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XX సూూల్ డిస్టర క్స
్ే ్

విద్యయరిి సమాచయరం

విద్యయరిి చివరి పేరు: (జనన ధృవీకరణ పతరంలో ఉననట్ల
ు )
గ్రడ్
ే :

విద్యయరిి మొదట్ి పేరు: (జనన ధృవీకరణ పతరంలో ఉననట్ల
ు )
లంగం:

పుట్ిరన నగరం:

పు

పుట్ిరన స్టేరట్:

స్ట్ర ీ

విద్యయరిి మధయ పేరు:

పుట్ిరన తేద్ి:

పుట్ిరన ద్ేశం:

పుట్ిరన ద్ేశం:

జాతీయత
1. ఈ బిడ్్ హిస్ాానిక్స లేద్య లాట్ినోనయ?(ఒకట్ి మాతరమే ఎంప్క చేసుక ండి)

☐ లేదు, హిసపానిక్స లేద్య లాట్ినో కాదు

☐ అవును, హిసపానిక్స లేద్య లాట్ినో

2. ఈ బిడ్్ :(ఒకట్ి లేద్య ఎకకూవ ఎంప్క చేసుక ండి. మీరు కనీసం ఒకట్ి ఎనునక వాల)
☐ అమెరికన్ ఇండియన్ లేద్య అలస్ాూ నేట్ివ్

☐ బ్లుక్స లేద్య ఆఫ్్రకన్ అమెరికన్

☐ తెలకపు

☐ ఏస్ట్యన్

☐ హవాయియన్ స్ాినికకలక లేద్య ఇతర ఫస్ట్ఫ్్క్స ఐలాండ్ర్డ

తలు లేద్య తండిర/చట్ర బ్దధ మన
ెై సంరక్షకకని సమాచయరం
కకట్లంబ్ం 1 (పారథమిక) విద్యయరిి ఎకూడ్ నివస్ట్స్ర ారు
ఇలక
ు చిరునయమా:

నగరం

స్టేరట్

పేరు (పారథమిక సంపరద్ింపు):

పేరు (స్టెకండ్రీ):

ఒకట్ి ట్ిక్స చేయండి:

ఒకట్ి ట్ిక్స చేయండి:

☐ తండిర

☐ తలు

☐ సవతి తలు లేద్య తండిర

☐ సంరక్షకకడ్ు

☐ ఇతరం

ఇమెయిల్ అడ్రస:

☐ తండిర

☐ తలు

జిప్

☐ సవతి తలు లేద్య తండిర

☐ సంరక్షకకడ్ు

☐ ఇతరం

ఇమెయిల్ అడ్రస:

పారథమిక ఫోన్ (అనిన ఆట్ోమేట్డ్
ె కాల్్ ఈ నంబ్రుతో వెళతయయి):
రండ్వ ఫోన్:

☐ ఇలక
ు ☐ స్టెల్

☐ కారాయలయం

☐ ఇలక
ు ☐ స్టెల్

☐ కారాయలయం

☐ ఇలక
ు

☐ కారాయలయం

రండ్వ ఫోన్:
☐ ఇలక
ు ☐ స్టెల్

☐ కారాయలయం

మూడ్వ ఫోన్:

మూడ్వ ఫోన్:
☐ ఇలక
ు

☐ స్టెల్

☐ కారాయలయం

యజమాని:

☐ స్టెల్

యజమాని:

కకట్లంబ్ం 2
ఇలక
ు చిరునయమా:

నగరం

స్టేరట్

పేరు:

పేరు:

ఒకట్ి ట్ిక్స చేయండి:

ఒకట్ి ట్ిక్స చేయండి:

☐ తండిర ☐ తలు

☐ సవతి తలు లేద్య తండిర

☐ సంరక్షకకడ్ు

☐ ఇతరం

☐ తండిర

☐ తలు

☐ సవతి తలు లేద్య తండిర

జిప్

☐ సంరక్షకకడ్ు

☐ ఇతరం

ఇంట్ి ఫోన్:
ఇమెయిల్ అడ్రస:

ఇమెయిల్ అడ్రస:

కారాయలయ ఫోన్:

కారాయలయ ఫోన్:

స్టెల్ ఫోన్:

స్టెల్ ఫోన్:

యజమాని:

యజమాని:
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రక్షణ బ్లధయత సమాచయరం
విద్యయరిి నివస్ట్ంచే పరద్ేం:

☐ పారథమిక నివాసం

☐ స్టెకండ్రీ నివాసం

☐ సంయుకర ంగ్ా ఉండ్ట్ం ☐ ఇతరం (వివరించండి) ________________________

విద్యయరిికి చట్ర బ్దధ మెైన రక్షణ బ్లధయత ఎవరికి ఉననద్ి?
☐ తలు మరియు తండిర

☐ తలు మాతరమే

☐ తండిర మాతరమే

☐ సంయుకర ం ☐ ఇతరం ________________________

తోబ్ుట్లరవు సమాచయరం
మొదట్ి పేరు

చివరి పేరు

లంగం

పుట్ిరన తేద్ి

గ్రేడ్

సూూలక (హాజరు అవుత ంట్ే)

చివరిగ్ా హాజరన
ై సూూల్ (కిండ్ర్డగ్ారరన్ విద్యయరుిల పరవశ
ే ం కొరకక, దయచేస్ట్ హాజరన
ై ఏద్ెన
ై య ప్స
ర ూూల్ జాబితయ చేయండి)
సూూల్ పేరు :

పూరిర చేస్ట్న చివరి గ్రడ్
ే :

చిరునయమా:

నగరం/స్టేరట్

యుఎస లో మీ బిడ్్ సూూల్ పారరంభంచయరు:

జిప్:

ఫోన్:

గత సూూల్ డిస్టర క్స
్ ే ర నుంచి మీ బిడ్్ బ్హిషూరించబ్డయ్రా?
☐ అవును

☐ కాదు

మీ బిడ్్ పరసర ుతం కింే ద్ి పోరగ్ాేములలో ద్ేనిలోనెన
ై య పాల్గంట్లనయనరా?
రండ్వ భలషగ్ా ఆంగు ం

మేధయవి మరియు పరతిభ గల వారు

504 వసతి పరణయళిక

☐ అవును

☐ అవును

☐ అవును

☐ కాదు

☐ కాదు

☐ కాదు

మీ బిడ్్ ముందుగ్ా ఆంగు ం కాకకండయ ఇతర భలష మాట్లుడ్ం నేరుుకకననరా మరియు/లేద్య ఆంగు ం కాకకండయ వేరర భలష మాట్లుడే ఇంట్ోు నివస్ట్సర ునయనరా?
☐ అవును

☐ కాదు

అవును అయితే, ఏ భలష?
ప్ఐ 11.02(2)(బి) కింే ద ద్ిగువ సమాచయరానిన పరతయే క విద్యయ స్టేవలక ఎవరికి అసరం, లేద్య సంభవయంగ్ా అవసరం అని గురిరంచడయనికి స్ట్రని
ీ ంగ్ పరకిేయలో భలగంగ్ా
ఉపయోగ్ించయల.మీ బిడ్్ కక కింే ద్ి పరిస్టత
్ి లక ఏవెన
ై య ఉనయనయా?
మీ బిడ్్ కక వయకిరకరించిన విద్యయ పోరగ్ాేం (IEP) అతని లేద్య ఆమె గత సూూలకలో ఉననద్య?

☐ అవును

☐ కాదు

పరతేయక శిక్షణ వెైకలయం (SLD)

అవును

కాదు

ఆట్ిజం (A)

అవును

కాదు

భలవోద్ేేగ పరవరర న వెైకలయం (EBD)

అవును

కాదు

మోథో వెైకలయం / ఇతర అభవృద్ిధ సంబ్ంధ వెైకలయం

అవును

కాదు

మాట్లక మరియు భలషా అశకర త

అవును

కాదు

ఎముకల సంబ్ంధిత అశకర త (OI)

అవును

కాదు

బ్లధయకరమెైన మెదడ్ు గ్ాయం (TBI)

అవును

కాదు

ఇతర ఆనయరోగయ అశకర త (OHI)

అవును

కాదు

చూపు సమసయలక (VI)

అవును

కాదు

పరతేయకమెైన అభవృద్ిధ లో ఆలసయం (SDD)

అవును

కాదు

వినికిడి సమసయలక (HI)

అవును

కాదు

ఇతరం, జాబితయ చేయండి:
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పరతేయక విదయ అవసరాల కొరకక ఒక పోరగ్ాేంలో మీ బిడ్్ ఎననడెైనయ మూలాయంకనం చేయబ్డయ్రా లేద్య ఉంచబ్డయ్రా?

