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Date sent to ESD:

گەڕاندنەوەی فۆرم 2018-2017

Center Location ID:

2017-2018 Returning Application
بەشی  :Aزانیاری منداڵ
زانیاری منداڵ

سەرەتای ناوی دووەم ____ :ناوی سێیەم:

ناوی یەكەمی منداڵ:

ڕەگەز  :نێر  مێ تەلەفۆن:

بەرواری لە دایك بوون:
ناونیشان:
ناو/ژمارەی شوقە:

زیپ:

شار:

بەشی  :Bزانیاری تەندروستی و گەشە
 هەناسە (ڕەبۆ ،RSV, RAD ،ئی تر)
 هەستەوەری بۆ خۆراک (لیست):
 هەستەوەری نا-خۆراکی (لیست):
ئایا چی ترت هەیە دەربارەی تەندروستی منداڵەكەت؟  نەخێر  بەڵێ
ئەگەر بەڵێ ،گشت ئەوانە دیاری بكە كە جێبەجێ دەبن:
 بیستن  ژانی ددان /کلۆربوونی ددان /خوێنهاتنی پووک
 كەمی كێشی لە دایك بوون ( 5.5پاوەند یان كەمتر)
 خواردن و/یان پارێزی تایبەت
 بینایی  تەندروستی عەقڵى  تووش بوو بە ماددەی هۆشبەر/خواردنەوە کحولیەکان
 کێشەی تری تەندروستی (لیست):
 کەمخۆراکی (لیست):
ئایا منداڵەكەت بیمەی پزیشكی هەیە؟  نەخێر  بەڵێ
ئەگەر بەڵێ ،چ جۆرێكە  Apple Health/ProviderOne  :تایبەت  تەندروستی هیندی  ئی تر:
ئایا منداڵەكەت بیمەی ددانی هەیە؟  نەخێر  بەڵێ
ئەگەر بەڵێ ،چ جۆرێكە  Apple Health/ProviderOne  :تایبەت  تەندروستی هیندی  ئی تر:
ئایا منداڵەکەت تووشی ئەمانە بووە (گشت ئەوانە دیاری بكە كە جێبەجێ دەبن):
 مامەڵەی خراپ  /پشتگوێخستن  چاودێری فۆستەری پێشووتر  داوای لێكراوە ناوەندی چاودێری مندااڵن جێ بهێڵێت بەهۆی هەڵس و كەوتی
 کێشەی تەندروستی
 قووتدان
 ئى تر (لیست):

 نەخۆشی شەکرە

 دۆخی دڵ

زانیاری منداڵ

ئایا منداڵەكەت پێویستیەكی تایبەتی هەیە؟ (گشت ئەوانە دیاری بكە كە جێبەجێ دەبن):
 پالنی پەروەردەیی بە كەسیكراو (  )IEPپالنی خزمەتگوزاری خێزانی بە كەسیكراو (  )IFSPكەم ئەندامیەتی دەسنیشانكراو
 بەشدار بوون لە لە دایك بوون پێشوەختەی بۆ  3پرۆگرام لە  6مانگی ڕابردوودا
ئایا چیت هەیە دەربارەی گەشەی منداڵەكەت؟  نەخێر  بەڵێ
ئەگەر بەڵێ ،گشت ئەوانە دیاری بكە كە جێبەجێ دەبن:
 ووتە  /قسە (دروستكردنی دەنگەكان ،دواکەوتنی قسەكردن ،زەحمەتی لە تێگەیشتن و/یان كێشەی تێگەیشتن لە كەسانی تر)
 جووڵەی تەواو (وەرگرتن ،وێنەكێشان ،نووسین و/یان جلپۆشین)
 هەڵس و كەوت (لێدان ،تووڕەبوون و/یان هاریكاری نەكردن)
 كۆی جووڵە (ڕۆیشتن ،سەركەوتن ،وەشاندن ،پێچخواردن ،نەبوونی پەیوەندى چاویی ،لەدەستدانی كارامەییەكان)
 کێشەی تر:

بەشی  :Cزانیاری خێزان
منداڵ دەژیێت لەگەڵ  :یەک دایباب/بەخێوکار  دوو دایباب/بەخێوکار
 دایبابی فۆستەر
پەیوەندی دایباب/بەخێوكار بە پێشكەشكار:
 زڕ دایباب(ەكان)
 دایبابی تەبەنیکار
 دایبابی بایلۆجى

 داپیر/باپرەکان
 ئی تر:

 مام/مامۆژن

زانیاری دایباب/بەخێوكار

دایباب/بەخێوكار  دایك  باوك  ئی تر

دایباب/بەخێوكار  دایك  باوك  ئی تر

ناو:
ناونیشان  -ئەگەر لە منداڵەكە جیاواز بێت:

ناو:
ناونیشان  -ئەگەر لە منداڵەكە جیاواز بێت:

تەلەفۆنی سەرەكی:
 ماڵەوە  مۆبایل  كار  پەیام

تەلەفۆنی سەرەكی:
 ماڵەوە  مۆبایل  كار  پەیام

تەلەفۆنی الوەكی:
 ماڵەوە  مۆبایل  كار  پەیام

تەلەفۆنی الوەكی:
 ماڵەوە  مۆبایل  كار  پەیام
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2017-2018 Returning Application

