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2017-2018 Returning Application
ክፍል ሀ (Section A)፥ የልጅ መረጃ
የልጅ መረጃ

የልጅ የመጀመሪያ ስም፥
የልደት ቀን፥

የመሃከለኛ ስም መጀመሪያ ፊደል፥

የመጨረሻ ስም፥

ፆታ፥  ወንድ  ሴት የስልክ ቁጥር፥

አድራሻ፥
የአፓርታማ ስም/ቁጥር፥ ________________________________________________________ ከተማ፥

ዚፕ፥

የልጅ መረጃ

ክፍል ለ (Section B)፥ የጤና እና የእድገት መረጃ
 የመተንፈሻ አካል ችግር (አስም፣ RSV፣ RAD፣ ሌላ)
 ስኳር በሽታ
 የሚጥል በሽታ
 የልብ በሽታ
 የምግብ አለርጂዎች (ይዘርዝሩ)፥
 መዋጥ
 የምግብ-ያልሆኑ አለርጂዎች (ይዘርዝሩ)፥
 ሌላ (ይዘርዝሩ)፥
ስለ ልጅዎ ጤና ሌሎች የሚያሳስቡዎት ነገሮች አሉ?  አይ  አዎ
አዎ ካሉ፣ በሚመለከትዎት ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ፥
 ምገባ እና/ወይም ልዩ ምግቦች
 ሲወለድ ዝቅተኛ ሚዛን (5.5 lbs ወይም በታች)  ማዳመጥ  የጥርስ ህመም/መበስበስ/የድድ መድማት
 ማየት
 የአእምሮ ጤና  በአደንዛዥ ዕጽ ወይም በመጠጥ የተጠቃ(ች)
 ምግብ አለመስማማት (ይዘርዝሩ)፥
 ሌሎች የጤና አሳሳቢ ነገሮች (ይዘርዝሩ)፥
ልጅዎ የጤና መድን (ኢንሹራንስ) አለው(አላት)?  አይ  አዎ
አዎ ካሉ፣ ምን ዓይነት፥  አፕል ሔልዝ/ፕሮቫይደርዋን  የግል  ኢንዲያን ሔልዝ  ሌላ፥
ልጅዎ የጥርስ መድን (ኢንሹራንስ) አለው(አላት)?  አይ  አዎ
አዎ ካሉ፣ ምን ዓይነት፥  አፕል ሔልዝ/ፕሮቫይደርዋን  የግል  ኢንዲያን ሔልዝ  ሌላ፥
ልጅዎ የሚከተሉት አጋጥመውት ያውቃሉ (በሚመለከቱት ሁሉ ላይ ምልክት ያድርጉ)፥
 ማጎሳቆል/ቸልተኝነት  የቀድሞ ማደጎ (ፎስተርኬር) እንክብካቤ  በባሕርይ ምክንያት ከመዋለ ሕጻናት ለቆ እንዲሄድ ተጠይቆ ነበር
ልጅዎ ልዩ ዓይነት እንክብካቤ ያስፈልገዋል/ያስፈልጋታል? (በሚመለከትዎት ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ)፥
 በግለሰብ ደረጃ የተዘጋጀ የትምህርት እቅድ (IEP)  በግለሰብ ደረጃ የተዘጋጀ የቤተሰብ አገልግሎት እቅድ (IFSP)  በሐኪም ምርመራ የታወቀ የአካል መታጎል ሁኔታ
 ባለፉት 6 ወራት ውስጥ፣ ከልደት ቀን እስከ 3 ዓመት እድሜ ለሚሆናቸው የቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎት ፕሮግራም ምዝገባ
የልጅዎን እድገት አስመልክቶ የሚያሰጋዎት ጉዳይ አለ?  አይ  አዎ
አዎ ካሉ፣ በሚመለከትዎት ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ፥
 የንግግር/የመናገር (ድምጾችን ማሰማት፣ ዘግይቶ መናገር፣ ለመገንዘብ አስቸጋሪ መሆን እና/ወይም ሌሎችን ለመረዳት የሚቸግረው መሆን)
 ተግባሮችን የማከናወን ችሎታ (መያዝ፣ ስዕል መሳል፣ መጻፍ እና/ወይም ልብስ መልበስ)
 ባሕርይ (መማታት፣ መናከስ፣ ንዴት እና/ወይም አለመተባበር)
 አጠቃላይ ተግባሮችን የማከናወን አቅም (መራመድ፣ ከፍታ መውጣት፣ መወርወር፣ መሽከርከር፣ ከሰዎች ጋራ ዓይን ለዓይን መተያየት አለመቻል፣ የልምድ ችሎታ ማጣት)
 ሌሎች አሳሳቢ ነገሮች፥

