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2017-2018 Returning Application

ကေလး၏အခက္
အလက္မား

အပိုင္း က- ကေလး၏အခက္အလက္မား
ကေလး၏ ပထမအမည္-

ဒုတိယ အမည္ အတိုေကာက္- ____ မိးိုးအမည္-

ေမးသကရာဇ္-

လိင-္  ကား  မ

ဖုန္း-

ေနရပ္လိပ္စာေလာက္ထားသူ၏အမည္၊နံပတ္-

မိ့-

စာတိုက္ေသတာအမတ္-

အပိုင္း ခ- ကန္းမာေရးင့္ ဖံဖိးမအခက္အလက္မား
 အသက္ရလမ္းေကာင္းဆိုင္ရာ (ရင္ကပ္, RSV, RAD, အခား)
 အစားအေသာက္ဓာတ္မတည့္ခင္း(စာရင္း) မတည့္ေသာအစားအစာ (စာရင္း)-

 ဆီးခိ

 တက္ခင္း (ဦးောက္မူမမန္ခင္း)  လံုးအေခအေန
 မိခခင္း
 တခား (စာရင္း)-

ကေလး သတင္းအခက္အလက္

သင့္ကေလး၏ကန္းမာေရးင့္ပတ္သတ္ပီး တခားေသာ စိုးရိမ္စရာအေကာင္းမားရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
ကုေပးခဲ့သည္ ဆိုပက ေအာက္ပတိုကိုအမန္ခစ္ခစ္ေပးပ မိခရန္၊ စားေသာက္ရန္ င့္၊သိုမဟုတ္ အထူးအစားအစာ  ေမးကင္းစ ကိုယ္အေလးခိန္ နည္းခင္း(5.5 ေပင္ သိုမဟုတ ္ယင္းေအာက္)  အကားအာရံု
 သား နာသည္၊ေဆးေမ့သည္၊သားဖုန္းေသးထက္သည္  အမင္အာရုံ
 စိတ္ကန္းမာေရး
 ထိခိုကနစနာဆေးဝး/အရက
 အစားအေသာက္ကဲပားမ (စာရင္း) တခားကန္းမာေရးစိုးရိမ္မသင့္ကေလးတင္ ကန္းမာေရးအာမခံရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
ဟုတ္တယ္ဆိုပက မည္သည့္အမိးအစား-  ပန္းသီးကမ္းမာေရး၊အေထာက္အကူပတခု အခား  ပုဂလိက  အိိယကမ္းမာေရး
 အခားသင့္ကေလးတင္သားအာမခံရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
ဟုတ္တယ္ဆိုပက မည္သည့္အမိးအစား-  ပန္းသီးကမ္းမာေရး၊အေထာက္အကူပတခု အခား  ပုဂလိက  အိိယကမ္းမာေရး
 အခားသင့္ကေလးတင္ေအာက္ပတိုခံစားဖူးပသလား။ (အားလံုးင့္သက္ဆိုင္ပက အားလံုးကိုအမန္ခစ္ပ) အကမ္းဖက္ခင္း၊လစ္လူရခင္း  ေဖာ္မာဖိုစတာ
 လပ္ေဆာင္မေကာင့္ ကေလးေစာင့္ေရာက္မစင္တာမထက္ခာရခင္း
သင့္ကေလးသည္ အထူးလိုအပ္ခက္တစ္ခုရိပသလား။ (ေအာက္ပတိုကိုအမန္ခစ္ခစ္ပ) တစ္ဦးခင္းပညာေရးအစီအစဥ္ (IEP)  တစ္မိသားစုဝန္ေဆာင္မအစီအစဥ္ (IFSP)  မသန္စမ္း ေစာင့္ေရာက္ခင္း
 လန္ခဲ့ေသာ 3 လတင္ ကိတင္ပင္ဆင္ေမးဖားခင္းမ အစီအစဥ္ 6 ခုတင္ စာရင္းသင္းထားပ
သင့္ကေလးတိုးတက္မအေပသင္စိုးရိမ္မရိပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
ကုေပးခဲ့သည္ ဆိုပက ေအာက္ပတိုကိုအမန္ခစ္ခစ္ေပးပ စကားေပာ၊ေပာကားခင္း(အသံပလုပ္ခင္း၊ စကားေပာေနာက္ကခင္း၊ နားလည္ရန္ခက္ခဲခင္း င့္၊သို တခားသူေပာစကားကိုနားလည္ရန္ ခက္ခဲခင္း)
 ေကာင္းမန္ေသာေရလားမ (ဆုတ္ကိုင္ခင္း၊ ပံုဆဲခင္း၊ ေရးသားခင္း၊ င့္/သိုမဟုတ္ အဝတ္ဝတ္ခင္း)
 လုပ္ေဆာင္မ (ရိုက္ခင္း၊ ကိုက္ခင္း၊ စိတ္ေကာက္ခင္း၊င့္၊သို ပူးေပင္းမလုပ္ကိုင္နိုင္ခင္း)
 ရုန္ရမ္းေရလားမ(လမ္းေလာက္ခင္း၊တက္ခင္း၊ ပစ္ေပက္ခင္း၊ လည္ခင္း၊ မက္စိင့္ဆိုင္မမရိခင္း၊ တက္ကမ္းမမရိခင္း)
 တခားစိုးရိမ္မ -