گەڕاندنەوەی فۆرم 2018-2017
ناونیشانی ئیمەیل:

ناونیشانی ئیمەیل:
/

بەرواری لە دایك بوون:
مانگ

/
ڕۆژ

بەرواری لە دایك بوون:
ساڵ

زانیاری دایباب/بەخێوكار

ئاستی خوێندن (بەرزترین دیاری بكە)
GED 
 پۆلی  6یان كەمتر
 دەرچووی ئامادەیی
 پۆلی 7
 كۆلێژ/پێشكەوتوو ڕاهێنان
 پۆلی 8
 بڕوانامەی كۆلێژ  /بڕوانامەی ڕاهێنان
 پۆلی 9
 پلەی زانکۆیی
 پۆلی 10
 پلەی بەکالۆریۆس
 پۆلی 11
 بڕوانامەی ماستەر
 پۆلی ( 12بێ دیبلۆم)

ڕۆژ

ئاستی خوێندن (بەرزترین دیاری بكە)
GED 
 پۆلی  6یان كەمتر
 دەرچووی ئامادەیی
 پۆلی 7
 كۆلێژ/پێشكەوتوو ڕاهێنان
 پۆلی 8
 بڕوانامەی كۆلێژ  /بڕوانامەی ڕاهێنان
 پۆلی 9
 پلەی زانکۆیی
 پۆلی 10
 پلەی بەکالۆریۆس
 پۆلی 11
 بڕوانامەی ماستەر
 پۆلی ( 12بێ دیبلۆمنمرە)

ئایا دایباب /بەخێوكار لە ئەرکی چاالکی سوپای وویالیەتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکایە؟
ئایا باوانی بەخێوکار جەنگاوەری کۆنی سوپای ویالیەتە
 نەخێر  بەڵێ
یەکگرتووەکانی ئەمریکایە؟
 نەخێر  بەڵێ
ئایا دایباب /بەخێوكار لە ڕاهێنان یان قوتابخانەی کاردایە؟
 نەخێر  بەڵێ
ئایا دایباب /بەخێوكار کار دەکات؟
 فول تایم  پارت تایم  وەرزی  خانەنشین  کەم ئەندام
ئەگەر کار دەکەیت ،چەند کاتژمێر لە هەفتەیەکدا؟
 نەخێر  بەڵێ

ئایا پێویستت بە وەرگێڕ هەیە؟  نەخێر  بەڵێ
ئایا بە چ زمانێك قسە دەكەیت؟

/
مانگ

/
ساڵ

ئایا دایباب /بەخێوكار لە ئەرکی چاالکی سوپای وویالیەتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکایە؟
ئایا باوانی بەخێوکار جەنگاوەری کۆنی سوپای ویالیەتە
 نەخێر  بەڵێ
یەکگرتووەکانی ئەمریکایە؟
 نەخێر  بەڵێ
ئایا دایباب /بەخێوكار لە ڕاهێنان یان قوتابخانەی کاردایە؟
 نەخێر  بەڵێ
ئایا دایباب /بەخێوكار کار دەکات؟
 فول تایم  پارت تایم  وەرزی  خانەنشین  کەم ئەندام
ئەگەر کار دەکەیت ،چەند کاتژمێر لە هەفتەیەکدا؟
 نەخێر  بەڵێ

ئایا پێویستت بە وەرگێڕ هەیە؟  نەخێر  بەڵێ
ئایا بە چ زمانێك قسە دەكەیت؟

بۆ باشترین پشتیوانی خێزانەکەت ،تکایە گشت بوارەکانی گرنگیدان کە هەتە بۆ خۆت و/یان خێزانەکەت دیاری بکە.
 كەم ئەندامی /نەبوونی توانا بۆ كاركردن
 کێشەی ماددەی هۆشبەر/خواردنەوە کحولیەکان
 ڕووماڵی پزیشکی
 نیشتەجێکردن
 كۆچكردن
 بەشداری پێشووتری CPS

 یارمەتی كەم یان نەبوونی لە الیەن خێزان یان برادەران
 پیشە/كار
 کێشەی تەندروستی
 کۆچبەر/پەنابەر ( 3ساڵی ڕابردوو)
 کێشەکانی فێربوون
 توندوتیژیی خێزان
 دایك/باوكی بەندكراو
 لەدەستدان/خەم
 كاری سەربازی (ئێستا یان لە ساڵی ڕابردوو)
 کێشەی یاسایی
 تەندروستی عەقڵى ،خەمۆكی دوای لە دایك بوون ،دڵەڕاوكێ ،خەمۆكیPTSD ،
 ئاوارەیی لە  12مانگی ڕابردوودا (ئێستاکە نا)

بە باشترین زانیاریەكانم وەاڵمی پرسیارەكانم داوە .زانیاری دراو بەكاردێت بۆ دیاریكردنی شایستەیی منداڵەكەم بۆ پرۆگرامەكانی فێربوونی بەر لە قوتابخانە.
تێبینی :زانیاری سەر فۆرمەكەت نهێنیە و تەنها بۆ دیاریكردنی شایستە بوون بەكاردێت .ئێمە زانیاریەكان ئاشكار ناكەین بۆ كۆچكردن یان دەستی تری حكومی.
بەروار:

واژۆی دایباب/بەخێوكار:
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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