Expectant Mother ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ 2018-2019
Puget Sound ESD Early Head Start Programs ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹਰੇਿ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਿ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਪੈਿੇਟ ਪੂਰਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਿਰੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਅਸੀੀੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਕਥਤੀ ਲਈ ਜਾਂਚ, ਜਾੀੰ ਕਰਪੋਰਟ ਦੀ ਮੀੰ ਗ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ।
ਸਾਡੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਪਰੇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਜੀੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਓ!

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ੰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਿਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ:

ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਪੈੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਰੋ।

ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਿਾਪੀ

ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਿਾਪੀ ਨੱਥੀ

ਨੱਥੀ ਿਰੋ।

ਿਰੋ।

ਸਾਰੇ ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਕਲਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:

ਇਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ:

•

ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਿਮ ਟੈਿਸ ਕਰਟਰਨ

•

ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ W-2 ਫਾਰਮ

•

ਕਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਲੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਰਸੀਦਾਂ

•

ਕਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ SSI/TANF ਲਾਭ

•

ਕਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਿਮ ਟੈਿਸ
ਕਰਟਰਨ

•

ਹਾਊਕਸੀੰ ਗ ਲੀਜ਼

ਪੱ ਤਰ
•

ਫੋਸਟਰ ਿੇਅਰ ਗਰਾਂਟ

•

ਬੱ ਚਾ ਸਮਰਥਨ

•

ਕਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੁੱ ਲ

ਆਮਦਨ ਦਰਸਾਉੀੰ ਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ
ਪੱ ਤਰ

ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਚੀਬੱ ਧ
ਿੀਕਤਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀ ਪਰੀ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ:

ਪਤਾ:

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਸੁਕਨਸਕਚਤ ਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬਤ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਾਸੈੈੱਸ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ।
ਆਪਣੀ ਪਰੀ ਿੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਿੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ! ਸਾਡੇ
Early Head Start Programs ਦੀ ਚੋਣ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ!

ਫ਼ੋਨ ਨੂੰਬਰ:

ਿੁੱ ਲ ਪੁਆਂਇੂੰਟਸ:
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ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਵਚਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਫ ਸਾਡੇ Early Head Start Programs ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
ਸਕਥਤੀ ਲਈ ਜਾਂਚ, ਜਾੂੰ ਕਰਪੋਰਟ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ।
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਤਾਰੀਖ਼:
ਪਕਰਵਾਕਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ

ਦਸਰਾ ਮਾਂ/ਬਾਪ

________/_____/________
ਮਹੀਨਾ/ ਕਦਨ/ ਸਾਲ

________/_____/________
ਮਹੀਨਾ/ ਕਦਨ/ ਸਾਲ

ਜੇਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ, ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਂ/ਬਾਪ ਰਹੇ ਹੋ?

ਜੇਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ, ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਂ/ਬਾਪ ਰਹੇ ਹੋ?

☐ ਹਾਂ

☐ ਹਾਂ

ਨਾਮ:
❖

ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਤੀ:

☐ ਨਹੀਂ

ਪਤਾ:

☐ ਨਹੀਂ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹੋ?
☐ ਹਾਂ
☐ ਨਹੀਂ – ਹੇਠਾਂ ਪਤਾ ਕਲਖੋ:

ਫੋਨ:

_______-_______-___________

☐ਘਰ ☐ਸੈੈੱਲ ☐ਿੀੰ ਮ

_______-_______-___________

☐ਘਰ ☐ਸੈੈੱਲ ☐ਿੀੰ ਮ

ਕਵਿਲਕਪਿ ਫੋਨ:

_______-_______-___________

☐ਘਰ ☐ਸੈੈੱਲ ☐ਿੀੰ ਮ

_______-_______-___________

☐ਘਰ ☐ਸੈੈੱਲ ☐ਿੀੰ ਮ

ਈਮੇਲ ਪਤਾ:
ਤੁਹਾਨੂੀੰ ਸੀੰ ਪਰਿ ਿਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ

☐ਫੋਨ ਿਾਲ

ਤੁਹਾਨੂੀੰ ਸੀੰ ਪਰਿ ਿਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ

☐ਸਵੇਰ

ਪਕਰਵਾਕਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਵਧੀਆ ਢੀੰ ਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

☐ਈਮੇਲ
☐ਦੁਪਕਹਰ

☐ਟੈਿਸਟ
☐ਸ਼ਾਮ

☐ਫੋਨ ਿਾਲ
☐ ਿੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ

☐ਸਵੇਰ

☐ਦੁਪਕਹਰ

☐ਟੈਿਸਟw
☐ਸ਼ਾਮ

☐ ਿੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ

ਹੇਠਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱ ਠੀ ਿਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਕਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਕਚਤ ਸੱ ਕਭਆਚਾਰਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਸਪੈਕਨਿ/ਲਾਟੀਨੋ ਵਜੋਂ
ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?

☐ ਹਾਂ - ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:
__________________________________________________

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੀ ਪਕਹਚਾਣ ਕਿਵੇਂ

ਿਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕਰਆਂ ’ਤੇ
ਸਹੀ ਲਗਾਓ:

☐ ਹਾਂ - ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:
__________________________________________________
☐ ਨਹੀਂ

☐ ਨਹੀਂ
☐ ਅਫਰੀਿਨ/ਅਫਰੀਿਨ ਅਮੈਕਰਿਨ/ਬਲੈ ਿ

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:

➢

☐ ਅਫਰੀਿਨ/ਅਫਰੀਿਨ ਅਮੈਕਰਿਨ/ਬਲੈ ਿ

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:

➢

__________________________________________________
☐ ਏਸ਼ੀਅਨ
__________________________________________________
☐ ਅਲਾਸਿਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ/ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਮੈਕਰਿਨ/ਅਮੈਕਰਿਨ ਇੀੰ ਡੀਅਨ

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:

➢

__________________________________________________
☐ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪੈਕਸਕਫਿ ਆਈਲੈਂ ਡਰ

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:

➢

__________________________________________________
☐ ਏਸ਼ੀਅਨ

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:

➢

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:

➢

__________________________________________________
☐ ਅਲਾਸਿਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ/ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਮੈਕਰਿਨ/ਅਮੈਕਰਿਨ ਇੀੰ ਡੀਅਨ

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:

➢

__________________________________________________
☐ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਪੈਕਸਕਫਿ ਆਈਲੈਂ ਡਰ

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:

➢

__________________________________________________
☐ ਵਾਈਟ
➢

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:

__________________________________________________
☐ ਵਾਈਟ
➢

__________________________________________________

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਮੂਲ ਜਨਜਾਤੀ/ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਖੋ:
__________________________________________________

ਜੇਿਰ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਵਰਾਸਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ:

ਜੇਿਰ ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਕਵਰਾਸਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

☐ ਹਾਂ

☐ ਹਾਂ

ਪਕਰਵਾਕਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਜਾਣਿਾਰੀ

ਪਕਰਵਾਕਰਿ

☐ਈਮੇਲ

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੀੰ ਇੱ ਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

☐ ਨਹੀਂ

☐ ਨਹੀਂ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ(ਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ(ਵਾਂ) ਬੋਲਦੇ
ਹੋ?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਿੂਲ ਕਡਪਲੋ ਮਾ ਜਾਂ
GED ਪਰਾਪਤ ਿੀਤਾ ਸੀ?

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਿਹੜੀ ਕਡਗਰੀ
ਪੂਰੀ ਿੀਤੀ ਹੈ?

