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புதிய பதிவு/அவசரநிலை அட்லை

XXபள்ளி

மாணவர் குறித்த தகவல்

மாணவரின் கலைசிப்பபயர் : (பிறப்புச் சான்றிதழில்
உள்ளது பபான்று)
கிபரடு:

மாணவரின் முதல் பபயர் : (பிறப்புச் சான்றிதழில்
உள்ளது பபான்று)

பாைினம்:

பிறந்த நகரம்:

மாவட்ைம்

ஆண்

பிறந்த மாநிைம்:

பபண்

மாணவரின்
நடுப்பபயர்:

பிறந்த பததி:

பிறந்த நாடு:

பிறந்த நாடு:

இனம்
1.

இந்தக் குழந்லத ஹிஸ்பபனிக் அல்ைது ைத்தீன் அபமரிக்கரா? (ஒன்லற மட்டும் பதர்ந்பதடுக்கவும்)

☐ இல்லை, ஹிஸ்பபனிக் அல்ைது ைத்தீன் அபமரிக்கர் அல்ை
2.

☐ ஆம், ஹிஸ்பபனிக் அல்ைது ைத்தீன் அபமரிக்கர்

இந்தக் குழந்லத பின்வரும் இனத்லதச் சார்ந்ததா: (ஒன்று அல்ைது அதற்கு பமற்பட்ைவற்லறத் பதர்ந்பதடுக்கவும். நீங்கள்
குலறந்தபட்சம் ஒன்லறயாவது பதர்ந்பதடுக்க பவண்டும்)

☐ அபமரிக்க இந்தியர் அல்ைது அைாஸ்காவில் பிறந்தவர்
☐ பவள்லளயர்

☐ ஆசியர்

☐ கருப்பினத்தவர் அல்ைது கருப்பின அபமரிக்கர்

☐ ஹவாயில் அல்ைது பிற பசிபிக் தீவுகளில் பிறந்தவர்

பபற்பறார்/காப்பாளர் குறித்த தகவல்

குடும்பம் 1 (முதன்லமயானது) மாணவர்குடியிருக்கும் இைம்

வட்டு
ீ
முகவரி:

நகரம்

மாநிைம்

பபயர் (முதன்லமயானத் பதாைர்பு ):

பபயர் (இரண்ைாம் நிலை) :

ஒன்றில் சரி குறியீட்லை இைவும்:

ஒன்றில் சரி குறியீட்லை இைவும்:

☐ தந்லத

☐ தாய்

☐ மற்றவர்

☐காப்பாளர்

☐ வளர்ப்புப் பபற்பறார்

☐ தந்லத

☐ தாய்

☐ மற்றவர்

☐காப்பாளர்

மின்னஞ்சல் முகவரி:

சிப்

☐ வளர்ப்புப் பபற்பறார்

மின்னஞ்சல் முகவரி:

முதன்லமயான பதாலைபபசி (அலனத்து தானியங்கி அலழப்புகளும் இந்த எண்ணுக்பக பசல்லும்):
☐ இல்ைம்

☐ அலைபபசி

இரண்ைாவது பதாலைபபசி:
☐ இல்ைம்

☐ அலைபபசி

மூன்றாவது பதாலைபபசி:
☐ இல்ைம்

☐ அலைபபசி

☐ பணியிைம்
இரண்ைாவது பதாலைபபசி:

☐ பணியிைம்

☐ இல்ைம்

☐ பணியிைம்

☐ இல்ைம்

பணி அளிப்பவர்:

நகரம்

☐ பணியிைம்

மாநிைம்

சிப்

பபயர்:

ஒன்றில் சரி குறியீட்லை இைவும்:
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☐ பணியிைம்

பணி அளிப்பவர்:

பபயர்:

☐ காப்பாளர்

☐ அலைபபசி

குடும்பம் 2

வட்டு
ீ
முகவரி:

☐ தந்லத

☐ அலைபபசி

மூன்றாவது பதாலைபபசி:

☐ தாய்

☐ மற்றவர்

☐ வளர்ப்புப் பபற்பறார்

ஒன்றில் சரி குறியீட்லை இைவும்:
☐ தந்லத

☐ காப்பாளர்

☐ தாய்

☐ மற்றவர்

☐ வளர்ப்புப் பபற்பறார்

1 வது பக்கம் 5 ல்

வட்டுத்
ீ
பதாலைபபசி:
மின்னஞ்சல் முகவரி:

மின்னஞ்சல் முகவரி:

பணியிைத் பதாலைபபசி:

பணியிைத் பதாலைபபசி:

அலைபபசி:

அலைபபசி:

பணி அளிப்பவர்:

பணி அளிப்பவர்:

பாதுகாப்புப் பபாறுப்பு குறித்த தகவல்
மாணவர் இங்கு தங்கியிருக்கிறார்: ☐ முதன்லமயான இல்ைம்

☐ மற்றலவ(விவரிக்கவும்) ________________________

☐ இரண்ைாவது இல்ைம்

மாணவரின் சட்ைரீதியான பாதுகாப்பு பபாறுப்பு யாருக்கு உள்ளது?

☐ தாய் மற்றும் தந்லத

முதல் பபயர்

☐ தாய் மட்டும்

கலைசிப்பபயர்

☐ தந்லத மட்டும்

☐ கூட்டுப் பபாறுப்பு

☐ கூட்ைாக தங்கியிருத்தல்

☐ மற்றவர் _____________________

உைன்பிறந்தவர்கள் குறித்த தகவல்
பாைினம்

பிறந்த பததி

கிபரடு

பள்ளிக்கூைம்

(பள்ளிக்குச் பசன்றால்)

கலைசியாகப் படித்த பள்ளிக்கூைம் (மழலையர் பள்ளியில் நுலழயும் மாணவர்கள், ஏபதனும்
பாைர் பள்ளிக்குச் பசன்றிருந்தால் அலதப் பட்டியைிைவும்)

பள்ளிக்கூைத்தின் பபயர்:

கலைசியாக பூர்த்தி பசய்த கிபரடு:

முகவரி:

நகரம்/மாநிைம்

யு.எஸ்-ல் குழந்லத பள்ளிக்கூைம் பசல்ைத்

ஒரு முன்னாள் கல்வி மாவட்ைத்தில் இருந்து உங்களுலைய

பதாைங்கிய ஆண்டு:

சிப்:

பதாலைபபசி:

குழந்லத பவளிபயற்றப்பட்டுள்ளதா?

☐ ஆம்

☐ இல்லை

பின்வரும் ஏபதனும் திட்ைங்களில் உங்களுலைய குழந்லத தற்பபாது
ஆங்கிைம் இரண்ைாவது பமாழியாக
☐ ஆம்

☐ இல்லை
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பங்பகற்றுக்பகாண்டிருக்கிறதா?

உயர்திறன் மற்றும் திறன் வாய்ந்தவர்கள்
☐ ஆம்

☐ இல்லை

504 இைமளிக்கும் திட்ைம்
☐ ஆம்

☐ இல்லை

2 வது பக்கம் 5 ல்

உங்களுலைய குழந்லத ஆங்கிைம் அல்ைாத மற்பறாரு பமாழியில் முதைில் பபசக் கற்றுக்பகாண்ைதா மற்றும்/அல்ைது
ஆங்கிைம் அல்ைாத மற்பறாரு பமாழி பபசப்படும் ஒரு குடும்பத்தில் வசித்திருந்ததா?

