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ਨਵ� ਰਿਜਸਟਰ੍ ਸ਼
ੇ ਨ/ਐਮਰਜ�ਸੀ ਕਾਰਡ
XX ਸਕੂ ਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ: (ਜਨਮ-ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁ ਸਾਰ)
ਗਰ੍ੇਡ:

ਜੱਦੀ ਸ਼ਿਹਰ:

ਿਲੰਗ:

ਜੱਦੀ ਰਾਜ:

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ: (ਜਨਮ-ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ 'ਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁ ਸਾਰ)
ਮਰਦ

ਔਰਤ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਵਚਲਾ ਨਾਂ:

ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼:

ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼:

ਜੱਦੀ ਕਾ�ਟੀ:

ਨਸਲੀ ਮੂਲ
1.
2.
☐
☐

ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜਾਂ ਲੈ ਟੀਨੋ ਹੈ? (ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੁਣੋ)
☐ ਨਹ�, ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜਾਂ ਲੈ ਟੀਨੋ ਨਹ�
ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਾ: (ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਚੁਣੋ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)
ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ
☐ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ
ਏਿਸ਼ਆਈ
☐ ਮੂਲ ਹਵਾਈਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸੀਿਫ਼ਕ ਆਈਲ� ਡਰ

☐ ਗੋਰਾ

☐ ਹਾਂ, ਿਹਸਪੈਿਨਕ ਜਾਂ ਲੈ ਟੀਨੋ

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਿਰਵਾਰ 1 (ਮੁਢਲਾ) ਿਜੱਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ
ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ:

ਸ਼ਿਹਰ

ਸਟੇਟ

ਨਾਂ (ਮੁਢਲਾ ਸੰਪਰਕ):

ਇੱਕ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ:
☐ ਿਪਤਾ ☐ ਮਾਤਾ
ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

ਿਜ਼ਪ

ਨਾਂ (ਦੂ ਜਾ) :
☐ ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ

☐ ਸਰਪਰ੍ਸਤ

ਇੱਕ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ:
☐ ਿਪਤਾ ☐ ਮਾਤਾ
ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

☐ ਹੋਰ

ਮੁਢਲਾ ਫੋਨ (ਸਾਰੀਆਂ ਆੱਟਮ
ੋ ਿੇ ਟਡ ਕਾੱਲਸ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ):
ਦੂ ਜਾ ਫੋਨ:

ਤੀਜਾ ਫੋਨ:
ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ:

☐ ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ

☐ ਘਰ

☐ ਘਰ

☐ ਸੈਲ

☐ ਕੰਮ

☐ ਘਰ

☐ ਸੈਲ

☐ ਕੰਮ

☐ ਸੈਲ

ਦੂ ਜਾ ਫੋਨ:
ਤੀਜਾ ਫੋਨ:
ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ:

☐ ਸਰਪਰ੍ਸਤ

☐ ਹੋਰ

☐ ਕੰਮ

☐ ਘਰ

☐ ਸੈਲ

☐ ਕੰਮ

☐ ਘਰ

☐ ਸੈਲ

☐ ਕੰਮ

ਪਿਰਵਾਰ 2
ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ:

ਸ਼ਿਹਰ

ਨਾਂ:

ਸਟੇਟ

ਿਜ਼ਪ

ਨਾਂ:

ਇੱਕ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ:
☐ ਿਪਤਾ ☐ ਮਾਤਾ
ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ:

☐ ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ

☐ ਸਰਪਰ੍ਸਤ

☐ ਹੋਰ

ਇੱਕ 'ਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ:
☐ ਿਪਤਾ ☐ ਮਾਤਾ ☐ ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ

ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

ਈਮੇਲ ਪਤਾ:

ਕੰਮ ਦਾ ਫੋਨ:

ਕੰਮ ਦਾ ਫੋਨ:

ਸੈਲ ਫੋਨ:

ਸੈਲ ਫੋਨ:

ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ:

ਨੌ ਕਰੀਦਾਤਾ:
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☐ ਸਰਪਰ੍ਸਤ

☐ ਹੋਰ
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ਕਸਟਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ:

