PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
ਦਾਖਲਾ ਪੈਕੇਟ
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: (ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਿਰਸਤ ਦੁਆਰਾ ਿੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।. ਨਾਮ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪਵਿਲਾ ਨਾਮ:
ਗ੍ਰੇਡ:

ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ:
ਜਨਮ ਵਮਤੀ:

ਅੰ ਤਮ ਨਾਮ

ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪਵਿਲਾਂ Puyallup ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਇਆ ਿੈ?

ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਿਰਵਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਨਾਮ:

ਵਲੰਗ੍:

ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਿਸਪੈਵਨਕ ਜਾਂ ਲੈ ਵਟਨੋ ਿੈ?

ਿਾਂ ਜਾਂ

ਨਿੀਂ

ਔਰਤ

ਵਲੰਗ੍ ਦੀ ਪਛਾਣ:  ਔਰਤ

ਿਾਂ

ਨਿੀਂ

ਮਰਦ

 ਮਰਦ  ਗ੍ੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ

ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਕਿੜਾ ਵਿਸਪੈਵਨਕ ਕੋਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ?
ਵਿਸਪੈਵਨਕ ਜਾਂ ਲੈ ਵਟਨੋ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ

ਬੋਲੀਿੀਅਨ

ਬਰਾਜੀਲੀਅਨ

ਪਚਕਾਨੋ (ਮੈਕਸੀਕਨ)

ਪਚਲੀ

ਕੋਲੰਬੀਅਨ

ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ

ਪਕਊਬਨ

ਡੋਪਮਪਨਕਨ

ਇਕਿਾਡੋਰੀਅਨ

ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ

ਗਯਾਨੀਜ

ਹੋਂਡੂਰਨ

ਜਮਾਇਕਨ

ਮੈਕਸੀਕਨ

ਮੇਸਪਟਜੋ

ਮੂਲ ਪਨਿਾਸੀ

ਪਨਕਾਰਾਗੁਆਨ

ਿਨਾਮੇਨੀਅਨ

ਿੈਰਾਗੁਏਆਈ

ਿੇਰਿ
ੂ ੀਅਨ

ਿੋਰਟੋ ਰੀਕਨ

ਸਲਿਾਡੋਰਨ

ਸਿੈਪਨਸ਼

ਸੂਰੀਨਾਮੀ

ਉਰੂਗੁਆਨ

ਿੈਨੇਜੁਏਲਾ

ਹੋਰ ਪਹਸਿੈਪਨਕ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਕਿੜੀ/ਵਕਿੜੀਆਂ ਜਾਤੀ(ਆਂ) ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਿੋ? (ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗ੍ੂ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੋ)
ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ
 ਿਾਵ ੰ ਗ੍ਟਨ ਸਟੇਟ ਸੰ ਘੀ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਬੀਲੇ
ਚੇਹਲੀਆਂ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਘੀ
ਕਬੀਲੇ
ਹੋਹ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲੇ
ਲੁੁੱਮੀ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੁੁੱਮੀ
ਕਬੀਲਾ
ਿਾਪਸ਼ੰ ਗਟਨ ਦਾ ਨੁੁੱਕਸੈਕ ਭਾਰਤੀ
ਕਬੀਲਾ
ਪਕਉਨੌਲਟ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਅੁੱ ਿਰ ਸਕਪਗਟ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਾ
ਸਕੁਐਕਪਸਨ ਟਾਿੂ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ
ਦਾ ਸਕੁਐਕਪਸਨ ਟਾਿੂ ਕਬੀਲਾ
ਿਾਪਸ਼ੰ ਗਟਨ ਦੇ ਤੁਲਾਪਲਿ
ਕਬੀਲੇ

ਕੋਲਪਿਲ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਘੀ
ਕਬੀਲੇ
ਜੇਮਸਟਾਊਨ ਸਕਲੁੱਲਮ ਕਬੀਲੇ
ਮਕਾਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਦਾ
ਮਕਾਹ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਾ
ਿੋਰਟ ਗੈਂਬਲ ਸਕਲੁੱਲਮ
ਕਬੀਲਾ
ਸਪਮਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰ
ਸਕੋਕੋਪਮਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਾ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਟੀਲਾਗੁਆਪਮਸ਼
ਕਬੀਲਾ