☐ ஆம்

☐ இல்லை

ஆம் எனில், அது எந்த பமாழி?
சிறப்புக் கல்விச் பசலவகள் பதலவப்படும் அல்ைது பதலவப்படும் சாத்தியம் பகாண்ை மாணவர்கலள அலையாளம்

காண்பதற்கான PI 11.02(2)(b) என்பதன் கீ ழ் அவசியமாக இருக்கும்தகுதி கண்ைறிதல் பசயல்முலறயின் ஒரு பகுதியாக பின்வரும்
தகவல்கள் பயன்படுத்தப்பை பவண்டும். உங்களுலைய குழந்லதக்கு பின்வரும் நிலைகள் ஏபதனும் உள்ளனவா?

உங்களுலைய குழந்லதயின் முந்லதயப் பள்ளியில் அவனுக்கு அல்ைது அவளுக்கு ஒரு தனிப்பட்ை கல்வித் திட்ைம் (IEP)
இருந்ததா?

☐ ஆம்

☐ இல்லை

ஆம்

இல்லை

ஆட்டிசம் (A)

ஆம்

இல்லை

ஆம்

இல்லை

அறிவு சார்ந்த இயைாலம/மற்ற பமம்பாடுகள்

ஆம்

இல்லை

ஆம்

இல்லை

எலும்பியல் சார்ந்த குலறபாடு (OI)

ஆம்

இல்லை

விபத்தால் மூலளயில் காயம் (TBI)

ஆம்

இல்லை

பிற உைல்நைக் குலறபாடு (OHI)

ஆம்

இல்லை

பார்லவக் குலறபாடு (VI)

ஆம்

இல்லை

குறிப்பிைத்தக்க அளவுக்கு பமம்பாட்டில் தாமதம்

ஆம்

இல்லை

ஆம்

இல்லை

ஆம்

இல்லை

கற்பதில் குறிப்பிட்ை இயைாலம

(SLD)
உணர்ச்சி வயப்படும் நைத்லத
பதாைர்பான இயைாலம (EBD)
பபச்சு மற்றும் பமாழி சார்ந்த

பதாைர்பான இயைாலம

குலறபாடு

(SDD)
பகட்பதில் குலறபாடு (HI)

ஆம்

இல்லை

மற்றலவ, பட்டியைிைவும்:

சிறப்புக் கல்வித் பதலவகளுக்கான ஒரு திட்ைத்திற்காக உங்களுலைய குழந்லத எப்பபாதாவது மதிப்பீடு
பசய்யப்பட்டுள்ளதா அல்ைது அது பபான்ற திட்ைத்தில் எப்பபாதாவது பசர்க்கப்பட்டுள்ளதா?

(இது மழலையர் பள்ளியில் படிக்கத் பதாைங்குவதற்கு முன்புள்ள ஆரம்பநிலை குழந்லதப் பருவ
பசலவகலளயும் உள்ளைக்குகிறது) ஆம் எனில், தயவுபசய்து விவரிக்கவும்:

சிறப்புத் திட்ைத்திற்கு அல்ைது விதிவிைக்கானத் திட்ைத்திற்கு தகுதி பபறக்கூடும் இலளய குழந்லதகள்
(0-5 வயது) எவபரனும் உங்களுக்கு உள்ளனரா?

ஆம் எனில், தயவுபசய்து அவர்கலளக் கீ பழ பட்டியைிைவும்.

முதல் பபயர்

கலைசிப் பபயர்

பிறந்த பததி

அவசரநிலை பதாைர்பான தகவல்

பபற்பறாலர/காப்பாளலரத் பதாைர்பு பகாள்ள இயைாத பபாது அலழக்கப்பை பவண்டிய
பபயர்
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நபரின்(நபர்களின்) பபயர்(கள்)

உறவுமுலற

இல்ைம்

பணியிைம்

அலைபபசி

3 வது பக்கம் 5 ல்

மருத்துவரின் பபயர்:

மருத்துவரின் பதாலைபபசி:

மருத்துவத் தகவல்

காப்பீட்டு நிறுவனம்:

பல் மருத்துவர்:

பல் மருத்துவரின் பதாலைபபசி:

குழு எண்:

குறிப்பிைத்தக்க உைல்நைப் பிரச்சிலனகள்:

அறியப்பட்ை ஒவ்வாலமகள் (குறிப்பிைவும்):
மருத்துவப் பரிந்துலரயின் பபரில்/மருத்துவப் பரிந்துலர இல்ைாமல் கிலைக்கப்பபறும் மருந்துகலள பள்ளிக்கூைத்தில்
லவத்து எடுத்துக்பகாள்ள பவண்டிய பதலவ உங்கள் குழந்லதக்கு உள்ளதா?

