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ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੈਕਸ਼ਨ A: ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ:

ਹਿਚਕਾਰਲਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ: ____ ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਮ:

ਜਨਮ ਦੀ ਹਮਤੀ:

ਹਲਿੰਗ:  ਪੁਰਸ਼  ਇਸਤਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ:

ਪਤਾ:
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ/ਨਿੰਬਰ:

______________

____________ ਸ਼ਹਿਰ:

__ ਹ ੱ ਪ:

ਬੱ ਚੇਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੈਕਸ਼ਨ B: ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
 ਸਾਿ ਸਬਿੰ ਧੀ (ਦਮਾ, ਆਰ ਐਸ ਿੀ (RSV), ਆਰ ਏ ਡੀ (RAD), ਿੋਰ)  ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ  ਦੌਰੇ  ਹਦਲ ਦੀ ਿਾਲਤ
 ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀਆਂ (ਸੂਚੀ):
 ਹਨਗਲਣਾ
 ਗੈਰ-ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀਆਂ (ਸੂਚੀ):
 ਿੋਰ (ਸੂਚੀ):
ਕੀ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਹਸਿਤ ਪਰਤੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਹਚਿੰ ਤਾਿਾਂ ਿਨ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਿਾਹਲਆਂ ’ਤੇ ਸਿੀ ਲਗਾਓ:
 ਹਨਗਲਣਾ, ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ  ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਘੱ ਟ ਭਾਰ (5.5 lbs ਜਾਂ ਘੱ ਟ)  ਸੁਣਨਾ  ਦਿੰ ਦ ਦਾ ਦਰਦ/ਖ਼ਰਾਬ/ਮਸੂਹਿਆਂ ਹਿੱ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
ਨ ਰ
 ਹਦਮਾਗੀ ਹਸਿਤ
 ਡਰੱ ਗ/ਅਲਕੋਿਲ ਨਾਲ ਪਰਭਾਿਤ
 ਭੋਜਨ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ (ਸੂਚੀ):
 ਿੋਰ ਕੋਈ ਹਸਿਤ ਹਚਿੰ ਤਾਿਾਂ(ਸੂਚੀ):
ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਿੈ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦਾ:  ਐਪਲ ਿੈਲਥ/ਪਰੋਿਾਇਡਰਿਨ  ਹਨਜੀ  ਭਾਰਤੀ ਹਸਿਤ  ਿੋਰ:
ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਦਿੰ ਦਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਿੈ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਹਕਸ ਹਕਸਮ ਦਾ:  ਐਪਲ ਿੈਲਥ/ਪਰੋਿਾਇਡਰਿਨ  ਹਨਜੀ  ਭਾਰਤੀ ਹਸਿਤ  ਿੋਰ:
ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਿੈ (ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਿਾਹਲਆਂ ’ਤੇ ਸਿੀ ਲਗਾਓ):
 ਬਦਸਲੂਕੀ/ਨ ਰਅਿੰ ਦਾ ੀ  ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ  ਹਿਿਿਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਹਕਿਾ ਹਗਆ
ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਲੋ ਿ ਿੈ? (ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਿਾਹਲਆਂ ’ਤੇ ਸਿੀ ਲਗਾਓ):
 ਇਿੰ ਡੀਿੀ ੁਅਲਾਈ ਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੈ ਨ (IEP)  ਇਿੰ ਡੀਿੀ ੁਅਲਾਈ ਡ ਫੈਹਮਲੀ ਸਰਹਿਸ ਪਲੈ ਨ (IFSP)  ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਅਪਾਿਜਤਾ
 ਹਪਛਲੇ 6 ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਿੱ ਚ ਅਰਲੀ ਇਿੰ ਟਰਿੈਨਸ਼ਨ ਬਰਥ ਟੂ 3 ਪਰੋਗਰਾਮ (Early Intervention Birth to 3) ਹਿੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ
ਕੀ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹਿਕਾਸ ਪਰਤੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਹਚਿੰ ਤਾਿਾਂ ਿਨ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਿਾਹਲਆਂ ’ਤੇ ਸਿੀ ਲਗਾਓ:
 ਬੋਲੀ/ਬੋਲਣਾ (ਆਿਾ ਾਂ ਕੱ ਢਣੀਆਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝਣ ਹਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੂਹਜਆਂ ਨੂਿੰ ਸਮਝਾਉਣ ਹਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ)
 ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ (ਸਮਝਣਾ, ਡਰਾਇਿੰ ਗ, ਹਲਖਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਤਆਰ ਿੋਣਾ)
 ਿਤੀਰਾ (ਕੁੱ ਟਣਾ, ਚੱ ਕ ਮਾਰਨਾ, ਹਚਿਹਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ)
 ਗਰੌਸ ਮੋਟਰ (ਤੁਰਨਾ, ਚਿਹਨਾ, ਸੁੱ ਟਣਾ, ਘੁਿੰ ਮਣਾ, ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਿੁਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ)
 ਿੋਰ ਹਚਿੰ ਤਾਿਾਂ:

ਸੈਕਸ਼ਨ C: ਪਰਰਵਾਰਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬੱ ਚਾ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਿੰ ਦਾ ਿੈ:  ਇੱ ਕ ਮਾਪੇ/ ਸਰਪਰਸਤ  ਦੋ ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ
ਮਾਪੇ/ ਸਰਪਰਸਤ(ਤਾਂ) ਦਾ ਪਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਤਾ:
 ਫੋਸਟਰ ਮਾਪੇ
 ਜੈਹਿਕ ਮਾਪੇ
 ਅਪਣਾਏ ਮਾਪੇ
 ਮਤਰਏ ਮਾਪੇ

ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਮਾਤਾ  ਹਪਤਾ  ਿੋਰ ਕੋਈ
ਨਾਮ:
ਪਤਾ – ਜੇਕਰ ਬੱ ਚੇ ਤੋਂ ਿੱ ਖ ਿੈ:

_____

 ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ/ਨਾਨੀ
 ਿੋਰ ਕੋਈ:

 ਆਂਟੀ/ਅਿੰ ਕਲ

ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਮਾਤਾ  ਹਪਤਾ  ਿੋਰ ਕੋਈ
ਨਾਮ:
ਪਤਾ – ਜੇਕਰ ਬੱ ਚੇ ਤੋਂ ਿੱ ਖ ਿੈ:

_____

_____

_____

_____

_____

ਪਰਾਇਮਰੀ ਫੋਨ:
 ਘਰ  ਸੈੈੱਲ  ਕਿੰ ਮ  ਸਿੰ ਦੇਸ਼

ਪਰਾਇਮਰੀ ਫੋਨ:
 ਘਰ  ਸੈੈੱਲ  ਕਿੰ ਮ  ਸਿੰ ਦੇਸ਼

ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਫੋਨ:
 ਘਰ  ਸੈੈੱਲ  ਕਿੰ ਮ  ਸਿੰ ਦੇਸ਼

ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਫੋਨ:
 ਘਰ  ਸੈੈੱਲ  ਕਿੰ ਮ  ਸਿੰ ਦੇਸ਼
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2017-2018 ਵਾਪਸੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜਨਮ ਦੀ ਹਮਤੀ:

ਈਮੇਲ ਪਤਾ:
/
ਮਿੀਨਾ

ਜਨਮ ਦੀ ਹਮਤੀ:

/
ਹਦਨ

ਸਾਲ

/
ਮਿੀਨਾ

/
ਹਦਨ

ਸਾਲ

ਰਸੱ ਰਿਅਕ ਪੱ ਧਰ (ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ)

ਰਸੱ ਰਿਅਕ ਪੱ ਧਰ (ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ)

 ਗਰੇਡ 6 ਜਾਂ ਘੱ ਟ
 ਗਰੇਡ 7
 ਗਰੇਡ 8
 ਗਰੇਡ 9
 ਗਰੇਡ 10
 ਗਰੇਡ 11
 ਗਰੇਡ 12 (ਹਡਪਲੋ ਮਾ ਨਿੀਂ)

 ਗਰੇਡ 6 ਜਾਂ ਘੱ ਟ
 ਗਰੇਡ 7
 ਗਰੇਡ 8
 ਗਰੇਡ 9
 ਗਰੇਡ 10
 ਗਰੇਡ 11
 ਗਰੇਡ 12 (ਹਡਪਲੋ ਮਾ ਨਿੀਂ)

 GED
 ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਗਰੈਜੂਏਟ
 ਕਾਲਜ/ਅਗਾਂਿ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਟਰਹੇ ਨਿੰਗ
 ਕਾਲਜ ਹਡਗਰੀ/ਟਰੇਹਨਿੰਗ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ
 ਸਬਿੰ ਹਧਤ ਹਡਗਰੀ
 ਬੈਚਲਰ ਹਡਗਰੀ
 ਮਾਸਟਰ’ ਹਡਗਰੀ

ਕੀ ਮਾਪਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਸਹਕਹਰਆ ਯੂ.ਐਸ. ਹਮਲਟਰੀ ਹਡਊਟੀ ਹਿੱ ਚ ਿੈ?  ਨਿੀਂ
ਕੀ ਮਾਪਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਸਹਕਹਰਆ ਯੂ.ਐਸ. ਹਮਲਟਰੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਿੈ?  ਨਿੀਂ
ਕੀ ਮਾਪਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਨੌਕਰੀ ਹਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹਿੱ ਚ ਿੈ?
 ਨਿੀਂ
ਕੀ ਮਾਪਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ?
 ਨਿੀਂ
 ਪੂਰਨ ਕਾਹਲਕ  ਅਿੰ ਸ਼ ਕਾਹਲਕ  ਸੀਜਨਲ  ਸੇਿਾਮੁਕਤ  ਅਪਾਿਜ
ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਹਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱ ਚ ਹਕਿੰ ਨੇ ਘਿੰ ਟੇ?