ਸੰ ਘੀ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਯਾਕਾਮਾ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੈਂਡ
ਕੈਲੀਸਿੇਲ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਦਾ
ਕੈਲੀਸਿੇਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਮੁਕਲਸ਼ੂਟ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਾ
ਿੁਯਾਲਿ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਦਾ
ਿੁਯਾਲਿ ਕਬੀਲਾ
ਿਾਪਸ਼ੰ ਗਟਨ ਦਾ ਸਾਉਕ-ਸੁਏਟਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਾ
ਸਨੋਕਾਲਮੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਾ
ਦਾ ਸੁਕਿਾਪਮਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਾ
ਿੋਰਟ ਮੈਡੀਸਨ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ
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ਕਾਉਪਲਟਜ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲੇ
ਲੋ ਅਰ ਏਲਿਾ ਕਬਾਇਲੀ
ਭਾਈਚਾਰਾ
ਪਨਸਕੁਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲਾ
ਪਕਉਲੇ ਟ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਦਾ
ਪਕਉਲੇ ਟ ਕਬੀਲਾ
ਸ਼ੋਲਿਾਟਰ ਖਾੜੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ
ਸ਼ੋਲਿਾਟਰ ਖਾੜੀ ਭਾਰਤੀ
ਕਬੀਲਾ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ
ਸਿੋਕੇਨ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਦਾ
ਸਿੋਕੇਨ ਕਬੀਲਾ
ਸਪਿਨੋਪਮਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਬਾਇਲੀ
ਭਾਈਚਾਰਾ
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ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ

ਕਾਲੇ

ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ

ਅਿਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕੀ

ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ

ਅਿਰੀਕਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਕੈਰੇਬੀਅਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਮੂਲ

ਂ ੁਇਲਾ
ਐਗ

 ਿਾਵ ੰ ਗ੍ਟਨ ਸਟੇਟ ਸੰ ਘੀ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਬੀਲੇ
ਪਚਨੂਕ ਕਬੀਲਾ

ਨੁੁੱਕਸੈਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ

ਦੁਿਾਪਮਸ਼ ਕਬੀਲਾ

ਮੈਰੀਟਾ ਬੈਂਡ

ਪਕਪਕਆਲਸ ਭਾਰਤੀ

ਸਨੋਹੋਪਮਸ਼ ਕਬੀਲਾ

ਰਾਸ਼ਟਰ

ਸਨੋਕਲਮੂ ਕਬੀਲਾ

ਗੁਆਡੇਲਿ
ੂ

ਂ ੀਗੁਆ
ਐਟ

ਸਟੀਲਾਕੂਮ ਕਬੀਲਾ

ਏ ੀਆਈ

ਹੈਤੀ

ਬਹਾਮਾਸ

ਜਮਾਈਕਾ

ਬਾਰਬਾਡੋਸ

ਮਾਰਟੀਪਨਕ

ਪਬਰਪਟਸ਼ ਿਰਪਜਨ ਟਾਿੂ

ਮੌਂਟਸੇਰਾਟ

ਕੇਮੈਨ ਟਾਿੂ

ਂ ੀਲਜ
ਨੀਦਰਲੈਂ ਡਜ ਐਟ

ਪਕਊਬਾ ਡੋਪਮਪਨਕਾ

ਿੋਰਟੋ ਰੀਕੋ

ਡੋਪਮਪਨਕਨ ਗਣਤੰ ਤਰ

ਸੇਂਟ ਬਾਰਥਲੇ ਮੀ

ਗਰੇਨਾਡਾ

ਹੋਰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ
ਮੱ ਧ ਅਫਰੀਕਾ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਰਤੀ

ਮਲੇ ਸ਼ੀਅਨ

ਬੰ ਗਲਾਦੇਸ਼ੀ

ਮੀਆਂ

ਭੂਟਾਨੀ

ਮੰ ਗੋਲੀਆਈ

ਬਰਮੀ/ਪਮਆਂਮਾਰ

ਨੇਿਾਲੀ

ਕੰ ਬੋਡੀਅਨ/ਖਮੇਰ

ਓਕੀਨਾਿਨ

ਚਮ

ਿਾਪਕਸਤਾਨੀ

ਚੀਨੀ

ਿੰ ਜਾਬੀ

ਪਿਲੀਿੀਨੋ

ਪਸੰ ਗਾਿੁਰੀ

ਹਮੋਂਗ

ਸ਼ਰੀ ਲੰਕਾ

ਇੰ ਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ

ਤਾਈਿਾਨੀਜ

ਜਾਿਾਨੀ

ਥਾਈ

ਕੋਰੀਅਨ

ਪਤੁੱ ਬਤੀ

ਲਾਓ

ਿੀਅਤਨਾਮੀ

ਅੰ ਗੋਲਾ

ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਪਗਨੀਆ

ਕੈਮਰੂਨ

ਗੈਬਨ

ਮੁੱ ਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ

ਸਾਓ ਟੋਮੇ

ਚਾਡ

ਪਿਰੰ ਸੀਿੇ

ਕਾਂਗੋ

ਹੋਰ ਮੁੱ ਧ ਅਿਰੀਕਾ

ਦਾ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਕਾਂਗੋ
ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ

ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ

ਬੁਰੂੰਡੀ

ਰੀਯੂਨੀਅਨ

ਕੋਮੋਰੋਸ

ਰਿਾਂਡਾ

ਪਜਬੂਤੀ

ਸੇਸ਼ੇਲਸ

ਇਰੀਟਰੀਆ

ਸੋਮਾਲੀਆ

ਇਥੋਿੀਆ

ਦੁੱ ਖਣੀ ਸੂਡਾਨ

ਕੀਨੀਆ

ਸੂਡਾਨ

ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ

ਯੂਗਾਂਡਾ

ਮਲਾਿੀ

ਤਨਜਾਨੀਆ ਦਾ ਸੰ ਯੁਕਤ

ਮਾਰੀਸ਼ਸ

ਗਣਰਾਜ

ਮੇਓਟ

ਜੈਂਬੀਆ

ਮੋਜਾਮਬੀਕ

ਪਜੰ ਬਾਬਿੇ
ਹੋਰ ਿੂਰਬੀ ਅਿਰੀਕਾ
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BLACK CONT’D

ਮੱ ਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਨ
ਅਲਜੀਰੀਅਨ
ਅਮੇਜੀਗ ਜਾਂ ਬਰਬਰ
ਅਰਬ ਜਾਂ ਅਰਬੀ
ਅੁੱ ਸ਼ੂਰੀ
ਬਪਹਰੀਨ
ਬੇਦੋਇਨ
ਚਾਲਦੀਨ
ਕਾਿਟ
ਡਰੂਜ
ਪਮਸਰੀ
ਇਮੀਰਾਤੀ
ਈਰਾਨੀ
ਇਰਾਕੀ
ਇਜਰਾਈਲੀ

ਲੈ ਵਟਨ ਅਮਰੀਕਾ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ
ਬੋਲੀਿੀਆ
ਬਰਾਜੀਲ
ਚਾਈਲ
ਕੋਲੰਬੀਆ
ਇਕਿਾਡੋਰ
ਿਾਕਲੈਂ ਡ ਟਾਿੂ
ਿਰੈਂਚ ਗੁਇਆਨਾ
ਗੁਆਨਾ
ਿੈਰਾਗੁਏ
ਿੇਰੂ
ਦੁੱ ਖਣੀ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ
ਦੁੱ ਖਣੀ ਸੈਂਡਪਿਚ ਟਾਿੂ

ਸੂਰੀਨਾਮ
ਉਰੂਗਿੇ
ਿੈਨੇਜੁਏਲਾ
ਬੇਲੀਜ
ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ
ਅਲ ਸਾਲਿਾਡੋਰ
ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ
ਹੋਂਡੁਰਾਸ
ਮੈਕਸੀਕੋ
ਪਨਕਾਰਾਗੁਆ
ਿਨਾਮਾ
ਹੋਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ

ਕੈਰੋਲੀਨੀਅਨ
ਚਮੋਰੋ
ਚੂਕੇਸ
ਪਿਜੀਅਨ
ਆਈ-ਪਕਰੀਬਾਤੀ/
ਪਗਲਬਰਟੀਜ
ਕੋਸਰੀਅਨ
ਮਾਓਰੀ
ਮਾਰਸ਼ਲਜ
ਮੂਲ ਹਿਾਈਅਨ
ਨੀ-ਿਾਨੁਆਟੂ
ਿਲਾਊਨ