అవును

కాదు

అవును

కాదు

(ఇందులో కిండ్ర్డగ్ారరన్కక ముందు పారరంభ బ్లలయ అవసరాలక ఉంట్లయి) అవును అయితే, దయచేస్ట్ వివరించండి:
పరతేయకమెైన లేద్య అస్ాధయరణ పోరగ్ాేంల కొరకక అరహతగల చినన ప్లులక (0-5 వయసు్) ఎవరైనయ మీకక ఉనయనరా?
అవును అయితే, దయచేస్ట్ కింే ద జాబితయ చేయండి.
మొదట్ి పేరు

చివరి పేరు

పుట్ిరన తేద్ి.

అతయవసర సమాచయరం
తలు లేద్య తండిర/సంరక్షకకడిని చేరుక లేనపుడ్ు కాల్ చేయవలస్ట్న వయకిర(కకరల) పేరు(రుు)
పేరు

బ్ంధుతేం

ఇలక
ు

కారాయలయం

స్టెల్

వెద
ై య సమాచయరం
వెైదుయడి పేరు:

వెైదుయడి ఫోన్:

బీమా కంపెనీ:

డెంట్ిసర:

డెంట్ిసర ఫోన్:

గూ
ే ప్ నంబ్ర్డ:

పరతేయకమెైన ఆరోగయ ఇబ్బందులక:

తెలస్ట్న అలు రీీలక (తెలపండి):
మీ బిడ్్ కక సూూల్ వదద ప్రస్ట్రీపషన్/ప్రస్ట్రీపషన్ లేని మందు తీసుక వలస్ట్న అవసరం ఉననద్య?

☐ అవును

☐ కాదు

అవును అయితే, దయచేస్ట్ సరియిన
ై పతరం కొరకక కారాయలయంలో కలవండి.
సూూల్ అధికారుల తీరుాలో, అతయవసర చికిత్ అవసరమెైతే, చికిత్ కొరకక ఒక అంబ్ులెన్్ ద్యేరా నయ బిడ్్ ని రవాణయ చేయడయనికి నేను అంగ్ీకరిసర ునయనను. సంపరద్ించిన
అంబ్ులెన్్ పరరవెైడ్ర్డ రోగ్ిని, వారు అవసరమని అనుకకంట్ే వారి ఎంప్క పరకారం సమీప డిఫనెైట్ివ్ కరర్డ ఆసుపతిరకి పంపడయనికి హకకూ పరిమితం ఉందని నేను అరిం
చేసుకకనయనను.

ఆసుపతిర వదద వెైదుయడ్ు(లక) నయ బిడ్్ కక అతయవసర చికిత్ ఇవేడయనికి నేను అధికారం ఇసురనయనను.నయకక తెలస్ట్నంత వరకక, పెైన తెలప్న సమాచయరం పరసర ుతము మరియు
సరియిైనద్ి.

తలు లేద్య తండి/ర సంరక్షకకని సంతకం: _______________________________________
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నివాస తనిఖీ
మూడ్ు దస్ారవేజులక అవసరమవుతయయి:కనీసం కాలం ఎ నుండి ఒకట్ి మరియు కాలమ్ బి నుండి రండ్ు. గమనిక:ఒక డెైీవర్డ లెైస్టెన్్ మరియు స్టెల్ ఫోన్ బిలక
ు నివాస
రుజువుగ్ా అంగ్ీకరించబ్డ్వు.
కాలమ్ ఎ:

కాలమ్ బి:

(కింే ద్ి వాట్ిలో కనీసం ఒకట్ి)

(కింే ద్ి వాట్ిలో రండ్ు)

1. ఆస్ట్ర పనున నోట్ీసు

1. పరసర ుత నెల వారీ వినియోగ బిలక
ు (నీరు/గ్ాయస/ఎలకిరిక్స మాతరమే)

