Hồ Sơ Xin Của Người Mẹ Đang Mang Thai 2018-2019
Làm Thế Nào Để Nộp Hồ Sơ Xin Học Puget Sound ESD Early Head Start Programs.
Xin chào mừng quý vị!
Vui lòng hoàn thành một gói hồ sơ đăng ký và đính kèm các tài liệu bắt buộc.
Thông tin của quý vị được bảo mật. Chúng tôi không yêu cầu, kiểm tra hoặc báo cáo tình trạng nhập cư.
Điều kiện hội đủ để tham gia chương trình của chúng tôi được quyết định dựa trên thu nhập của gia đình, không phụ thuộc vào ngày quý vị nộp hồ sơ.
Chương trình của chúng tôi hết chỗ rất nhanh, vì vậy hãy nộp hồ sơ sớm nhất có thể!

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cần được giúp đỡ để hoàn tất hồ sơ hoặc nếu quý vị không có tất cả các tài liệu bắt buộc.
Vui lòng làm theo các bước sau:

Điền biểu mẫu hồ sơ bằng bút đen hoặc
xanh.

Đính kèm bản sao giấy tờ chứng
minh thu nhập của gia đình quý vị.

Đính kèm bản sao giấy tờ chứng
minh số người trong gia đình quý vị.

Sử dụng tất cả giấy tờ sau nếu thích
hợp:
•
Bản Kê Khai Thuế Thu Nhập
năm ngoái
•
Biểu mẫu W-2 của năm ngoái
•
Phiếu lương của 12 tháng
trước
•
Thư phúc lợi SSI/TANF của 12
tháng trước
•
Trợ cấp chăm sóc nuôi dưỡng
tạm thời
•
Cấp dưỡng nuôi con
•
Thư của chủ lao động cho biết
tổng thu nhập của quý vị trong
12 tháng trước

Sử dụng một trong các giấy tờ sau:
•
Bản Kê Khai Thuế Thu
Nhập năm ngoái
•
Hợp đồng thuê nhà

Hãy gọi cho văn phòng của chúng tôi
nếu quý vị nhận được các loại thu
nhập khác không được liệt kê ở
trên.
Hãy gửi lại hồ sơ hoàn chỉnh và giấy tờ của quý vị đến:

Địa chỉ:

Số Điện Thoại:

Vui lòng chắc chắn đã đính kèm giấy tờ chứng minh thu
nhập của quý vị. Chúng tôi không thể xử lý hồ sơ của quý vị
nếu không có thông tin này.
Hãy nhớ nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh của quý vị sớm nhất có
thể! Cảm ơn quý vị đã lựa chọn Chương Trình Giáo Dục Trẻ
Thơ của chúng tôi!

Tổng số điểm:
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Thông tin trong hồ sơ của quý vị được bảo mật và chỉ được sử dụng để xác định điều kiện hội đủ của con em quý vị để tham gia Chương Trình Giáo Dục Trẻ
Thơ của chúng tôi. Chúng tôi không yêu cầu, kiểm tra hoặc báo cáo tình trạng nhập cư.

Ngày dự sinh trẻ:
Thông tin về gia đình

Người mẹ đang mang thai

Cha/mẹ thứ hai

________/______/________
Tháng/Ngày/Năm

________/______/________
Tháng/Ngày/Năm

Nếu không phải hiện tại, quý vị đã từng làm cha mẹ ở tuổi
thiếu niên?
☐ Có ☐ Không

Nếu không phải hiện tại, quý vị đã từng làm cha mẹ ở tuổi
thiếu niên?
☐ Có ☐ Không
Quý vị có đang sống cùng người mẹ đang mang thai không?
☐ Có
☐ Không – Viết địa chỉ dưới đây:

Tên:
❖

Ngày sinh:

Địa chỉ:

Điện thoại:

_______-_______-__________

☐Nhà ☐Di động ☐Nơi làm việc

_______-_______-__________

☐Nhà ☐Di động ☐Nơi làm việc

Điện thoại thay thế:

_______-_______-__________

☐Nhà ☐Di động ☐Nơi làm việc

_______-_______-__________

☐Nhà ☐Di động ☐Nơi làm việc

Cách nào tiện nhất để liên ☐Gọi điện thoại
☐Gửi email
☐Nhắn tin
☐Gọi điện thoại
☐Gửi email
☐Nhắn tin
lạc với quý vị?
Giờ nào tiện nhất để liên
☐Sáng
☐Chiều
☐Tối
☐ Bất kỳ lúc nào
☐Sáng
☐Chiều
☐Tối
☐ Bất kỳ lúc nào
lạc với quý vị?
Việc thu thập các thông tin dưới đây giúp chúng tôi xác định các dịch vụ và hỗ trợ phù hợp nhất với văn hóa dành riêng cho gia đình quý vị.
Quý vị có phải là người
gốc Tây Ban Nha Bồ Đào
Nha/La-tinh không?
Chủng tộc của quý vị là
gì? Đánh dấu chọn tất cả
nếu thích hợp:

☐ Có - Vui lòng mô tả hoặc viết tên nguồn gốc quốc gia:
___________________________________________________________________

☐ Có - Vui lòng mô tả hoặc viết tên nguồn gốc quốc gia:
___________________________________________________________________

☐ Không
☐ Người Châu Phi/Người Mỹ Gốc Phi/Người Da Đen
➢ Vui lòng mô tả hoặc viết tên bộ tộc/nguồn gốc
quốc gia:
________________________________________________________
☐ Người Châu Á
➢ Vui lòng mô tả hoặc viết tên bộ tộc/nguồn gốc
quốc gia:
________________________________________________________
☐ Người Alaska Bản Địa/Người Mỹ Bản Địa/Người Mỹ
Gốc Ấn
➢ Vui lòng mô tả hoặc viết tên bộ tộc/nguồn gốc
quốc gia:
_______________________________________________________
☐ Người Hawaii Bản địa hoặc Người Đảo Thái Bình Dương
➢ Vui lòng mô tả hoặc viết tên bộ tộc/nguồn gốc
quốc gia:
_______________________________________________________
☐ Người Da Trắng
➢ Vui lòng mô tả hoặc viết tên bộ tộc/nguồn gốc
quốc gia:
_______________________________________________________

☐ Không
☐ Người Châu Phi/Người Mỹ Gốc Phi/Người Da Đen
➢ Vui lòng mô tả hoặc viết tên bộ tộc/nguồn gốc
quốc gia:
_______________________________________________________
☐ Người Châu Á
➢ Vui lòng mô tả hoặc viết tên bộ tộc/nguồn gốc
quốc gia:
_______________________________________________________
☐ Người Alaska Bản Địa/Người Mỹ Bản Địa/Người Mỹ
Gốc Ấn
➢ Vui lòng mô tả hoặc viết tên bộ tộc/nguồn gốc
quốc gia:
_______________________________________________________
☐ Người Hawaii Bản địa hoặc Người Đảo Thái Bình Dương
➢ Vui lòng mô tả hoặc viết tên bộ tộc/nguồn gốc
quốc gia:
_______________________________________________________
☐ Người Da Trắng
➢ Vui lòng mô tả hoặc viết tên bộ tộc/nguồn gốc
quốc gia:
________________________________________________________

Nếu không được liệt kê ở trên, vui lòng mô tả nguồn gốc
tổ tiên của con em quý vị:
___________________________________________________________________

Nếu không được liệt kê ở trên, vui lòng mô tả nguồn gốc
tổ tiên của con em quý vị:
___________________________________________________________________

☐ Có

☐ Có

Thông tin về gia đình

THÔNG TIN
VỀ GIA
ĐÌNH

THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH

Địa chỉ email:

Quý vị có cần thông dịch
viên không?
Quý vị nói (những) ngôn
ngữ nào?

☐ Không

__________________________________________________________________

☐ Không

__________________________________________________________________
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Quý vị có bằng tốt nghiệp
trung học phổ thông hoặc
GED không?

☐ Phát triển giáo dục phổ cập (GED)
☐ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
☐ Không có – Cấp lớp cao nhất mà quý vị hoàn thành là gì?
___________________

☐ Cao đẳng nhưng chưa có bằng/đào tạo nâng cao
☐ Bằng cao đẳng/chứng chỉ chuyên nghiệp
☐ Bằng cao đẳng
☐ Bằng cử nhân
☐ Bằng thạc sĩ
☐ Không có
Hiện quý vị có đang nhận các dịch vụ WIC không?
☐ Có ☐ Không
Bằng cấp cao nhất mà quý
vị hoàn thành là gì?