ஆம் எனில், முலறயான படிவத்திற்கு தயவுபசய்து அலுவைகத்திற்குச் பசல்ைவும்.

☐ ஆம்

☐ இல்லை

பள்ளி அதிகாரிகளின் முடிவின் படி அவசர சிகிச்லச பதலவப்படும் பட்சத்தில், என்னுலைய குழந்லதலய சிகிச்லசக்காக
ஆம்புைன்ஸ் மூைம் மருத்துவமலனக்குக் பகாண்டு பசல்ை நான் அனுமதி அளிக்கிபறன். பதாைர்பு பகாள்ளப்படும்

ஆம்புைன்ஸ் பசலவ அளிப்பவர் பதலவபயனக் கருதும்பட்சத்தில் அவருலைய விருப்பத் பதர்வின் படி அருகில் உள்ள

உறுதியான பராமரிப்பு அளிக்கும் மருத்துவமலனக்கு பநாயாளிலய பகாண்டு பசல்லும் உரிலம அவருக்குஉள்ளது என்பலத
நான் புரிந்துபகாள்கிபறன்.

எனது குழந்லதக்கு அவசர சிகிச்லச அளிக்க மருத்துவமலனயில் உள்ள மருத்துவருக்கு(மருத்துவர்களுக்கு) நான் இதன்

வாயிைாக அதிகாரம் அளிக்கிபறன். என்னுலைய அறிவுக்கு எட்டிய வலர பமபை உள்ள தகவல்கள் சமீ பத்தியலவ மற்றும்
சரியானலவ ஆகும்.

பபற்பறாரின்/பாதுகாப்பாளரின் பபயர்:

_______________________________________

பததி:

______________________

குடியிருக்கும் இல்ைத்லதச் சரிபார்த்தல்
மூன்று ஆவணங்கள் பதலவப்படுகின்றன: குலறந்தபட்சமாக பசங்குத்து வரிலசயில் A-வில் இருந்து ஒன்று மற்றும் பசங்குத்து
வரிலச B-யில் இருந்து இரண்டு. குறிப்பு: குடியிருக்கும் இல்ைத்திற்கான அத்தாட்சியாக ஓர் ஓட்டுநர் உரிமபமா அல்ைது
அலைபபசி பில்பைா ஏற்றுக்பகாள்ளப்பைமாட்ைா.
பசங்குத்து வரிலச A:

(குலறந்தபட்சம் பின்வருவனவற்றில் ஒன்று)
1.
2.
3.

பசங்குத்து வரிலச B:

(பின்வருவனவற்றில் இரண்டு)

பசாத்துவரி அறிவிக்லக

1.

மாவட்ை எல்லைக்குள் உள்ள பசாத்துக்கான குத்தலக

2.
3.

வட்டுக்
ீ
கிலரயம் பதாைர்பான முடிவு அறிக்லக
அல்ைது கிலரய ஒப்பந்தம்

a.

(தண்ண ீர்/சலமயல் எரிவாயு/மின்சாரம் மட்டும்)

குத்தலக ஒப்பந்தத்தில் அடுக்குமாடி

காம்ப்பளக்ஸ்-ன் பபயர் மற்றும் நிை

4.

உள்ளைங்கியிருக்க பவண்டும்

5.
6.
7.

