाको निवेदि 2018-2019
Early Head Start Programs मा कसरी आवेदि ददिे ।
स्वागतम ।
कृपया एउटा आवेदनको पाकेट भनह
नु ोस ् र आग्रह गररएको कागजात संलग्न गनह
नु ोस ् ।
तपार्इंको जानकारी गोप्य हनन्छ । तपार्इंले अध्यागमन अवस्थाको बारे मा आवश्यक जााँच गनु वा प्रततवेदन ददनन जरुरी छै न ।
हाम्रो कायुक्रममा योग्यता तपार्इंले तनवेदन ददनभ
न एको ममततबाट होर्इन तर पाररवाररक आम्दानीबाट तनर्ाुरण हनन्छ ।
हाम्रो कायुक्रम तछटो भरराँदै छ, त्यसैले तपार्इंले सकेसम्म तछटो आवेदन ददनह
न ोस ् ।

निवेदि र्िभ तपार्इंलार्इभ सहायताको आवश्यकता छ र्िे अथवा तपार्इंसँग आग्रह गररएको सबै कागजातहरू छै िि ् र्िे हामीलार्इभ सम्पकभ गिह
नभ ोस ् ।
कृपया तल ददर्इएका कदमहरू पछ्याउनह
न ोस ््ः

कालो वा तनलो कलम प्रयोग गरे र आवेदन
फाराम भनह
नु ोस ् ।

तपार्इंको पाररवाररक आम्दानीको

तपार्इंको पररवारको आआकारको

आवेदि ददि सबै प्रयोग गिह
नभ ोस ््ः

यीमध्ये कनिै एक प्रयोग गिह
नभ ोस ््ः

प्रमाणको एक प्रतत संलग्न गनह
नु ोस ् ।

•
•
•

अतिल्लो वर्ुको आम्दानी कर फफताु

•

अतिल्लो वर्ुको W–2 फाराम

ववगत 12 मदहनादे खि पे स्टबको
प्रमाण

•

प्रमाणको प्रतत संलग्न गनह
नु ोस ् ।

अतिल्लो वर्ुको आम्दानी कर
फफताु

•

िर भाडा

ववगत 12 मदहनादे खि SSI/TANF
आ

•
•
•

फोस्टर स्याहार सहायता
बच्चालार्इु सहायता

ववगत 12 मदहनादे खि तपार्इंको

जम्मा समग्र आआम्दानी बताउने
रोजगारदाताको पत्र

तपार्इंले माथथ उल्लेख िगररएको

आआम्दािीको अन्य प्रकार प्राप्त

गिर्
नभ एको छ र्िे हाम्रो कायाभलयमा फोि
गिह
नभ ोस ् ।
तपार्इंको पर्
ू नभ िवेदि र कागजातहरू यहाँ ददिह
न ोस ््ः
ठे गािा:

तपार्इंको आआम्दािीको प्रमार् समावेश गररएको छ र्िेर कृपया निश्श्ित
गिह
नभ ोस ् । यो जािकारी बबिा हामीले तपार्इंको निवेदिलार्इभ अगाडि बढाउि
सक्दै िौं ।

फोि िम्बर्ः

सम्र्व र्एसम्म तपार्इंले पर्
भ पमा र्रे को निवेदि ददि सम्झिह
ू रू
न ोस ् । हाम्रो
Early Head Start Programs छान्िर्
न एको निश्म्त तपार्इंलार्इभ धन्यवाद ।

जम्मा अङ्क्ः

गर्भवती आमाको निवेदि 2018-2019

तपार्इंको आवेदिमा र्एको जािकारी गोप्य हनन्छ र हाम्रो अली हे ि स्टाटभ कायभक्रमको निश्म्त तपार्इंको बच्िाको योग्यता निधाभरर् गिभ मात्रै प्रयोग गररन्छ । अध्यागमि अवस्थाको
बारे मा आआग्रह, जाँि वा प्रनतवेदि हामीलार्इभ िादहँदैि ।

बच्िाको बाँकी ममनत्ः
पाररवाररक जािकारी

आशा गररएको आमा

दोस्रो अमर्र्ावक

_________/______/________
मदहना / ददन/ वर्ु

_________/______/________
मदहना / ददन/ वर्ु

हालैमा छै न भने ववगतमा के तपार्इं फकशोर अमभभावक हनननहनन््यो ?

हालैमा छै न भने ववगतमा के तपार्इं फकशोर अमभभावक हनननहनन््यो ?