ਕੀ ਤੁਿਾਨੂਿੰ ਇੱ ਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ਿ ਿੈ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹਕਿਿੀ(ਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਂ) ਬੋਲਦੇ ਿੋ?

 ਿਾਂ
 ਿਾਂ
 ਿਾਂ
 ਿਾਂ
______

 GED
 ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਗਰੈਜੂਏਟ
 ਕਾਲਜ/ਅਗਾਂਿ ਦੀ ਪਿਹਾਈ ਟਰਹੇ ਨਿੰਗ
 ਕਾਲਜ ਹਡਗਰੀ/ਟਰੇਹਨਿੰਗ ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ
 ਸਬਿੰ ਹਧਤ ਹਡਗਰੀ
 ਬੈਚਲਰ ਹਡਗਰੀ
 ਮਾਸਟਰ’ ਹਡਗਰੀ

ਕੀ ਮਾਪਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਸਹਕਹਰਆ ਯੂ.ਐਸ. ਹਮਲਟਰੀ ਹਡਊਟੀ ਹਿੱ ਚ ਿੈ?  ਨਿੀਂ
ਕੀ ਮਾਪਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਸਹਕਹਰਆ ਯੂ.ਐਸ. ਹਮਲਟਰੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਿੈ?  ਨਿੀਂ
ਕੀ ਮਾਪਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਨੌਕਰੀ ਹਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹਿੱ ਚ ਿੈ?
 ਨਿੀਂ
ਕੀ ਮਾਪਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ?
 ਨਿੀਂ
 ਪੂਰਨ ਕਾਹਲਕ  ਅਿੰ ਸ਼ ਕਾਹਲਕ  ਸੀਜਨਲ  ਸੇਿਾਮੁਕਤ  ਅਪਾਿਜ
ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਹਗਆ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਤਾਂ ਿਫ਼ਤੇ ਹਿੱ ਚ ਹਕਿੰ ਨੇ ਘਿੰ ਟੇ?

 ਿਾਂ
 ਿਾਂ
 ਿਾਂ
 ਿਾਂ
______

ਕੀ ਤੁਿਾਨੂਿੰ ਇੱ ਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ਿ ਿੈ?  ਨਿੀਂ  ਿਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹਕਿਿੀ(ਆਂ) ਭਾਸ਼ਾ(ਿਾਂ) ਬੋਲਦੇ ਿੋ?

ਆਪਣੇ ਪਹਰਿਾਰ ਦੇ ਹਬਿਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ, ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਿੰ ਹਧਤ ਹਚਿੰ ਤਾਿਾਂ ਤੇ ਸਿੀ ਦਾ ਹਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ, ਜੋ ਤੁਿਾਨੂਿੰ ਖੁਦ ਲਈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਹਰਿਾਰ ਲਈ ਿਨ।
 ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਾਿਜ/ਅਯੋਗ
 ਡਰੱ ਗ/ਸ਼ਰਾਬ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸਮੱ ਹਸਆਿਾਂ
 ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਰੇਜ
 ਹਰਿਾਇਸ਼
 ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ
 ਹਪਛਲੀ CPS ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

 ਨੌਕਰੀ/ਰੋ ਗਾਰ
 ਪਹਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਘੱ ਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਿੀਂ
 ਹਸੱ ਖਣ ਹਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
 ਪਰਿਾਸੀ/ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਹਪਛਲੇ 3 ਸਾਲ)
 ਹਸਿਤ ਹਚਿੰ ਤਾ
 ਨੁਕਸਾਨ/ਸਦਮਾ
 ਕੈਦੀ ਮਾਪੇ
 ਪਹਰਿਾਰਕ ਹਿਿੰ ਸਾ
 ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਮਾਮਲੇ
 ਹਮਲਟਰੀ ਹਨਯੁਕਤੀ (ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਹਪਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿੱ ਚ)
 ਹਦਮਾਗੀ ਹਸਿਤ, ਪੋਸਟ-ਪਾਰਟਮ ਹਡਪਰੈਸ਼ਨ, ਹਚਿੰ ਤਾ, ਉਦਾਸੀ, PTSD
 ਹਪਛਲੇ 12 ਮਿੀਹਨਆਂ ਹਿੱ ਚ ਬੇਘਰਪੁਣਾ (ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੀਂ)

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਦੱ ਤੇ ਿਨ। ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਿੰ ਭਕ ਹਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਨਰਧਾਹਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਰਧਆਨ ਰਦਓ: ਤੁਿਾਡੀ ਅਰ ੀ ਹਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਿੈ ਅਤੇ ਹਸਰਫ ਯੋਗਤਾ ਹਨਰਧਾਹਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਹਰਟੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਿਸਤਾਖ਼ਰ:

ਹਮਤੀ:

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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