ஏபதனும் வாைலக வட்டில்
ீ
குடியிருப்பதாக

பபற்பறாரும் மாணவரும் கூறும் பட்சத்தில்,
அவர்கள் இரண்டு பபலரயும்

குடியிருப்பவர்களாகப் பட்டியைிடும்

வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ்

வாகனத்திற்கான அல்ைது உைல்நைத்துக்கான
காப்பீட்டு அறிக்லக

உரிலமயாளரின் பதாலைபபசி எண் ஆகியலவ

b.

தற்பபாலதய மாதத்தின் பயன்பாடுகளுக்கான ரசீது

W-2, SSI, Medicaid, BagderCare, அல்ைது

பிறநாட்டின்/மாநிைத்தின்/ஃபபைரல் பயன் அறிக்லக
லைபசன்ஸ் பிபளட் புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு
ஓட்டுநர் உரிமம் புதுப்பித்தல் அறிவிப்பு

மற்றலவ, விதிகள் தளர்த்தப்பட்ை சூழ்நிலைகளில்
மாவட்ைத்தில் அங்கீ கரிக்கப்பட்ைலவ

லகபயாப்பமிைப்பட்ை வாைலக ஒப்பந்தம்
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மாணவர்கள் அவர்கள் குடியிருக்கும் மாவட்ைத்தில்

உள்ள பள்ளிக்கூைத்தில் படிக்க பவண்டும் எனவும், பள்ளி மாவட்ைத்தில்

குடியிருக்காத மாணவர்களிைமிருந்து பள்ளி மாவட்ைம் கல்விக் கட்ைணத்லத வசூைிக்க பவண்டும் எனவும் விஸ்கான்சின்

மாநிைச் சட்ைம் 121.77 அவசியப்படுகிறது. மாவட்ைமானது குடியிருக்கும் இல்ைத்லத விசாரலண பசய்து சரிபார்க்க பவண்டும்.
மாணவர்(கள்) கல்வி பயிலும் மாவட்ைத்தில் குடியிருக்கவில்லை என்று கண்ைறியப்பட்ைால் இந்தச் சான்றிதழில்
லகபயாப்பமிடும் பபாறுப்புள்ள நபர்கபள கல்விக் கட்ைணத்லதயும், ஏபதனும் கூடுதல் கல்வி அல்ைது மற்றச்
பசைவுகளுக்கான பணத்லதயும் பசலுத்தும் பபாறுப்பு பகாண்ைவர்கள் ஆவர்.

நாங்கள் தற்பபாது இந்த மாவட்ைத்தில் தான் குடியிருக்கிபறாம் அல்ைது இந்த மாவட்ைத்திற்கு உள்பள உள்ள
பள்ளிக்கூைத்தில் கல்வி பயில்வதற்குத் பதலவயான எழுத்துப்பூர்வமான ஆவணங்கலள நாங்கள் பூர்த்தி

பசய்துள்பளாம் என ஒரு ஒருபபற்பறாராக/காப்பாளராக, நான் இதன் வாயிைாக உறுதி கூறுகிபறன். இந்தப்
படிவத்தில் அளிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரியானலவ ஆகும்.

பபற்பறாரின்/காப்பாளரின் லகபயாப்பம்:

_______________________________________ பததி: ______________________

இந்த மாவட்ைம் பாைினம், இனம், நாட்டினம், வயது, வம்சாவளி, சமயம், கர்ப்பம், திருமண அல்ைது பபற்பறார் நிலை, பாைின
ஈர்ப்பு நிலை அல்ைது உைல்ரீதியான, மனரீதியான, உணர்ச்சி ரீதியான அல்ைது கற்றல் பதாைர்பான இயைாலம அல்ைது பிற
ஊனம் அல்ைது மாநிை அல்ைது ஃபபைரல் சட்ைத்தால் தலைபசய்யப்பட்ை பிற ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்பலையில்
பாகுபாடு காட்ைாது.
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