ክፍል ሐ (Section C)፥ የቤተሰብ መረጃ

የወላጅ/አሳዳጊ መረጃ

ልጁ የሚኖረው ከ፥  አንድ ወላጅ/አሳዳጊ  ሁለት ወላጆች/አሳዳጊዎች
ወላጅ(ጆች)/ አሳዳጊ(ዎች) ከአመልካቹ ጋር ያለው ዝምድና፥
 የማደጎ ወላጅ(ዎች)
 አያት(ቶች)
 አክስት/አጎት
 የስጋ ወላጅ(ጆች)
 የጉዲፈቻ (የጡት) ወላጅ(ጆች)
 እንጀራ ወላጅ(ጆች)
 ሌላ፥
ወላጅ/አሳዳጊ  እናት  አባት  ሌላ
ወላጅ/አሳዳጊ  እናት  አባት  ሌላ
ስም፥
አድራሻ - ከልጁ አድራሻ የተለየ ከሆነ፥

_____

ስም፥
አድራሻ - ከልጁ አድራሻ የተለየ ከሆነ፥

_____

_____

_____

_____

_____

ዋና ስልክ፥
 የቤት  ሴል  የሥራ  የመልእክት

ዋና ስልክ፥
 የቤት  ሴል  የሥራ  የመልእክት

ሁለተኛ ስልክ፥
 የቤት  ሴል  የሥራ  የመልእክት

ሁለተኛ ስልክ፥
 የቤት  ሴል  የሥራ  የመልእክት
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ኢሜል አድራሻ፥

ኢሜል አድራሻ፥

/

የልደት ቀን፥

የወላጅ/አሳዳጊ መረጃ

ወር

/
ቀን

/

የልደት ቀን፥
ዓመተ ምህረት

ወር

/
ቀን

ዓመተ ምህረት

የትምህርት ደረጃ (ያጠናቀቁት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ምልክት ያድርጉ)
 6ኛ ክፍል ወይም በታች
 ጂኢዲ
 7ኛ ክፍል
 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምሩቅ
 8ኛ ክፍል
 ኮሌጅ/የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት የሥራ ስልጠና
 9ኛ ክፍል
 የኮሌጅ ዲግሪ/የስልጠና ሰርቲፊኬት
 10ኛ ክፍል
 አሶሼት ዲግሪ
 11ኛ ክፍል
 ባችለር ዲግሪ
 12ኛ ክፍል (ዲፕሎማ የለም)  ማስተር ዲግሪ

የትምህርት ደረጃ (ያጠናቀቁት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ምልክት ያድርጉ)
 6ኛ ክፍል ወይም በታች
 ጂኢዲ
 7ኛ ክፍል
 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምሩቅ
 8ኛ ክፍል
 ኮሌጅ/የከፍተኛ ደረጃ ትምህርት የሥራ ስልጠና
 9ኛ ክፍል
 የኮሌጅ ዲግሪ/የስልጠና ሰርቲፊኬት
 10ኛ ክፍል
 አሶሼት ዲግሪ
 11ኛ ክፍል
 ባችለር ዲግሪ
 12ኛ ክፍል (ዲፕሎማ የለም)  ማስተር ዲግሪ

ወላጅ/አሳዳጊ በዩኤስ ጦር ሰራዊት ግዴታ ላይ ናቸው?
 አይ  አዎ
አሳዳጊ ወላጅ የዩኤስ ጦር ሰራዊት አባት ጦረኛ ናቸው?
 አይ  አዎ
ወላጅ/አሳዳጊ በስራ ስልጠና ወይም ትምህርት ላይ ናቸው?
 አይ  አዎ
ወላጅ/አሳዳጊ ስራ አላቸው?
 አይ  አዎ
 የሙሉ ሰዓት  የከፊል ሰዓት  ወቅታዊ  ጡረተኛ  በአካል የታጎሉ
የሚሰሩ ከሆነ፣ በሳምንት ስንት ሰዓቶች?
___