☐ GED
☐ ਹਾਈ ਸਿੂਲ ਕਡਪਲੋ ਮਾ

☐ GED
☐ ਹਾਈ ਸਿੂਲ ਕਡਪਲੋ ਮਾ

☐ ਿੋਈ ਨਹੀਂ – ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੇਡ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਹੈ? ____________

☐ ਿੋਈ ਨਹੀਂ – ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੇਡ ਪੂਰਾ ਿੀਤਾ ਹੈ? ____________

☐ ਿੁਝ ਿਾਲਜ/ਐਡਵਾਂਸਡ ਟਰੇਕਨੀੰਗ

☐ ਿੁਝ ਿਾਲਜ/ਐਡਵਾਂਸਡ ਟਰੇਕਨੀੰਗ

☐ ਿਾਲਜ ਕਡਗਰੀ/ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ

☐ ਿਾਲਜ ਕਡਗਰੀ/ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ

☐ ਸੀੰ ਬੀੰ ਕਧਤ ਕਡਗਰੀ

☐ ਸੀੰ ਬੀੰ ਕਧਤ ਕਡਗਰੀ

☐ ਬੈਚਲਰ ਕਡਗਰੀ

☐ ਬੈਚਲਰ ਕਡਗਰੀ

☐ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਕਡਗਰੀ

☐ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਕਡਗਰੀ

☐ ਿੋਈ ਨਹੀਂ
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱ ਜਿਲਹ WIC ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ?

☐ ਿੋਈ ਨਹੀਂ
☐ ਹਾਂ

☐ ਨਹੀਂ

ਿੀ ਤੁਹਾਨੂੀੰ ਅਰਲੀ ਹੈੈੱਡ ਸਟਾਰਟ (EHS) ਲਈ ਰੈਫਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ? ☐ ਹਾਂ – ਰੈਫਰ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ/ਏਜੀੰ ਸੀ ਦਾ ਨਾਮ: ___________________________________________________________________________________
☐ ਨਹੀਂ
ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ EHS ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ? ☐ ਹਾਂ – ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ: ________________________________________________________________________________________________________________________
☐ ਨਹੀਂ
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ/ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਕਚੀੰ ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ ਕਜਨਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿੀਏ:
☐ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

☐ ਮਾਤਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਕਦਮਾਗੀ ਕਬਮਾਰੀ/ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

☐ ਿੋਈ ਮੈਡੀਿਲ ਿਵਰੇਜ/ਡੈੈੰਟਲ ਿਵਰੇਜ ਨਹੀਂ

☐ ਪਕਰਵਾਕਰਿ ਘਰੇਲੂ ਕਹੀੰ ਸਾ (ਕਪਛਲੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ)

☐ ਉੱਚ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

☐ ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਪਰਵਾਸੀ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੈ

☐ ਿੋਈ ਡਾਿਟਰ/ਕਮਡਵਾਈਫ/ਡੈੈੰਕਟਸਟ ਨਹੀਂ

☐ ਪਕਰਵਾਕਰਿ ਡਰੱ ਗ/ਅਲਿੋਹਲ ਸਮੱ ਕਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

☐ ਿੱ ਪੜੇ, ਫਰਨੀਚਰ, ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

☐ ਪਕਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜਾਂ ਿੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ

☐ ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਿੋਲ ਕਸੱ ਖਣ ਕਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਲਾਂ ਹਨ

☐ ਨੌਿਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਿਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ

☐ ਕਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਘਰ (ਕਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ)

☐ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਸੀੰ ਬੀੰ ਧੀ ਕਚੀੰ ਤਾਵਾਂ

☐ ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਅਪੀੰ ਗ ਹੈ

☐ ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਵੱ ਚ ਜੀੰ ਗ ਦੇ ਇਲਾਿੇ ਕਵੱ ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਵੱ ਚ ਉੱਥੇ ਸੀ
☐ ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਿੈਦ ਕਵੱ ਚ ਹੈ

☐ ਿਾਨੂੀੰਨੀ ਕਚੀੰ ਤਾਵਾਂ

☐ ਹਾਲੀਆ ਪਰਵਾਸੀ/ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਕਪਛਲੇ 5 ਸਾਲ)

ਆਮਦਨ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਿੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਨਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਹੋ? ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕਰਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:

ਆਮਦਨ ਜਾਣਿਾਰੀ

☐ TANF
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ਿੀ ਇਹ ਕਸਰਫ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਹੈ?