☐ ਮੁਢਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼

☐ ਦੂ ਜੀ ਿਰਹਾਇਸ਼

☐ ਸਾਂਝੀ ਪਲੇ ਸਮ�ਟ ਿਵਖੇ

☐ ਹੋਰ (ਦੱਸੋ) ________________________

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਨੂ ੰਨੀ ਕਸਟਡੀ ਿਕਸ ਕੋਲ ਹੈ?
☐ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਿਪਤਾ

☐ ਿਸਰਫ਼ ਮਾਂ

☐ ਿਸਰਫ਼ ਿਪਤਾ

ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ

ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਨਾਂ:

☐ ਸਾਂਝਾ

☐ ਹੋਰ ________________________

ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਨਾਂ

ਿਲੰਗ

ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼

ਗਰ੍ੇਡ

ਸਕੂ ਲ (ਜੇ ਜਾ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ)

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਸਕੂ ਲ (ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਰ੍ੀ-ਸਕੂ ਲ,
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਿਗਆ ਸੀ, ਨੂ ੰ ਿਲਖੋ)

ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਪਛਲਾ ਗਰ੍ੇਡ:

ਪਤਾ:

ਸ਼ਿਹਰ/ਸਟੇਟ

ਿਜ਼ਪ:

ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ:

ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਿਪਛਲੀ ਸਕੂ ਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਤ� ਕੱਿਢਆ ਿਗਆ ਹੈ?
☐ ਹਾਂ
☐ ਨਹ�

ਫੋਨ:

ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਿਮੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਦੂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ�
ਗੁਣਵੰਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਤਭਾਵਾਨ
504 ਪਰ੍ਬੰਧ ਯੋਜਨਾ
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹ�
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹ�
☐ ਹਾਂ ☐ ਨਹ�
ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਗਜ਼
ਰ੍ੇ ੀ ਤ� ਅਲਾਵਾ ਪਿਹਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਿਸਖੀ ਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਅਿਜਹੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਅੰਗਜ਼
ਰ੍ੇ ੀ ਤ� ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ?

☐ ਹਾਂ

☐ ਨਹ�

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ PI 11.02(2)(b) ਹੇਠ ਲੋ ੜ�ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ� ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਜਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਿਸੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ� ਕੋਈ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚ/ੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੂ ਲ ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (IEP) ਹੈ?
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਿਖਆ ਅਸਮਰਥਤਾ (SLD)
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਿਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਤਾ (EBD)
ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਿਵਗਾੜ
ਸਦਮਾਗਰ੍ਸਤ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ-ਫੇਟ (TBI)
ਿਦਰ੍ ਸ਼ਟੀ ਿਵਗਾੜ (VI)
ਸੁਣਨ ਿਵਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ (HI)
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ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ

ਨਹ�
ਨਹ�
ਨਹ�
ਨਹ�
ਨਹ�
ਨਹ�

☐ ਹਾਂ
ਆੱਿਟਜ਼ਮ (A)
ਬੌਿਧਕ ਅਸਮਰਥਤਾ/ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਸਮਰਥਤਾ
ਹੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਿਵਗਾੜ (OI)
ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਿਵਗਾੜ (OHI)
ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਰੀ (SDD)
ਹੋਰ, ਿਲਖੋ:

☐ ਨਹ�
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ
ਹਾਂ

ਨਹ�
ਨਹ�
ਨਹ�
ਨਹ�
ਨਹ�
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ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂ ੰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਿਖਆ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ ਿਵਚ ਰਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ?
(ਇਸ ਿਵਚ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬਾਲਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ) ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ:ੋ
ਕੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ (ਉਮਰ 0-5) ਹੈ, ਜੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਢੁ ਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ।
ਪਿਹਲਾ ਨਾਂ

ਨਾਂ

ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਨਾਂ

ਘਰ

ਨਹ�

ਹਾਂ

ਨਹ�

ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਦ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਆਂ) ਦਾ ਨਾਂ
ਿਰਸ਼ਤਾ

ਹਾਂ

ਕੰਮ

ਸੈਲ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡਾੱਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ:

ਡਾੱਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ:

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ:

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾੱਕਟਰ:

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ:

ਗਰੁਪ ਨੰਬਰ:

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਹਤ ਿਚੰਤਾਵਾਂ:

ਿਗਆਤ ਅਲਰਜੀਆਂ (ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ)ੋ :
ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਿਵਚ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ/ਿਬਨਾ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਏਗੀ?
ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਢੁ ਕਵ� ਫ਼ਾਰਮ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਜਾਓ।

☐ ਹਾਂ

☐ ਨਹ�

ਜੇ, ਸਕੂ ਲ ਅਥਾੱਿਰਟੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ �ਬੁਲ�ਸ ਰਾਹ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਿਲਜਾਣ ਦਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੰਦਾ/ਿਦੰਦੀ ਹਾਂ। ਮ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਸੰਪਰਕ
ਕੀਤੇ ਗਏ �ਬੁਲ�ਸ ਪਰ੍ੋਵਾਈਡਰ ਵਲ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੂ ੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਮ�, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਇਲਾਜ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚਲੇ ਡਾੱਕਟਰ(ਰਾਂ) ਨੂ ੰ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਿਬਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਉਪਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ: __________________________________________________ ਤਾਰੀਖ਼: _________________________
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ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਿਤੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਕਾੱਲਮ A ਿਵਚ� ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕਾੱਲਮ B ਿਵਚ� ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਦੋ। ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਡਰ੍ ਾਈਿਵੰਗ ਲਾਇਸ�ਸ ਅਤੇ ਸੈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਿਬੱਲ ਪਰ੍ਵਾਣ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕਾੱਲਮ A:
(ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵਚ� ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਇੱਕ)
1.
2.
3.

ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋ ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ
ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕਲੋ ਿਜ਼ੰਗ ਸਟੇਟਮ�ਟ
ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਪਤੀ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ
a. ਲੀਜ਼ ਿਵਚ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੇ ਕੰਪਲੈ ਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
b. ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਿਵਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਨੂ ੰ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ
ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਵਜ� ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ

ਕਾੱਲਮ B:
(ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਿਤਆਂ ਿਵਚ� ਦੋ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਯੋਿਗਤਾ ਿਬੱਲ (ਿਸਰਫ਼ ਪਾਣੀ/ਗੈਸ/ਿਬਜਲੀ)
ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਜਸਟਰ੍ ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ
ਆੱਟੋ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮ�ਟ
W-2, SSI, Medicaid, BadgerCare ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾ�ਟੀ/ਸਟੇਟ/ਫ਼ੈਡਰਲ ਬੈਨੇਿਫ਼ਟ
ਸਟੇਟਮ�ਟ
ਲਾਇਸ�ਸ ਪਲੇ ਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੋ ਿਟਸ
ਡਰ੍ ਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸ�ਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਨੋ ਿਟਸ
ਹੋਰ, ਦੋਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਵਲ� ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ

ਿਵਸਕੌਨਿਸਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆੱਰਡੀਨ� ਸ 121.77 ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਿਵਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਅਿਨਵਾਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ� ਿਟਉਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਲਏ। ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਧਰਾਂ ਿਟਉਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਿਵਿਦਅਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨਹ� ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਵਜ�, ਮ� ਇਸ ਰਾਹ� ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਸਮ� ਅਸ� ਇਸ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂ ਲ ਿਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ।
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪਰ੍ਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ: _________________________________________________

ਤਾਰੀਖ਼: ________________________

ਇਹ ਿਡਸਿਟਰ੍ ਕਟ ਿਲੰਗ, ਨਸਲ, ਕੌਮੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਖ਼ਾਨਦਾਨ, ਿਫ਼ਰਕੇ, ਗਰਭ, ਿਵਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜੇ, ਿਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਿਸੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ
ਫ਼ੈਡਰਲ ਕਾਨੂ ੰਨ ਵਲ� ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹ� ਕਰਦੀ।
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