ወላጅ/አሳዳጊ በዩኤስ ጦር ሰራዊት ግዴታ ላይ ናቸው?
 አይ  አዎ
አሳዳጊ ወላጅ የዩኤስ ጦር ሰራዊት አባት ጦረኛ ናቸው?
 አይ  አዎ
ወላጅ/አሳዳጊ በስራ ስልጠና ወይም ትምህርት ላይ ናቸው?
 አይ  አዎ
ወላጅ/አሳዳጊ ስራ አላቸው?
 አይ  አዎ
 የሙሉ ሰዓት  የከፊል ሰዓት  ወቅታዊ  ጡረተኛ  በአካል የታጎሉ
የሚሰሩ ከሆነ፣ በሳምንት ስንት ሰዓቶች?
_____

የቃል አስተርጓሚ ያስፈልግዎታል?  አይ  አዎ

የቃል አስተርጓሚ ያስፈልግዎታል?  አይ  አዎ

የሚናገሩት ቋንቋ(ዎች) ምንድን ነው?
የሚናገሩት ቋንቋ(ዎች) ምንድን ነው?
______
______
______
ቤተሰብዎን በበለጠ መንገድ ለመደገፍ እንዲቻል፣ ለእርስዎና/ወይም ለቤተሰብዎ የሚያሳስብዎ ሁኔታዎች ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ።
 የአካል መታጎል/ሥራ መሥራት አለመቻል
 ዕጽ/አልኮል ነክ ጉዳዮች
 የህክምና መድን ዋስትና (ኢንሹራንስ)
 መኖሪያ ቤት
 ኢምግሬሽን
 ከዚህ በፊት በ CPS ውስጥ የተደረጉ ተሳትፎዎች

______

 ሥራ/ሥራ መቀጠር
 ከቤተሰብ ወይም ከጓደኛ አነስተኛ ወይም ምንም እርዳታ የማያገኙ
 ትምህርት የመማር ችሎታ ማነስ
 ኢምግራንት/ስደተኛ (ባለፉት 3 ዓመቶች)
 የጤና ስጋቶች
 እጦት/ሐዘን
 ወላጅ(ጆች) እስር ቤት መታሰር
 የቤተሰብ ብጥብጥ
 ሕግ ነክ ጉዳዮች
 የውትድርና ምደባ ትዛዝ (ወቅታዊ ወይም ባለፈው ዓመት)
 የአእምሮ ጤና፣ ከወሊድ በኋላ የሚከሰት የአእምሮ ዝቅጠት፣ ጭንቀት፣ የአእምሮ ዝቅጠት፣ PTSD
 ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የጎዳና ተዳዳሪ ነበሩ (በአሁኑ ወቅት ሳይሆን)

እስከማውቀው ድረስ ለጥያቄዎቹ በሙሉ መልስ ሰጥቻለሁ። መረጃዎቹ ልጄ ለቅድመ ትምህርት ፕሮግራሞች ብቁ መሆኑን ለመወሰን ያገለግላሉ።
ማሳሰቢያ፥ በማመልከቻው ላይ ያለው መረጃ በሚስጥር የሚቀመጥ ሲሆን ለብቁነት ውሳኔ ማድረጊያ ብቻ ያገለግላል። መረጃ ለኢሚግሬሽን ወይም ለሌላ
የመንግስት ባለስልጣን አንሰጥም።
የወላጅ/አሳዳጊ ፊርማ፥

ቀን፥
For Staff Use Only

Is this child returning to the same center?  No  Yes

If not, which center is the child returning to? _______________________
 MD Statement for Administration of Medications (as needed)
Forms Needed: New
 Parent/Guardian Consent and Emergency Treatment
 Medical Exam (every 12 months for preschool, more frequent for
EHS)
 Safe Arrival/Departure Agreement
 Release/Exchange of Confidential Information (as needed)
 Dental Exam (every 6 months)
 Parent Interest Survey
 New H & D History if longer than 2 years in program
 Family Engagement Survey
 Child Health Plan (as needed, NPLT – PLT done by SRC Health for
EHS/HS, Nurse Consultant for ECEAP)
 Initial School Readiness Goal Form
 Child Enrollment Information Form (Preschool or
 HIPAA (Health Information Exchange – only as needed)
Infant/Toddler)
 Parent Authorization for Medication Administration (as needed)
 Family Enrollment Visit Record
Update or Review/Parent re-sign and date
 Family Partnership Agreement (EHS Home Based Only)
 Health/Developmental History (review or update for year 1&2,
new form for 3rd year)
 Family Partnership Plan
 Eligibility Verification Form (EHS transferring to preschool or 3rd  Race & Ethnicity Form (complete if missing from current year)
year HS)
 Food Introduction Record Form (EHS)
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