2. గృహ కొనుగ్ోలక కు జింగ్ స్టేరట్ెమంట్

2. వాహన రిజిస్టేరష
ే న్ సరిరఫ్్కరట్

3. డిస్టర క్స
్ ే ర బ్ ండ్రీల లోపల ఆస్ట్ర లీజు లేద్య కొనుగ్ోలక ఒపాందం

3. ఆట్ో లేద్య ఆరోగయ బీమా స్టేరట్ెమంట్

a. లీజులో అపారరమంట్ కాంపెు క్స్ పేరు మరియు యజమాని ఫోన్ నంబ్ర్డ తపాక
కలగ్ి ఉండయల.
b. ఏద్ెైనయ అద్ెద ఇంట్ోు నివాసం ఉంట్లనన తలు దండ్ురలక మరియు విద్యయరుిలక
ఇరువురూ నివాసం ఉంట్లనయనరనే సంతకం చేస్ట్న లీజు తపాక అందజరయాల.

4. W-2 (డ్బ్ు
ు ు-2), SSI ( ఎసఎసఐ), Medicaid, BadgerCare లేద్య ఇతర
ద్ేశీయ/స్టేరట్/ఫ్ెడ్రల్ పరయోజన స్టేరట్మె ంట్.
5. లెైస్టెన్్ పేు ట్ రనూయవల్ నోట్ీసు
6. డెైీవర్డ్ లెైస్టెన్్ నోట్ీసు రనూయవల్ నోట్ీసు
7. ఇతరం, డిస్టర ్క్స
ే ర ద్యేరా ఆమోద్ించబ్డిన పరిహార పరిస్టత
్ి లక

వారు నివాసం ఉనన డిస్టర క్స
్ ే రలో సూూలోు హాజరయియయ విద్యయరుిలక ఉండయలని మరియు నివాస్టేతర విద్యయరుిలకక సూూల్ డిస్టర క్స
్ ే ర బ్ోధనయ రుసుము ఛయర్డీ చేయకూడ్దని విస్ాూని్న్
స్టేరట్ స్ారట్యయట్ 121.77 తెలకపుత ంద్ి.డిస్టర క్స
్ ే ర దరాయపుర జరిప్ మరియు నివాస్ానిన తనిఖీ చేసర ుంద్ి.ఈ ధృవీకరణ పకతరం పెైన సంతకం చేసర ునన బ్లధయత గల పక్షాలక,
విద్యయరిి(రుిలక) డిస్టర క్స
్ ే ర యొకూ నివాస్ట్ కాదని నిరాధరించబ్డినపుడ్ు బ్ోధనయ రుసుము మరియు ఏద్ెైనయ అదనపు విద్యయ సంబ్ంధ లేద్య ఇతర ఖరుులక చెలుంచడయనికి బ్లధయత
కలగ్ి ఉండయల.

ఒక తలు లేద్య తండి/ర సంరక్షకకనిగ్ా, మేము పరసర ుతం డిస్టర క్స
్ ే రలో నివాసం ఉంట్లనయనమని లేద్య ఈ డిస్టర క్స
్ ే ర లో సూూలక హాజరు అవడయనికి కావలస్ట్న పతయరలక
నింపామని నేను ఇందుమూలంగ్ా ధృవీకరిసర ునయనను.ఈ పతరములో అందజరస్టన
్ సమాచయరం సరియిైనద్ి.

తలు లేద్య తండి/ర సంరక్షకకని సంతకం:

తేద్:ీ _________________________________

ఈ డిస్టర క్స
్ ే ర లంగం, జాతి, జాతి మూలం, వయసు్, వంశపారంపరయం, మత స్ట్ద్ధ యంతం, గరభం, వెైవాహిక లేద్య తలు దండ్ురల స్ట్ి తి, లెైంగ్ిక దృకాథం లేద్య శారీరక, మానస్ట్క, భలవోద్ేేగ
లేద్య శిక్షణ వెైకలయం లేద్య ఇతర అసమరిత లేద్య స్టేరట్ లేద్య ఫ్ెడ్రల్ చట్ర ం ద్యేరా నిషేధింపబ్డిన ఇతర స్ాివరాలను బ్ట్ిర వివక్షతను చూపదు.

(veR. 03.09.2016)
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