नाम:
❖

जन्म ममतत:

☐ थथएाँ

☐ थथर्इनाँ

ठे गाना:

☐ थथएाँ

☐ थथर्इनाँ

के तपार्इं आशा गररएको आमासाँग बमसरहननभएको छ ?
☐ हो

☐ छै नाँ – तल ठे गाना लेख्ननहोस ््ः
फोन्ः

_______-_______-__________

☐िर ☐मोवार्इल ☐काम गने ठाउाँ को

_______-_______-__________

☐िर ☐मोवार्इल ☐काम गने ठाउाँ को

वैकल्ल्पक फोन्ः

_______-_______-__________

☐िर ☐मोवार्इल ☐काम गने ठाउाँ को

_______-_______-__________

☐िर ☐मोवार्इल ☐काम गने ठाउाँ को

र्इमेल ठे गाना्ः
तपाईंलाई सम्पकु गने सबैभन्दा

☐फोन कल

☐र्इमेल

☐सन्दे श

☐फोन कल

☐र्इमेल

☐सन्दे श

उथचत माध्यम के हो?
तपार्इंलार्इु सम्पकु गने सबैभन्दा

☐बबहान

☐ददउाँ सो

पाररवाररक जािकारी

उपयनक्त समय कनन हो ?

☐सााँझ

☐कननै पतन समयमा

☐बबहान

☐सााँझ

☐कननै पतन समयमा

तल संकलि गररएको जािकारीले सांस्कृनतक रूपमा उपयनक्त सेवाहरू र सहायताहरू तपार्इंको पररवारलार्इभ अद्ववतीय रूपमा निधाभरर् गिभ हामीलार्इभ सहायता गदभ छ ।
के तपार्इंले Hispanic/Latino
(दहस्पातनक/ल्यादटनो) को रूपमा
पदहचान गनह
नु न न्छ ?
तपार्इंले आफ्नो वंश कसरी
पदहचान गनह
नु न न्छ ? लागन हनने
सबैमा थचन्ह लगाउननहोस ््ः

☐ छ - कृपया वणुन गनह
नु ोस ् अथवा आफ्नोदे शको बारे मा लेख्ननहोस ््ः
________________________________________________________________________

☐ छ - कृपया वणुन गनह
नु ोस ् अथवा आफ्नोदे शको बारे मा लेख्ननहोस ््ः
________________________________________________________________________

☐ होर्इन

☐ होर्इन

☐ अफिकी/अफिकी अमेररकी/काला जातत
(African/African American/Black)
➢
कृपया वणुन गननह
ु ोस ् अथवा आफ्नो जातत/दे शको बारे मा

☐ अफिकी/अफिकी अमेररकी/काला जातत
(African/African American/Black)
➢
कृपया वणुन गननह
ु ोस ् अथवा आफ्नो जातत/दे शको बारे मा

लेख्ननहोस ््ः
______________________________________________________________
☐ एमसयाली (Asian)
➢

कृपया वणुन गनह
नु ोस ् अथवा आफ्नो जातत/दे शको बारे मा

लेख्ननहोस ््ः
______________________________________________________________
☐ एमसयाली (Asian)
➢

कृपया वणुन गनह
नु ोस ् अथवा आफ्नो जातत/दे शको बारे मा

लेख्ननहोस ््ः
______________________________________________________________
☐ अलास्का स्थानीय/स्थानीय अमेररकी/अमेररकी र्इल्न्डयन
(Alaska Native/Native American/American Indian)
➢
कृपया वणुन गननह
ु ोस ् अथवा आफ्नो जातत/दे शको बारे मा

लेख्ननहोस ््ः
______________________________________________________________
☐ अलास्का स्थानीय/स्थानीय अमेररकी/अमेररकी र्इल्न्डयन
(Alaska Native/Native American/American Indian)
➢
कृपया वणुन गननह
ु ोस ् अथवा आफ्नो जातत/दे शको बारे मा

☐ स्थानीय हवार्इवासी वा प्यासेफफक आआर्इल्याण्डमा बस्नेहरू
(Native Hawaiian or Pacific Islander)
➢
कृपया वणुन गननह
ु ोस ् अथवा आफ्नो जातत/दे शको बारे मा

☐ स्थानीय हवार्इवासी वा प्यासेफफक आआर्इल्याण्डमा बस्नेहरू
(Native Hawaiian or Pacific Islander)
➢
कृपया वणुन गननह
ु ोस ् अथवा आफ्नो जातत/दे शको बारे मा

