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2017-2018 फर्केर्को आवेदर्कले भर्प
नु र्े आवेदर्

Center Location ID:

2017-2018 Returning Application

बच्चार्को जार्र्कारी

खण्ड र्कः बच्चार्को जार्र्कारी
बच्चाको नामः
जन्म ममति:

बीचको नामको प्रथमाक्षरः ____ थरः
मिङ्गः  पुरूष  महििा टे मिफोनः

ठे गाना:
अपाटट मेन्टको नाम/नम्बरः

______________

खण्ड खः स्वास््य र शारीररर्क तथा मार्भिर्क ववर्काि िम्बन्धी जार्र्कारी

बच्चार्को जार्र्कारी

 श्वासप्रश्वास (दम, आरएसिी, आरएडी, अन्य)
 मधुमेि
 खानेकुराको एिजी (सूचीकृि गनि
ुट ोस ्):
 खानेकुरा बािेक अन्य एिजी (सूचीकृि गनि
ुट ोस ्):

______________
 ममगी

सिरः

__ जजप:

 मुटुको अवस्था
 खानेकुरा तनल्ने
 अन्य (सूचीकृि गनि
ुट ोस ्):

िपाईंसँग आफ्नो बच्चाको स्वास््यको बारे मा कुनै अन्य चासोिरू छन ्?  छै नन ्  छन ्
छन ् िने िागू िुने सबैमा चचन्ि िगाउनुिोस ्:
 खानपान र/वा ववशेष आिार
 जन्मँदा कम िौि (5.5 lbs वा सोिन्दा कम)  श्रवण  दाँि दख्
ु ने/सड्ने/चगजाबाट रक्िस्राव िुने
 दृजटट
 मानमसक स्वास््य
 िागुपदाथट/मद्यपानबाट प्रिाववि
 बानप
 स्वास््य सम्बन्धी अन्य चासो (सूचीकृि गनि
ुट ने खानेकुरा (सूचीकृि गनि
ुट ोस ्):
ुट ोस ्):
िपाईंको बच्चाको स्वास््य बीमा छ?  छै नन ्  छन ्
छ िने कुन प्रकारको छ:  Apple Health/ProviderOne  तनजी  Indian Health  अन्य:
के िपाईंको बच्चासँग दाँिको बीमा छ?  छै नन ्  छन ्
छ िने कुन प्रकारको छ:  Apple Health/ProviderOne  तनजी  Indian Health  अन्य:

िपाईंको बच्चािे यी कुरािरू अनि
ु व गरे को छ (िागू िुने सबैमा चचन्ि िगाउनि
ु ोस ्):
 दर्वु यटविार/बेवास्िा  पहििे फोस्टर केयरमा बसेको  खराब र्वयविारको कारण बािस्यािार केन्रबाट तनस्कनु ितनएको
िपाईंको बच्चाको कुनै ववशेष आवश्यकिा छ? (िागू िुने सबैमा चचन्ि िगाउनुिोस ्):
 र्वयजक्िगि शैक्षक्षक योजना (IEP)  र्वयजक्िगि पररवार सेवा योजना (IFSP)  कुनै असक्षमिा िएको पत्िा िागेको
 ववगि 6 महिनामा Early Intervention Birth to 3 कायटक्रममा िनाट िएको
िपाईंसँग आफ्नो बच्चाको शारीररक िथा मानमसक ववकासको बारे मा चासोिरू छन ्?  छै नन ्  छन ्
छन ् िने िागू िुने सबैमा चचन्ि िगाउनुिोस ्:
 बोिी/बोल्न (आवाज तनकाल्ने, हििो बोल्ने, बुझ्न गाह्रो र/वा अरूिाइट बुझ्न गाह्रो)
 साना माांसपेशीको चाि (समात्ने, चचत्र बनाउने, िेख्ने र/वा िुगा िगाउने)
 र्वयविार (हिकाटउने, टोक्ने, झकोफको गने र/वा सियोगी नबन्ने)
 ठूिा माांसपेशीको चाि (हिँड्ने, चढ्ने, फाल्ने, घुम्ने, आँखाको सम्पकटको कमी, सीपिरू गुमाएको)
 अन्य सरोकारिरू:

खण्ड गः पाररवाररर्क जार्र्कारी

बच्चा कोसँग बस्छः  एकि आमा/बुवा/अमििावक  आमाबुवा/दईु अमििावकिरू
आवेदकसँग अमििावकको नािाः  फोस्टर अमििावक(िरू)  िजुरआमा/िजुरबुवा  काकी/काका
 जन्म हदने आमाबुवा
 धमटपुत्रको रूपमा मिएका आमाबुवा
 सैिेनी आमाबुवा
 अन्यः

अभभभावर्कर्को जार्र्कारी

अभभभावर्क  आमा  बुबा  अन्य
नाम:

अभभभावर्क  आमा  बुबा  अन्य
_____

ठे गाना– बच्चाको ठे गानािन्दा फरक िएमा:

नाम:

_____

ठे गाना– बच्चाको ठे गानािन्दा फरक िएमा:
_____
_____

_____
_____

प्राथममक फोन:
 घर  मोबाइि  कायाटिय  सन्दे श

प्राथममक फोन:
 घर  मोबाइि  कायाटिय  सन्दे श

दोस्रो फोन नम्बर:
 घर  मोबाइि  कायाटिय  सन्दे श

दोस्रो फोन नम्बर:
 घर  मोबाइि  कायाटिय  सन्दे श
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2017-2018 फर्केर्को आवेदर्कले भर्प
नु र्े आवेदर्

2017-2018 Returning Application

इमेि ठे गानाः
जन्म ममति:

/
महिना

जन्म ममति:

/
हदन

साि

/
महिना

/
हदन

साि

शैक्षिर्क स्तर (पूरा गरे र्को िबैभन्दा उच्च शैक्षिर्क स्तरमा चचन्ह

शैक्षिर्क स्तर (पूरा गरे र्को िबैभन्दा उच्च शैक्षिर्क स्तरमा चचन्ह

 कक्षा 6 वा कम
 कक्षा 7
 कक्षा 8
 कक्षा 9
 कक्षा 10
 कक्षा 11
 कक्षा 12 (डडप्िोमा िोइन)

 कक्षा 6 वा कम
 कक्षा 7
 कक्षा 8
 कक्षा 9
 कक्षा 10
 कक्षा 11
 कक्षा 12 (डडप्िोमा िोइन)

लगाउर्ह
न ोि ्)

अभभभावर्कर्को जार्र्कारी

इमेि ठे गानाः

 जीइडी
 िाइ स्कूि उत्िीणट
 किेज/उन्नि िािीम
 किेज डडग्री/र्वयावसातयक िािीमको प्रमाणपत्र
 एसोमसएट डडग्री
 स्नािक डडग्री
 स्नाकोत्िर डडग्री

आमाबव
ु ा/अमििावक सांयुक्ि राज्यको सेनाको रूपमा िैनाि छन ्?  छै नन ्  छन ्
आमाबुवा/अमििावक सांयुक्ि राज्यका िूिपूवट सैतनक िुन ्?
 छै नन ्  छन ्
आमाबुवा/अमििावक रोजगारमुिक प्रमशक्षण वा ववद्याियमा
अध्ययनरि छन ्?
 छै नन ्  छन ्
आमाबव
ा/अमििावकिे
रोजगार
गन
ि
ट
न्छ?
 छै नन ्  छन ्
ु
ु ु
 पूणक
ट ािीन  आांमशक  सत्रकािीन  अवकास प्राप्ि  अपाङ्ग
रोजगार गनि
______
ुट ु न्छ िने िप्िाको कति घण्टा गनि
ुट ु न्छ?

िपाईंिाई दोिाषे सेवा चाहिन्छ?  छै नन ्  छन ्
िपाईंिे कुन िाषा बोल्नुिुन्छ ?

लगाउर्ह
न ोि ्)

 जीइडी
 िाइ स्कूि उत्िीणट
 किेज/उन्नि िािीम
 किेज डडग्री/र्वयावसातयक िािीमको प्रमाणपत्र
 एसोमसएट डडग्री
 स्नािक डडग्री
 स्नाकोत्िर डडग्री

आमाबव
ु ा/अमििावक सांयुक्ि राज्यको सेनाको रूपमा िैनाि छन ्?  छै नन ्  छन ्
आमाबुवा/अमििावक सांयुक्ि राज्यका िूिपूवट सैतनक िुन ्?
 छै नन ्  छन ्
आमाबुवा/अमििावक रोजगारमुिक प्रमशक्षण वा ववद्याियमा
अध्ययनरि छन ्?
 छै नन ्  छन ्
आमाबव
ा/अमििावकिे
रोजगार
गन
ि
ट
न्छ?
 छै नन ्  छन ्
ु
ु ु
 पूणक
ट ािीन  आांमशक  सत्रकािीन  अवकास प्राप्ि  अपाङ्ग
रोजगार गनि
______
ुट ु न्छ िने िप्िाको कति घण्टा गनि
ुट ु न्छ?

िपाईंिाई दोिाषे सेवा चाहिन्छ?  छै नन ्  छन ्
िपाईंिे कुन िाषा बोल्नुिुन्छ ?

आफ्नो पररवारिाई आवश्यक सिायिा प्राप्ि गनट, कृपया िपाईंसँग िएका आफू र/वा आफ्नो पररवारका सरोकारका सबै ववषयरूमा चचन्ि िगाउनुिोस ्।
 अपाङ्गिा/काम गनट नसक्ने
 िागुपदाथट/मद्यपान सम्बन्धी समस्यािरू
 बीमा किरे ज
 आवास
 अध्यागमन
 ववगिमा सीपीएसमा सांिग्निा

 काम/रोजगारी
 पररवार वा साथीिरूबाट कम सियोग पाएको वा कुनै पतन सियोग नपाएको
 मसक्नमा कहठनाइ
 आप्रवासी/शरणाथी (ववगि 3 वषटदेखख)
 स्वास््य सम्बन्धी समस्या
 वप्रयजन गुमाएको/शोक
 अमििावक(िरू) जेिमा परे को
 पाररवाररक हिांसा
 कानन
 सेनामा िैनाि िएको (िाि वा अतघल्िो वषटमा)
ु ी मुद्दािरू
 मानमसक स्वास््य, प्रसवपतछ उदासी, चचन्िा, उदासी, पीटीएसडी
 ववगि 12 महिनामा घरवारवविीन िएको (अहििे छै न)

मैिे मिाई ज्ञान िए अनुसार सकेसम्म सिी जवाफ हदएको छु। मैिे प्रदान गरे को जानकारी प्रारजम्िक कक्षा (अिी ितनटङ) कायटक्रमिरूका तनजम्ि मेरो बच्चाको
योग्यिा तनधाटरण गनट प्रयोग गररनेछ।
ध्यार् ददर्नपर्े र्कनराः िपाईंिे आवेदन फाराममा िनि
ुट एको जानकारीिाई गोपनीय राखखन्छ र िपाईंको बच्चाको योग्यिा तनधाटरण गनट मात्रै प्रयोग गररन्छ। िामी यो
जानकारी अध्यागमन वविाग वा अन्य सरकारी अचधकारीिाई हददै नौं।
आमाबुवा/अमििावकको दस्िखिः

ममतिः

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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