အပိုင္း ဂ- မိသားစုအခက္အလက္
ကေလးင့္ေနေသာသူ-  တစ္ခုေသာမိဘ၊ေစာင့္ေရာက္မ  စ္ခုေသာမိဘ၊ေစာင့္ေရာက္မ
ေလာက္ထားသူင့္ မိဘ(မား)၊ေစာင့္ေရာက္သူ(မား)အမိးေတာ္ပံု-  ေမးစားပစုေစာင့္ေရာက္ေသာမိဘ(မား)
 ေမးဖားသည့္မိဘ(မား)
 ေမးစားမိဘ(မား)
 မိေထး၊ပေထး(မား)
 တခား-

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ အခက္အလက္

မိဘ/ေစာင့္ေရာက္သူ  အေမ

 အေဖ

အမည္-

 တခား

 အဖိုး၊အဖား(မား)

မိဘ/ေစာင့္ေရာက္သူ  အေမ
_____

လိပ္စာ - ကေလးင့္မတူပက-

 အေဖ

အမည္-

 အေဒ/ဦးေလး
 တခား
_____

လိပ္စာ - ကေလးင့္မတူပက_____

_____

_____

_____

အဓိကကိုင္ေဆာင္ေသာဖုန္း အိမ္  ဆဲလ္  အလုပ္  စာ

အဓိကကိုင္ေဆာင္ေသာဖုန္း အိမ္  ဆဲလ္  အလုပ္  စာ

အရံအဖစ္ကိုင္ေသာဖုန္း အိမ္  ဆဲလ္  အလုပ္  စာ

အရံအဖစ္ကိုင္ေသာဖုန္း အိမ္  ဆဲလ္  အလုပ္  စာ
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အီးေမးလ္လိပ္စာ-

အီးေမးလ္လိပ္စာ-

ေမးသကရာဇ္-

/

မိဘ/အုပ္ထိန္းသူ အခက္အလက္

လ

/
ရက္

ေမးသကရာဇ္စ္

/
လ

/
ရက္

စ္

ပညာေရးအဆင့္ (အမင့္ဆံုးပီးခဲ့သည္ကိုခစ္ပ)

ပညာေရးအဆင့္ (အမင့္ဆံုးပီးခဲ့သည္ကိုခစ္ပ)

 အတန္း 6 သိုမဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ

 GED

 အတန္း 7

 အထက္တန္းေကာင္းဘဲရ

 အတန္း 6 သိုမဟုတ္ ထိုထက္နည္းေသာ

 GED

 အတန္း 8

 ေကာလိပ္၊အဆင့္မင့္ သင္တန္း

 အတန္း 7

 အထက္တန္းေကာင္းဘဲရ

 အတန္း 9

 ေကာလိပ္ဒီဂရီ၊ သင္တန္းလက္မတ္

 အတန္း 8

 ေကာလိပ္၊အဆင့္မင့္ သင္တန္း

 အတန္း 10

 သက္ဆိုင္ရာဒီဂရီ

 အတန္း 9

 ေကာလိပ္ဒီဂရီ၊ သင္တန္းလက္မတ္

 အတန္း 11

 ဘဲဒီဂရီ

 အတန္း 10

 သက္ဆိုင္ရာဒီဂရီ

 အတန္း 12 (ဒီပလိုမာမရ)

 ဘဲလန္ဒီဂရီ

 အတန္း 11

 ဘဲဒီဂရီ

 အတန္း 12 (ဒီပလိုမာမရ)

 ဘဲလန္ဒီဂရီ

မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္လက္ရိအေမရိကန္စစ္တပ္တင္တာဝန
္ထမ္းေဆာင္ခင္းရိပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္အေမရိကန္စစ္မူထမ္း
ေဟာင္းဖစ္ပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္ေကာင္းတက္ေနခင္းသိုမဟုတ္လုပ္ငန္းခ
င္ေလ့ကင့္ေရးဝင္ေရာက္ေနခင္းရိပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္အလုပ္လုပ္ပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
 အခိန္ပည့္  အခိန္ပိုင္း  ရာသီအလိုက္  အငိမ္းစား  မသန္မစမ္း
အကယ္၍အလုပ္ခန္ထားပကတပတ္နာရီမည္မလုပ္ိုင္မည္နည္း။
______

မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္လက္ရိအေမရိကန္စစ္တပ္တင္တာဝန
္ထမ္းေဆာင္ခင္းရိပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္အေမရိကန္စစ္မူထမ္း
ေဟာင္းဖစ္ပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္ေကာင္းတက္ေနခင္းသိုမဟုတ္လုပ္ငန္းခ
င္ေလ့ကင့္ေရးဝင္ေရာက္ေနခင္းရိပသလား။
 မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
မိဘသိုမဟုတ္အုပ္ထိန္းသူသည္အလုပ္လုပ္ပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္
 အခိန္ပည့္  အခိန္ပိုင္း  ရာသီအလိုက္  အငိမ္းစား  မသန္မစမ္း
အကယ္၍အလုပ္ခန္ထားပကတပတ္နာရီမည္မလုပ္ိုင္မည္နည္း။
______

ဘာသာပန္တစ္ေယာက္လိုအပ္ပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္

ဘာသာပန္တစ္ေယာက္လိုအပ္ပသလား။  မဟုတ္ပ  ဟုတ္ပသည္

သင္မည္သည့္ ဘာသာစကား(မား)ကိုေပာပသလဲ။

သင္မည္သည့္ ဘာသာစကား(မား)ကိုေပာပသလဲ။

ေကးဇူးပပီးသင္င့္သင့္မိသားစုအတက္ အေကာင္းဆံုးေထာက္ပံ့ိုင္ရန္ သင္င့္သင့္မိသားစုပတ္သက္ေသာ ေနရာအားလံုးကိုေရးခယ္ပ။







မသန္စမ္းမ/အလုပ္မလုပ္ိုင္ေသာ
ေဆး၊ အရက္ကိစမား
ကန္းမာေရးလမ္းခံမ
အိမ္ယာ
ကူးေပာင္းေနထိုင္သူ
လန္ခဲ့ေသာ CPS ပဝင္မ

 အလုပ္၊အလုပ္အကိုင္
 သူငယ္ခင္းမား သိုမဟုတ္ မိသားစုမ ေထာက္ပံ့ခင္းအနည္းငယ္ သိုမဟုတ္ မရိ
 သင္ကားမခက္ခဲမမား
 တခားိုင္ငံမ၊ဒုကသည္ (လန္ခဲ့ေသာ 3 စ္မ)
 ကန္းမာေရးစိုးရိမ္မ
 ဆံုးရံးမ၊ ပူေဆးမ
 ခပ္ောင္သည့္မိဘ(မား)
 မိသားစုအကမ္းဖက္မမား
 တရားေရးပနာမား
 စစ္တပ္ဖန္ကက္မ(ယခု သိုမဟုတ္ လန္ခဲ့ေသာစ္က )
 စိတ္ကန္းမာေရး၊ ပိုစ့္ပတမ္ စိတ္ဓာတ္ကခင္း၊ စိုးရိမ္မ၊ စိတ္ဓာတ္ကခင္း၊ PTSD
 လန္ခဲ့ေသာ 12 လ မ အိမ္ယာမဲ့(ယခုေတာ့မဟုတ္)

က္ုပ္ကိုယ္တိုင္ ဒီေမးခန္းမားကိုသိရိသမအေကာင္းဆံုးေဖကားခဲ့သည္။ သင့္ေပးပိုေသာအခက္အလက္ကို က္ုပ္ကေလး၏ ကိတင္သင္ကားမအစီအစဥ္အတက္
သင့္ေတာ္ မေတာ္ ဆိုတာကိုဆံုးဖတ္ရန္ သံုးမည္ဖစ္သည္။
မတ္ခက္- သင္၏ေလာက္လာေပရိအခက္အလက္မားကိုလိဝက္စာသိမ္းထားပီး ဝင္ေရာက္မဆံုးဖတ္ခက္အတက္သာအသံုးပမည္ဖစ္သည္။
အခက္အလက္မားကို လူဝင္မကီးကပ္ေရးဌာန သိုမဟုတ္ အစိုးရအာဏာရိသူမားသို အခက္အလက္မားမေဝမပ။
မိဘ၊အုပ္ထိန္းသူလက္မတ္-

ရက္စဲ-

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)
 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
rd

Race
& Ethnicity Form (complete if missing from current year)
 Eligibility Verification Form (EHS transferring to preschool or 3
year HS)
 Food Introduction Record Form (EHS)

Forms Needed: New
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