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XX शाळे चा जिल्हा

जवद्यार्थ्ाडची माजहती

जवद्यार्थ्ाडचे आर्नाव: (िन्मदाखल््ावर ददल््ाप्रमाणे)
वर्ड:

जवद्यार्थ्ाडचे पजहले नाव: (िन्मदाखल््ावर ददल््ाप्रमाणे)
ललिंर्:

िन्मर्ाव:

पु

िन्माचे राज््:

स्त्री

जवद्यार्थ्ाडचे मधले नाव:

िन्मतारीख:

िन्मदेश:

िन्मप्रािंत:

विंश
1. हे बालक जहस्पॅजनक ककिं वा लॅटिनो आहे का? (फक्त एकच जनवर्ा)

⃞ नाही, जहस्पॅजनक ककिं वा लॅटिनो नाही

⃞ हो्, जहस्पॅजनक ककिं वा लॅटिनो

2. हे बालक आहे का: (एक ककिं वा अजधक जनवर्ा. तुम्ही दकमान एक तरी जनवर्ले पाजहिे)
⃞ अमेटरकन इिं जर््न ककिं वा मूळ अलास्काचा

⃞ काळा ककिं वा आदिकन अमेटरकन

⃞ र्ोरा

⃞ आजश्ा्ी

⃞ मूळ हावाई्न ककिं वा इतर पॅजिदफक आ्लिंर्र

आई-वर्ील/पालकाची माजहती
कु िुिंब 1 (प्राथजमक) जवद्याथी जिथे राहतो
घरचा पत्ता:

शहर

राज््

नाव (प्राथजमक ििंपकड ):

नाव (दुय््म) :

एकावर खूण करा:
⃞ वर्ील

⃞ आई

जिप

एकावर खूण करा:
⃞ िावत्र-आई-वर्ील

⃞ पालक ⃞ इतर

⃞ वर्ील

ईमेल पत्ता:

⃞ आई

⃞ िावत्र-आई-वर्ील

⃞ पालक ⃞ इतर

ईमेल पत्ता:

प्राथजमक फोन (िवड स्व्िंचजलत कॉल ्ा क्रमािंकावर िातील):

⃞ घर

दुिरा फोन:

⃞ मोबाईल

⃞ कामावरील

दुिरा फोन:
⃞ घर

⃞ मोबाईल

⃞ कामावरील

जतिरा फोन:

⃞ घर

⃞ मोबाईल

⃞ कामावरील

⃞ घर

⃞ मोबाईल

⃞ कामावरील

जतिरा फोन:
⃞ घर

⃞ मोबाईल

⃞ कामावरील

कामाचा मालक:

कामाचा मालक:

कु िुिंब 2
घरचा पत्ता:

शहर

नाव:

जिप

नाव:

एकावर खूण करा:
⃞ वर्ील

राज््

⃞ आई

एकावर खूण करा:
⃞ िावत्र-आई-वर्ील

⃞ पालक

⃞ इतर

⃞ वर्ील

⃞ आई

⃞ िावत्र-आई-वर्ील

⃞ पालक

⃞ इतर

घरचा फोन:
ईमेल पत्ता:

ईमेल पत्ता:

कामावरील फोन:

कामावरील फोन:

मोबाईल फोन:

मोबाईल फोन:

कामाचा मालक:

कामाचा मालक:
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ताब््ाबद्दलची माजहती
जवद्याथी ्ेथे राहतो:

⃞ प्राथजमक जनवािस्थान

⃞ दुय््म जनवािस्थान

⃞ ििं्ुक्त दिाड

⃞ इतर (स्पष्ट करा) ________________________

जवद्यार्थ्ाडचा का्देशीर ताबा कोणाकर्े आहे?
⃞ आई आजण वर्ील

⃞ आई फक्त

⃞ वर्ील फक्त

⃞ ििं्ुक्त

⃞ इतर ________________________

भाविंर्ािंबद्दलची माजहती
पजहले नाव

आर्नाव

ललिंर्

िन्मतारीख

वर्ड

शाळा (हिर रहात अिल््ाि)

हिर राजहलेली शेविची शाळा (पूवप्र
ड ाथजमक जवद्यार्थ्ाांची नोंदणी करण््ािाठी, कृ प्ा हिर के लेली कोणतीही पूवश
ड ाळा िूचीबद्ध करा)
शाळे चे नाव:

पूणड के लेला शेविचा वर्ड:

पत्ता:

शहर/राज््

अमेटरके त बालकाची शाळा िुरू िाल््ाचे वर्ड:

पूवीच््ा शाळे च््ा जिल्यातून तुमच््ा बालकाला जनलिंजबत के ले आहे का?
⃞ हो्

जिप:

फोन:

⃞ नाही

खालीलपैकी कोणत््ाही का्डक्रम प्ाड्ािंमध््े तुमचे बालक िध््ा िहभार्ी आहे का?
दुिरी भार्ा म्हणून इिं ग्रिी

प्रजतभावान आजण बुद्धीमान

504 जनवाि ्ोिना

⃞ हो्

⃞ हो्

⃞ हो्

⃞ नाही

⃞ नाही

⃞ नाही

तुमच््ा बालकाने पजहल््ािंदा इिं ग्रिीव्यजतटरक्त दुिरी एखादी भार्ा बोला्ला जशकली का आजण/ ककिं वा जिथे इिं ग्रिीव्यजतटरक्त दुिरी एखादी भार्ा बोलली िाते अशा घरामध््े
राजहले आहे का?

⃞ हो्

⃞ नाही

हो् अिल््ाि, कोणती भार्ा?
खालील माजहती ही जवशेर् शैक्षजणक िेवा आवश््क अिलेल््ा ककिं वा ििंभवतः आवश््क अिलेल््ा जवद्यार्थ्ाांना ओळखण््ाकरता PI 11.02(2)(b) अिंतर्डत आवश््क अिलेल््ा
छाननी प्रदक्र्ेचा एक भार् म्हणून वापरली िावी. तुमच््ा बालकाला खालीलपैकी कोणत््ाही जस्थती आहेत का?
तुमच््ा बालकाचा त््ाच््ा ककिं वा जतच््ा पूवीच््ा शाळे मध््े एखादा इिं जर्जहहिुवलाईझ्र् एज््ुकेशन प्रोग्रॅम [वै्जक्तक जशक्षण का्डक्रम] (IEP) आहे का?

⃞ हो्

⃞ नाही

जशकण््ाची जवजशष्ट दुबडलता (SLD)

हो्

नाही

ऑटििम (A)

हो्

नाही

भावजनक वतडन दुबडलता (EBD)
वाणी आजण भार्ा दुबडलता

हो्

नाही

बौजद्धक दुबडलता / इतर जवकािजवर््क दुबडलता

हो्

नाही

हो्

नाही

ऑथोपेजर्क दुबडलता (OI)

हो्

नाही

ट्रॉमॅटिक ब्रेन इिं िुरी (TBI)

हो्

नाही

इतर आरोग्् दुबडलता (OHI)

हो्

नाही

दृष्टी दुबडलता (VI)

हो्

नाही

जवकािातील महत्वाचा उशीर (SDD)

हो्

नाही

श्रवण दुबडलता (HI)

हो्

नाही

इतर, िूचीबद्ध करा:
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तुमच््ा बालकाचे मूल््ािंकन िाले आहे का ककिं वा त््ाला जवशेर् शैक्षजणक र्रिािंिाठीच््ा का्डक्रमामध््े ठे वले होते का?

हो्

नाही

हो्

नाही

(्ामध््े पूवडप्राथजमक वर्ड िुरू होण््ाआधीच््ा िुरूवातीच््ा बालपण िेवािंचा िमावेश होतो) हो् अिल््ाि, कृ प्ा वणडन करा:

जवशेर् ककिं वा अपवादात्मक का्डक्रमािंिाठी पात्र अिू शकतील अशी तुम्हाला आणखी लहान बालके आहेत का (व्े 0-5)?
हो् अिल््ाि, कृ प्ा त््ािंना खाली िूचीबद्ध करा.
पजहले नाव

आर्नाव

िन्मतारीख

आपत्कालीन माजहती
आई-वर्ील/पालकाचा ििंपकड होत निेल तर फोन करण््ािाठीच््ा व्यक्ती(तीं)चे(ची) नाव(वे)
नाव

नाते

घर

कामाचे टठकाण

मोबाईल

वैद्यकी् माजहती
र्ॉक्िरािंचे नाव:

र्ॉक्िरािंचा फोन:

जवमा किं पनी:

दिंतवैद्य:

दिंतवैद्याचा फोन:

र्ि क्रमािंक:

महत्वाच््ा आरोग्् लचिंता:

ज्ञात रोर्प्रवणता (स्पष्ट करा):

तुमच््ा बालकाला शाळे मध््े जलहून ददलेली/ जलहून न ददलेली और्धी घेणे आवश््क अिेल का?

⃞ हो्

⃞ नाही

हो् अिल््ाि, कृ प्ा ्ोग्् प्रपत्रािाठी का्ाडल्ाला भेि द्या.