☐ ਹਾਂ

☐ ਅਪੀੰ ਗਤਾ ਲਈ ਸੱ ਪਲੀਮੈਂਟਲ ਕਸਕਿਉਕਰਟੀ ਇਨਿਮ (SSI)

☐ ਨਹੀਂ

ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ Working Connections Child Care
Subsidy ਹੈ? ☐ ਹਾਂ

☐ ਫੋਸਟਰ ਚਾਈਲਡ ਇਨਿਮ

ਅਣਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਕਰਸ਼ਤਾ:
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___________________________

☐ ਨਹੀਂ

ਕਪਛਲੇ ਿੈਲੀੰਡਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ* ਲਈ ਿੁੱ ਲ ਅੀੰ ਦਾਜ਼ਨ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ: ____________________________________
ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਕਵਅਿਤੀਆੀੰ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹਨ (ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵੱ ਚ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ):
_________________________________________________________

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਬਤ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਆਿਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ।

ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਰਵਾਰ ਚਾਈਲਡ ਪਰੋਟੈਿਕਟਵ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ (CPS), ਫੈਕਮਲੀ ਅਸੈੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਸਪਾਂਸ (FAR), ਜਾਂ ਇੀੰ ਡੀਅਨ ਚਾਈਲ਼ਡ ਵੈਲਫੇਅਰ (ICW) ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ?
ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੇ ਕਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ CPS ਜਾਂ ICW ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀਆਂ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕਥਤੀ ਿੀ ਹੈ? ☐ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਿਾਨ

☐ ਹਾਂ

☐ ਹਾਂ

☐ ਨਹੀਂ

☐ ਨਹੀਂ

☐ ਆਪਣਾ ਮਿਾਨ

☐ ਹੋਰ – ਜੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੱਥੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਪਰਸ਼ਾਨਵਲੀਪਰੀ ਿਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੀੰ ਸਾਡੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕਰਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਓ:
☐ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ

☐ ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ

☐ ਫਲਾਇਰ

☐ ਮੀਡੀਆ

☐ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

☐ ਸਾਈਟ ਸਟਾਫ

☐ ਿਕਮਊਕਨਟੀ ਏਜੀੰ ਸੀ/ਿੇਸ ਵਰਿਰ – ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਰਸਾਓ: ___________________________________

☐ ਕਪਛਲੇ ਮਾਪੇ

☐ ਹੋਰ – ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਦਰਸਾਓ: ___________________________

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦੱ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੋਲ ਉਪਲਬਧ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ: _______________________________________________________ ਤਾਰੀਖ਼: _____________________________________

ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਪਰਸ਼ਾਨਵਲੀ

ਿੁੱ ਲ ਪੁਆਂਇੂੰਟਸ:
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ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਾਨ ਹੈ/ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਕਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪਰਾ ਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। McKinney-Vento
Act ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। (ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪੀੰ ਨਾ
ਦੇਖੋ)

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ/ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕਥਤੀ ਸਾੀੰਝੀ ਿਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਕਰਆਂ ’ਤੇ
ਸਹੀ ਲਗਾਓ:
☐ ਇੱ ਿ ਮੋਟਲ ਕਵੱ ਚ

☐ ਕਿਸੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਕਵੱ ਚ ਨਾਿਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ (ਪਾਣੀ, ਹੀਟ, ਕਬਜਲੀ,

☐ ਇੱ ਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਾਨ ਕਵੱ ਚ

ਆਕਦ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ)

☐ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਵੱ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ –

☐ ਇੱ ਿ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ/ਿਾਉਚ ਸਰਕਫੀੰ ਗ

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇੱ ਿ ਚੁਣੋ:

☐ ਇੱ ਿ ਿਾਰ, ਪਾਰਿ, ਿੈਂਪਸਾਈਟ, ਜਾੀੰ ਇਹੋ ਕਜਹਾ ਿੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ

➢

☐ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ

☐ ਟਰਾੀੰਕਜ਼ਸ਼ਨਲ ਹਾਊਕਸੀੰ ਗ

➢

☐ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ, ਆਰਕਥਿ ਤੀੰ ਗੀ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਕਜਹੇ

☐ ਹੋਰ – ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਵੇਰਵਾ ਕਦਓ:

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ
ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ: _________________________________________
ਪਕਹਲਾ
ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼: __________________________

________________________________

________________________________________

ਕਵਚਿਾਰਲਾ

ਅਾਾਖ਼ਰੀ

ਕਲੀੰਗ: __________________

ਮਹੀਨਾ/ਕਦਨ/ਸਾਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ: _________________________________________________________________________________________________________________________
ਫੋਨ ਨੀੰਬਰ: ____________________________________________________ ਸੀੰ ਪਰਿ ਦਾ ਨਾਮ: ________________________________________________________________
ਮੈਂ ਵਾਕਸੂੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਿਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਤਕਹਤ ਝਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਕਹਤ ਐਲਾਨ ਿਰਦਾ/ਿਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੱ ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਨਾਮ: _______________________________________________________________________________________________________________________________
ਹਸਤਾਖ਼ਰ: _________________________________________________________________________________________________________________________
ਕਮਤੀ:________ ________________
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ਸੈਿਸ਼ਨ 725. ਪਕਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਇਸ ਕਸਰਲੇ ਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ:
(1) ਸ਼ਬਦ "ਦਾਖਲਾ" ਅਤੇ "ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣਾ" ਕਵਚ ਿਲਾਸਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਿੂਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(2) ਵਾਿਾੀੰਸ਼ ‘ਬੇਘਰ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ' —
(A) ਭਾਵ ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਕਨਸ਼ਕਚਤ, ਕਨਯਮਤ ਅਤੇ ਢੁਿਵੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਨਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦੇ ਹਨ (ਸੈਿਸ਼ਨ
103(a)(1) ਦੇ ਭਾਵ ਅੀੰ ਦਰ)); ਅਤੇ
(B) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ —
(i) ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੁਿਸਾਨ, ਆਰਕਥਿ ਤੀੰ ਗੀ, ਜਾਂ ਅਕਜਹੇ ਕਿਸੇ ਿਾਰਨ ਿਰਿੇ ਹੋਰ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ
ਘਰ ਸਾਂਝੇ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਵਿਲਪਿ ਢੁਿਵੀਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਿਾਰਨ ਮੋਟਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਟਰੇਲਰ ਪਾਰਿਾਂ, ਜਾਂ ਿੈਂਕਪੀੰ ਗ

ਸਥਾਨਾਂ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹੀੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਕਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਆਸਰਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ; ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਵੱ ਚ ਛੱ ਡ
ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ;
(ii) ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਜਨਹਾਂ ਿੋਲ ਪਰਾਇਮਰੀ ਰਾਤ ਰਕਹਣ ਵਾਲੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱ ਿ ਜਨਤਿ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਜਗਹਾ ਹੈ
ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਤਆਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ
ਜਾਂਦੀ (ਸੈਿਸ਼ਨ 103(a)(2)(C) ਦੇ ਭਾਵ ਅੀੰ ਦਰ));
(iii) ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਜਹੜੇ ਿਾਰਾਂ, ਪਾਰਿਾਂ, ਜਨਤਿ ਥਾਵਾਂ, ਛੱ ਡੀਆਂ ਹੋਈਆੀੰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਘਟੀਆ ਕਰਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਬੱ ਸ ਜਾਂ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਸੈਕਟੀੰ ਗਾਂ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਤੇ

(iv) ਪਰਵਾਸੀ ਬੱ ਚੇ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ 1965 ਦੀ Elementary and Secondary Education Act ਦੇ ਸੈਿਸ਼ਨ 1309 ਕਵਚ
ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ) ਜੋ ਇਸ ਕਸਰਲੇ ਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱ ਚੇ
ਧਾਰਾਵਾਂ (i) ਤੋਂ (iii) ਦੇ ਅੀੰ ਦਰ ਦੱ ਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ।
(3) ਵਾਿਾੀੰਸ਼ ‘ਇਿੱ ਲਾ ਨੌਜਵਾਨ’ ਕਵੱ ਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਸਰੀਰਿ ਕਹਰਾਸਤ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸੂੰ ਸਾਧਨ
ਮਾਪੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀੰ ਸਾਧਨ ਇੱ ਥੇ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ:
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://www.schoolhouseconnection.org/