लेख्ननहोस ््ः __________________________________________________

लेख्नह
न ोस ््ः

लेख्ननहोस ््ः __________________________________________________

लेख्नह
न ोस ््ः

_____________________________________________________________
☐ गोरो जातत (White)
➢

कृपया वणुन गनह
नु ोस ् अथवा आफ्नो जातत/दे शको बारे मा

_____________________________________________________________
☐ गोरो जातत (White)
➢

लेख्ननहोस ््ः

कृपया वणुन गनह
नु ोस ् अथवा आफ्नो जातत/दे शको बारे मा
लेख्ननहोस ््ः

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

माथथ उल्लेि गररएको छै न भने कृपया तपार्इंको बच्चाको वंश वणुन गनह
नु ोस ््ः
____________________________________________________________

माथथ उल्लेि गररएको छै न भने कृपया तपार्इंको बच्चाको वंश वणुन गनह
नु ोस ््ः
____________________________________________________________

तपाईंलाई दोभार्े सेवा चादहन्छ?

☐छ

☐छ

तपाईंले कनन भार्ा बोल्ननहनन्छ ?

_______________________________________________________

पाररवाररक जािकारी

जािकारी

पाररवाररक

☐ददउाँ सो

☐ छै न

☐ छै न

_______________________________________________________

गर्भवती आमाको निवेदि 2018-2019
के तपार्इंले हार्इस्कनल डडप्लोमा वा
GED पाउननभएको थथयो ?

☐ GED

☐ GED

☐ हार्इ स्कनल डडप्लोमा

☐ हार्इ स्कनल डडप्लोमा

☐ केही कलेज/एड्भान्स तामलम

☐ केही कलेज/एड्भान्स तामलम

☐ कलेज डडग्री/पेशागत प्रमाणपत्र

☐ कलेज डडग्री/पेशागत प्रमाणपत्र

☐ सम्बल्न्र्त डडग्री

☐ सम्बल्न्र्त डडग्री

☐ स्नातक डडग्री

☐ स्नातक डडग्री

☐ स्नाकोत्तर डडग्री

☐ स्नाकोत्तर डडग्री

☐ छै न – तपार्इंले परू ा गननुभएको उच्च कक्षा कनन हो ? ____________

तपार्इंले पूरा गननुभएको उच्च डिग्री
के हो ?

☐ छै न – तपार्इंले परू ा गननुभएको उच्च कक्षा कनन हो ? ____________

☐ केही पतन छै न

☐ केही पतन छै न

के तपार्इंले हालैमा WIC सेवाहरू प्राप्त गरररहननभएको छ ?

☐छ

☐ छै न

के तपार्इंलार्इु अली हे ड स्टाटु (EHS) मा मसफाररस गररएको थथयो ? ☐ थथयो – मसफाररस गने व्यल्क्त/एजेन्सीको नाम्ः _______________________________________________
☐ होर्इन
के तपार्इं हालैमा EHS कायुक्रममा भनाु हनननभएको छ? ☐ छ – कायुक्रमको नाम्ः ______________________________________________________________________________________
☐ होर्इन

कृपया तपार्इं/तपार्इंको पररवारको तनल्म्त तपार्इंमा भएको चासोको क्षेत्रहरूमा जााँच गनह
नु ोस ्, जसमा हामीले तपार्इंलार्इु सहायता गनु सक्षम हनन सक्छौं:
☐ अमभभावकीय स्याहार सेवाहरू

☐ मात ृ नैराश्यताको साथमा पररवारमा मानमसक समस्या/परामशु

☐ गभाुवस्थाको उच्च जोखिम

☐ अमभभावक आप्रवासी कामदार हो

☐ मेडडकल सीमा/दन्त सीमा नभएको

☐ िरायसी आन्तररक दहंसा (ववगतमा वा वतुमानमा)

☐ डाक्टर/सनाँडन
े ी/दन्त थचफकत्सक नभएको

☐ िरायसी लागनपदाथु/मद्यपानको समस्या वा केही कनराको दव्न युसनी

☐ अमभभावकमा मसक्ने समस्या भएको छ

☐ जाथगर पाउन वा कायम राख्नमा

☐ ववगतमा िरववहीन (ववगत 12 मदहनामा)

☐ िरका चासोहरू

☐ अमभभावक अपाङ्ग छ

☐ वैर्ातनक चासोहरू

☐ अमभभावक हालैमा लडार्इाँ को क्षेत्रमा पठार्इएको वा ववगत 12 मदहनामभत्र गएको थथयो

☐ हालैमा आप्रवासी/शरणाथी (ववगत 5 वर्ु)