िर, शाळे च््ा अजधकाऱ्ािंच््ा तारतम््ानुिार, आपत्कालीन उपचाराची आवश््कता अिेल, तर मी माझ््ा बालकाला उपचारािाठी रुग्णवाजहके ने रुग्णाल्ात घेऊन िाण््ाकरता
अजधकार देत आहे. मला माहीत आहे की ििंपकड के लेला रुग्णवाजहका पुरवठादाराला आवश््क वािल््ाि रुग्णाला त््ािंच््ा जनवर्ीच््ा िवाडत िवळच््ा अजधकाटरक जनर्ा
रुग्णाल्ात घेऊन िाण््ाचा अजधकार आहे.
माझ््ा बालकाला आपत्कालीन उपचार देण््ाि रुग्णाल्ातील दफजिजश्नला(ना) मी ्ेथे अजधकार देत आहे. माझ््ा िवोत्तम ज्ञानाप्रमाणे, वरील माजहती िद्यकालीन आजण
बरोबर आहे.

आई-वर्ील/पालकाची िही: _______________________________________
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जनवािाचे वैधीकरण
तीन दस्तावेि आवश््क आहेत: रकाना अ मधील दकमान एक आजण रकाना ब मधून दोन. िीप: वाहनचालक परवाना आजण मोबाईल फोन जबल जनवािस्थानाचा पुरावा म्हणून
स्वीकरले िात नाहीत.
रकाना अ:

रकाना ब:

(खालीलपैकी दकमान एक)

(खालीलपैकी दोन)

1.

मालमत्ता कर अजधिूचना

1.

चालू मजहन््ाचे उप्ोजर्ता जबल (पाणी/ र्ॅि/जवद्युत फक्त)

2.

घर खरे दी करार जवधान

2.

वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र

3.

जिल्हा िीमािंअिंतर्डत अिलेल््ा मालमत्तेिाठीचा भार्ेपट्टी ककिं वा खरे दी करार

3.

ऑिो ककिं वा आरोग्् जवमा जवधान

a.

भार्ेपट्टीमध््े अपािडमिंि कॉम््लेक्िचे नाव आजण घरमालकाचा
फोन निंबर ्ािंचा िमावेश अिलाच पाजहिे

4.

b.

कोणत््ाही भाड्याच््ा मालमत्तेत जनवािस्थानाचा दावा करणाऱ्ा
आई-वर्ील आजण जवद्यार्थ्ाडने दोघेही रजहवािी म्हणून िूचीबद्ध
करणारे एक िही्ुक्त भार्ेपट्टी पुरवलेच पाजहिे

W-2, SSI, Medicaid, BadgerCare, ककिं वा इतर प्रािंत/राज््/ििं्ुक्त
लाभ जवधान

5.

परवाना ्लेि नूतनीकरण िूचना

6.

वाहनचालक परवाना नूतनीकरण िूचना

7.

इतर, लघुकारी पटरजस्थतींमध््े जिल्याने मान्् के ल््ाप्रमाणे

जवस्कॉनजिन राज्् ििंजवधान 121.77 ची आवश््कता आहे की जवद्यार्थ्ाडने त््ाच््ा जनवािस्थानाच््ा जिल्यातील शाळे त िावे आजण एखाद्या शाळा जिल्याने अजनवािी
जवद्यार्थ्ाांिाठी जशकवणीचे पैिे घ््ावेत. जिल्हा जनवािाचा तपाि करतो आजण पर्ताळू न पाहतो. जवद्याथी जिल्याचा(चे) रजहवािी निल््ाचे जनधाडटरत िाल््ाि ्ा
प्रमाणपत्रावर िही करणाऱ्ा िबाबदार पक्षािंना जशकवणी अजधक कोणत््ाही अजतटरक्त शैक्षजणक ककिं वा इतर खचाडचे पैिे देण््ाि िबाबदार धरले िाईल.

आई-वर्ील/पालक म्हणून, मी ्ेथे पुजष्ट देत आहे की आम्ही िध््ा ्ा जिल्यात रहात आहोत ककिं वा ्ा जिल्यातील शाळे त हिर राहण््ािाठीचे आवश््क ते
कार्द भरले आहेत. ्ा प्रपत्रात ददलेली माजहती बरोबर आहे.

आई-वर्ील/पालकाची िही: _______________________________________

ददनािंक: ______________________

हा जिल्हा ललिंर्, कू ळ, राष्ट्री् मूळ, व्, अनुविंजशकता, पिंथ, र्रोदरपणा, लग्नजवर््क ककिं वा आई-वर्ीलािंची जस्थती, लैंजर्क कल ककिं वा शारीटरक, मानजिक, भावजनक ककिं वा जशकन्ण््ाची
दुबडलता ककिं वा इतर अपिंर्ता ककिं वा राज्् ककिं वा ििं्ुक्त का्द्याने रोखलेले इतर मूळमुद्दे ्ा आधारावर भेदभाव करत नाही.
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