☐ Phát triển giáo dục phổ cập (GED)
☐ Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
☐ Không có – Cấp lớp cao nhất mà quý vị hoàn thành là gì?
___________________
☐ Cao đẳng nhưng chưa có bằng/đào tạo nâng cao
☐ Bằng cao đẳng/chứng chỉ chuyên nghiệp
☐ Bằng cao đẳng
☐ Bằng cử nhân
☐ Bằng thạc sĩ
☐ Không có

Quý vị đã được giới thiệu đến Head Start Cho Trẻ Thơ (EHS)? ☐ Có – Tên của người/cơ quan giới thiệu: ________________________________________________
☐ Không
Hiện quý vị đang ghi danh vào một chương trình EHS? ☐ Có – Tên của chương trình: ______________________________________________________________________
☐ Không
Vui lòng đánh dấu vào các mối quan ngại mà quý vị có về bản thân quý vị/gia đình quý vị mà chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị:
☐ Các dịch vụ chăm sóc tiền sản
☐ Bệnh lý/tư vấn tâm thần trong gia đình, bao gồm bệnh trầm cảm của
người mẹ
☐ Mang thai có nguy cơ cao
☐ Phụ huynh/người giám hộ là người lao động nhập cư
☐ Không có bảo hiểm y tế/bảo hiểm nha khoa
☐ Bạo lực gia đình (trong quá khứ hoặc hiện tại)
☐ Không có bác sĩ/nữ hộ sinh/nha sĩ
☐ Các vấn đề về chất gây nghiện/đồ uống có cồn hoặc lạm dụng chất
☐ Hỗ trợ về quần áo, đồ dùng, thiết bị cho trẻ sơ sinh
trong gia đình
☐ Phụ huynh/người giám hộ gặp khó khăn trong việc học tập
☐ Gia đình nhận được ít hỗ trợ hoặc không nhận được hỗ trợ từ các gia
☐ Đã từng vô gia cư (trong 12 tháng vừa qua)
đình khác và bạn bè
☐ Phụ huynh/người giám hộ bị khuyết tật
☐ Có việc làm hoặc giữ được việc làm
☐ Phụ huynh/người giám hộ hiện, hoặc trong 12 tháng vừa qua, được
☐ Các mối quan ngại về nhà ở
điều động đến khu vực chiến đấu
☐ Các mối quan ngại về pháp lý
☐ Phụ huynh/người giám hộ bị bắt giam
☐ Người nhập cư/tị nạn gần đây (5 năm vừa qua)

Thông tin về thu nhập

THÔNG TIN VỀ THU NHẬP

Quý vị hoặc thành viên khác trong gia đình quý vị có nhận được những loại thu nhập sau không? Đánh dấu chọn tất cả nếu thích hợp:
☐ TANF
➢ Chỉ dành cho trẻ? ☐ Có ☐ Không
➢ Quý vị có Working Connections Child Care
Subsidy không? ☐ Có ☐ Không

☐ Thu Nhập Đảm Bảo Bổ Sung (SSI) dành cho người
khuyết tật
➢ Mối quan hệ của người này với trẻ chưa sinh:
_______________________________________

☐ Thu nhập nuôi dưỡng trẻ
tạm thời

Tổng thu nhập ước tính của hộ gia đình trong năm qua hay 12 tháng qua*: _______________________________________________________
Số người trong gia đình hoặc hộ gia đình quý vị được hỗ trợ bởi tổng thu nhập của quý vị (bao gồm cả trường hợp mang thai trong quy mô hộ gia đình):
_________________________________________
Vui lòng đính kèm giấy tờ chứng minh thu nhập và số người trong gia đình với hồ sơ này.
Hiện gia đình quý vị có đang nhận các dịch vụ thông qua Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em (CPS), Phản Ứng Đánh Giá Gia Đình (FAR), HOẶC Phúc Lợi Trẻ Em Ấn
Độ (ICW) không? ☐ Có ☐ Không
Gia đình quý vị đã từng nhận được các dịch vụ từ CPS hoặc ICW trong quá khứ chưa?

☐ Có

☐ Không

Tình trạng nhà ở hiện tại của gia đình quý vị là gì? ☐ Thuê ☐ Sở hữu
☐ Khác – Nếu đánh dấu vào đây, vui lòng hoàn thành Bảng Khảo Sát Về Nhà Ở đính kèm.
Làm thế nào để quý vị biết về chương trình của chúng tôi? Đánh dấu chọn tất cả nếu thích hợp:
☐ Trang web ☐ Sự kiện cộng đồng
☐ Tờ rơi ☐ Truyền thông ☐ Truyền miệng ☐ Nhân viên tại cơ sở
☐ Phụ huynh trước đây
☐ Cơ quan cộng đồng/Cán bộ xã hội – Vui lòng nêu rõ: _______________________________________________ ☐ Khác – Vui lòng nêu rõ: _______________________________
Tôi đã trả lời các câu hỏi theo hiểu biết tốt nhất của tôi và đã cung cấp các tài liệu bắt buộc mà tôi có.

Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ: ______________________________________________ Ngày: ______________________

Tổng số điểm:
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Khảo Sát Về Nhà Ở
Tên và địa chỉ cơ sở

Nếu quý vị sở hữu/thuê nhà, quý vị không cần hoàn thành biểu mẫu này.
Các câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây có thể giúp xác định các dịch vụ mà học sinh này có thể hội đủ điều kiện
được nhận. Đạo Luật McKinney-Vento cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư. (Vui lòng
xem trang sau để có thêm thông tin)
Nếu quý vị không sở hữu/hoặc thuê nhà, vui lòng chia sẻ tình trạng sinh sống hiện tại của quý vị. Đánh dấu chọn tất
cả lựa chọn dưới đây nếu thích hợp:
☐ Trong nhà nghỉ
☐ Trong nhà ở tạm
☐ Trong nhà hoặc căn hộ của người khác với gia đình
khác – Vui lòng chọn một:
➢ ☐ Theo lựa chọn
➢ ☐ Do mất nhà cửa, khó khăn về kinh tế
hoặc lý do tương tự

☐ Trong một nơi cư trú không đầy đủ trang thiết bị
(không có nước, nhiệt, điện, v.v...)
☐ Chuyển từ nơi này đến nơi khác/ở nhờ
☐ Ô tô, công viên, nơi cắm trại hoặc địa điểm tương tự
☐ Nhà ở chuyển tiếp
☐ Khác – Vui lòng mô tả:

Tên của người mẹ đang mang thai: _______________________________
Tên
Ngày sinh: __________________________
Tháng/Ngày/Năm

______________________
Tên đệm

______________________________
Họ

Giới tính: __________________

Địa chỉ nơi cư trú hiện tại: _____________________________________________________________________________________________________
Số điện thoại: _______________________________________________ Tên người liên lạc: ____________________________________________
Dưới hình phạt khai man theo luật pháp Tiểu Bang Washington, tôi tuyên bố các thông tin được cung cấp ở đây là
đúng và chính xác.
Tên: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Chữ ký: _______________________________________________________________________________________________________________________
Ngày: __________________
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PHẦN 725. ĐỊNH NGHĨA
Dành cho mục đích của phụ đề này:
(1) Thuật ngữ "ghi danh" hoặc "sự ghi danh" bao gồm tham gia các lớp học và tham dự đầy đủ các
hoạt động của nhà trường.
(2) Thuật ngữ trẻ em và thanh niên vô gia cư —
(A) nghĩa là các cá nhân không có nơi cư trú ban đêm cố định, lâu dài và thích hợp (trong
phạm vi ý nghĩa của phần 103(a)(1)); và
(B) bao gồm —
(i) trẻ em và thanh niên ở chung nhà với những người khác do mất nhà cửa, khó
khăn về kinh tế hoặc lý do tương tự; đang sống trong nhà nghỉ, khác sạn, công viên
đỗ xe hoặc nơi cắm trại do không có nơi ở thích hợp thay thế; đang sống trong nhà
tạm chuyển tiếp hoặc khẩn cấp; bị bỏ rơi tại bệnh viện;
(ii) trẻ em và thanh niên có nơi cư trú ban đêm chính là địa điểm công cộng hoặc tư
nhân không được thiết kế hoặc có mục đích sử dụng ban đầu là nơi ở để ngủ thường
xuyên cho con người (trong phạm vi ý nghĩa của phần 103(a)(2)(C));
(iii) trẻ em và thanh niên đang sống trong ô tô, công viên, địa điểm công cộng, tòa
nhà bỏ hoang, nhà ở không đủ tiêu chuẩn, trạm xe buýt hoặc ga tàu hay những nơi
tương tự; và
(iv) trẻ em nhập cư (thuật ngữ này được định nghĩa trong phần 1309 của Đạo Luật
Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học năm 1965) đủ tiêu chuẩn là vô gia cư cho mục đích
của phụ đề này vì trẻ đang sống trong hoàn cảnh được mô tả trong các điều khoản từ
(i) đến (iii).
(3) Thuật ngữ thanh niên không có người giám sát bao gồm cả thanh niên không được phụ huynh
hoặc người giám hộ thể chất.

Các Nguồn Lực Hỗ Trợ Bổ Sung
Quý vị có thể tìm thấy thông tin và nguồn lực hỗ trợ dành cho phụ huynh tại:
http://center.serve.org/nche/ibt/parent_res.php
http://www.schoolhouseconnection.org/