☐ लनगा, फतनुचर, बच्चाको लाथग सामाग्रीहरूको साथमा सहायता

☐ अन्य पररवार वा साथीहरूबाट पररवारले थोरै वा केही पतन सहायता पाएको छै न

☐ अमभभावक कैदमा छ

आम्दािीको जािकारी
तपार्इं वा तपार्इंको पररवारको सदस्यले आम्दानीका यी प्रकारहरू प्राप्त गरे को छ ? लागन हनने सबैमा थचन्ह लगाउननहोस ््ः

आम्दािीको जािकारी

☐ TANF
➢

के यो बच्चाको लाथग मात्रै हो ?

➢

के तपार्इंसाँग Working Connections Child Care
Subsidy छ ? ☐ छ

☐ हो

☐ होर्इन

☐ असक्षमताको तनल्म्त Supplemental Security Income (SSI)
➢

☐ फोस्टर चार्इल्ड आम्दानी

नजल्न्मएको बच्चाप्रतत अमभभावकको नाता्ः
___________________________

☐ छै न

अतिल्लो वर्ु वा ववगत 12 मदहनाको* जम्मा अनम
न ातनत िरायसी आम्दानी्ः ____________________________________
तपार्इंको जम्मा आम्दानीद्वावारा सहायता गररएको तपार्इंको पररवारमा भएका मातनसहरूको सङ््या (पररवारको आकारको भागको रूपमा गभुवतीलार्इु पतन समावेश गनह
नु ोस ्):
_________________________________________

यो निवेदिको साथमा आम्दािीको प्रमार् र पररवारको आकार पनि समावेश गिह
नभ ोस ् ।

के तपार्इंको पररवारले Child Protective Services (CPS), Family Assessment Response (FAR), अथवा Indian Child Welfare (ICW) बाट सेवाहरू प्राप्त गरररहे को छ ?
CPS वा ICW बाट ववगतमा के तपार्इंको पररवारले सेवाहरू प्राप्त गननुभएको छ ?
तपार्इंको वतुमान िरको अवस्था कस्तो छ ? ☐ भाडा

☐छ

☐छ

☐ छै न

☐ छै न

☐ आफ्नै

☐ अन्य – यो जाँि गररएको छ र्िे कृपया ददर्इएको घरायसी प्रश्िावलीपूरा गिह
नभ ोस ् ।

तपार्इंले हाम्रो कायुक्रमको बारे मा कसरी थाहा पाउननभयो ? लागन हनने सबैमा थचन्ह लगाउननहोस ््ः
☐ वेबसार्इट

☐ सामनदातयक कायुक्रम

☐ पचाु

☐ ममडडया

☐ मनिले बतार्इएको

☐ सार्इट स्टाफ

☐ ववगतमा भएका अमभभावक

☐ सामद
न ातयक एजेन्सी/अवस्था अध्ययन गने कमुचारी – कृपया बताउनह
न ोस ््ः _______________________________________________

☐ अन्य – कृपया बताउनह
न ोस ््ः _______________________________________

माग गररएर उपलब्ध गररएका कागजातहरू मसँग छि ् र मेरो ज्ञािले भ्याएसम्म मैले प्रश्िहरूको जवाफ ददएको छन ।

अमर्र्ावकको दस्तखत्ः ____________________________________________________________ ममनत्ः ______________________

जम्मा अङ्क्ः
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घरायसी प्रश्िावली
स्थानको नाम र ठे गाना

तपार्इंको आफ्िै घर वा र्ािामा बस्िनहनन्छ र्िे तपार्इंले यो फाराम र्िप
नभ दै ि ।
यो ववद्याथी सेवा प्राप्त गनु योग्य छ वा छै न भनेर तनर्ाुरण गनु तल ददर्इएका प्रश्नहरूको जवाफले सहायता गनु सक्छ । McKinney-Vento Act ले
िरववहीन अनभ
न व गरररहे का बालबामलका र यव
न ाहरूका तनल्म्त सेवाहरू र सहायताहरू प्रदान गदु छ । (कृपया अथर्क जानकारीको तनल्म्त अको
पष्ृ ठमा हे ननुहोस ्)

तपार्इंले आफ्नो िर भाडा वा आफ्नै होर्इन भने कृपया तपार्इंको बसोबासको अवस्था बताउननहोस ् । तल ददर्इएका ममल्ने सबैमा थचन्ह लगाउननहोस ््ः
☐ मोटे लमा

☐ अननपयनक्त स्थानमा आवास (पानी, ताप, ववद्यनत, आदद नभएको)

☐ अस्थायी आवास

☐ एक ठाउाँ बाट अको स्थानमा सने/काउच सफफु ङ

☐ कसैको िरमा वा अको पररवारसाँग अपाटु मेन्टमा – कृपया एउटामा
थचन्ह लगाउननहोस ््ः
➢

☐ छनोट गरे र

➢

☐ िर गनमाएको, आथथुक समस्या वा सोही कारणले

गभुवती आमाको नाम्ः ___________________________________
पदहलो
जन्मममतत्ः __________________________

☐ कार, पाकु, क्याम्प सार्इट वा उस्तै स्थान
☐ ट्राल्न्सजसनल आवास
☐ अन्य – कृपया वणुन गननुहोस ््ः

______________________________
बीच

________________________________________
अल्न्तम

मलङ्ग्ः __________________

मदहना/ददन/वर्ु
वतुमान आवासको ठे गाना्ः _____________________________________________________________________________________________________________________
फोन नम्बर्ः ___________________________________________________ सम्पकु गने व्यल्क्तको नाम्ः __________________________________________________
यहाँ ददर्इएका जािकारी सत्य र सही छि ् र्िेर वामसङटि राज्यको कािनिको अधीिमा रही झनटो ठहररमा दण्ि र्ोग्ि तयार छन र्िी घोषर्ा गदभ छन ।
नाम्ः ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
दस्तित्ः _______________________________________________________________________________________________________________________________________
ममतत्ः __________________________
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खण्ि 725 । पररर्ाषाहरू
यो उपशीर्ुकको उद्दे श्यको तनल्म्त्ः
(1) "भनाु" र "नामाङ्कन" भन्ने शब्दले दव
ु पमा सहभागी
न ै कक्षाहरूमा सहभागी भर्इरहे का र स्कनलका फक्रयाकलापहरूमा पूणरू
भएकाहरूलार्इु समावेश गदु छ ।

(2) िरववहीन बालबामलका र यव
न ाहरू भन्ने शब्दको –
(A) अथु ल्स्थर, तनयममत र उपयनक्त रात्रीकालीन आवासको कमी भएको व्यल्क्त हो (िण्ड 103(a)(1) को अथुमभत्र), र
(B) समावेश गदु छ –
(i) िर गनमाएका, आथथुक कदठनार्इ वा त्यस्तै कारणले गदाु अको व्यल्क्तसाँग िर बााँड्नन परे का बालबामलका र
यव
न ाहरू, वैकल्ल्पक उपयनक्त बासस्थानको कमीको कारण मोटे लहरू, होटे लहरू, ट्रे लर पाकुहरू वा क्याल्म्पङ
चौरमा बमसरहे का, आकल्स्मक वा अस्थायी मशववरहरूमा बमसरहे का, अस्पतालमा छोडडएकाहरू,

(ii) मन्य रातको समयको आवास भएका बालबामलका र यनवाहरू, जननचादहाँ सावुजतनक वा व्यल्क्तगत

स्थानको तनल्म्त बनार्इएको होर्इन वा तनयममत सनत्नको लाथग सामान्य रूपमा प्रयोग नगररने स्थान हो
(िण्ड 103(a)(2)(C) को अथुमभत्र),

(iii) कारहरू, पाकुहरू, सावुजतनक स्थानहरू, छोडडएका भवनहरू, अर्ु मापदण्डका िरहरू, बस वा रे ल
स्टे सनहरू वा सोही प्रकारको वातावरणमा बस्ने बालबामलका र यनवाहरू, र
(iv) (Elementary and Secondary Education Act को 1965) को िण्ड 1309 मा पररभावर्त गररएको
यस्तो शब्द) आप्रवासी बालबामलकाहरू, जो यो उपशीर्ुकको उद्दे श्यको तनल्म्त िरववहीनको रूपमा योग्य
भएको छ फकनभने त्यस्ता अवस्थामा रहे का बालबामलकाहरूलार्इु उपर्ारा (i) दे खि (iii) सम्म वणुन गररएको
छ।
(3) एक्लो यव
न ा भन्ने शब्दले अमभभावकको भौततक दातयत्वमा नभएको यव
न ा भनेर समावेश गछु ।

अनतररक्त स्रोतहरू
अमभभावक जानकारी र स्रोतहरू तल ददर्इएको स्थानमा पार्इन सफकन्छ्ः
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://www.schoolhouseconnection.org/