ਦੁੱ ਖਣੀ ਅਿਰੀਕਾ
ਸਿਾਜੀਲੈਂ ਡ
ਹੋਰ ਦੁੱ ਖਣੀ ਅਿਰੀਕਾ
ਦੁੱ ਖਣੀ ਅਿਰੀਕਾ
ਸਿਾਜੀਲੈਂ ਡ

ਲੇ ਸੋਥੋ
ਨਾਮੀਬੀਆ

ਪੱ ਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਬੇਪਨਨ
ਬੁਰਕੀਨਾ ਿਾਸੋ
ਕਾਬੋ ਿਰਡੇ
ਕੋਟੇ ਡੀ ਆਈਿਰ
ਗੈਂਬੀਆ
ਘਾਨਾ
ਪਗਨੀ-ਪਬਸਾਉ
ਲਾਇਬੇਰੀਆ
ਮਾਲੀ

ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਨ

ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਾਂਸਾਗ੍ਰ ਟਾਪੂ ਿਸਨੀਕ

ਦੱ ਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
ਬੋਤਸਿਾਨਾ

ਜਾਰਡਨੀਅਨ
ਕੁਰਪਦਸ਼
ਕੁਿੈਤੀ
ਲੇ ਬਨਾਨੀ
ਲੀਬੀਆ
ਮੋਰੁੱਕੋ
ਓਮਾਨੀ
ਿਲਸਤੀਨੀ
ਕਤਾਰੀ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀ
ਸੀਰੀਅਨ
ਪਟਊਨੀਸ਼ੀਅਨ
ਯਮੇਨੀ
ਹੋਰ ਮੁੱ ਧ ਿੂਰਬੀ

ਮੌਰੀਤਾਨੀਆ
ਨਾਈਜਰ
ਨਾਈਜੀਰੀਆ
ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ
ਸੇਨੇਗਲ
ਸੀਏਰਾ ਪਲਓਨੀ
ਟੋਗੋ
ਹੋਰ ਿੁੱ ਛਮੀ ਅਿਰੀਕਾ

ਿਾਿੁਆਨ
ਿੋਹਿੀਅਨ
ਸਮੋਅਨ
ਸੋਲੋਮਨ ਆਈਲੈਂ ਡਰ
ਤਾਹੀਟੀਅਨ
ਟੋਕੇਲਾਆਨ
ਟੋਂਗਨ
ਟੂਿਾਲੁਆਨ
ਯਾਿੇਸ
ਹੋਰ ਿਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ
ਟਾਿੂ ਿਸਨੀਕ

ਗ੍ੋਰਾ
ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ
ਿੋਪਲਸ਼
ਰੋਮਾਨੀਅਨ
ਰੂਸੀ

ਯੂਕਰੇਨੀ
ਬੋਸਨੀਆਈ
ਹਰਜੇਗੋਪਿਨੀਅਨ
ਹੋਰ ਿੂਰਬੀ ਯੂਰਿੀਅਨ
ਗ੍ੋਰਾ

ਹੋਰ ਗੋਰੇ
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ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾ ਾ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਿੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਵਕਿੜੀ ਭਾ ਾ ਬੋਲਣੀ ਵਸੱ ਖੀ?
ਤੁਿਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਵਕਸ ਭਾ ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ?
ਗ੍ੱ ਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਤਰਜੀਿੀ ਭਾ ਾ ਵਕਿੜੀ ਿੈ?
ਿਾਵ ੰ ਗ੍ਟਨ ਦਾਖਲਾ ਵਮਤੀ
(WA ਵਿੱ ਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪਵਿਲੀ ਵਮਤੀ)
US ਦਾਖਲਾ ਵਮਤੀ
(U.S. ਵਿੱ ਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪਵਿਲੀ ਵਮਤੀ)
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ:
(ਪਸਰਫ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ—ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਿੁੱ ਖਰੀ)
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਭੌਵਤਕ ਪਤਾ:
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ:

ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦਾ ਨਾਮ:

ਪਤਾ:
ਸ਼ਵਿਰ:

ਸੂਬਾ:

ਵਜਪ ਕੋਡ:

ਘਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ:

ਸੂਚੀਬੁੱ ਧ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸੈੈੱਲ ਫ਼ੋਨ:

ਸੂਚੀਬੁੱ ਧ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ: (ਜੇਕਰ ਭੌਵਤਕ ਪਤੇ ਤੋਂ ਿੱ ਖਰਾ ਿੈ)
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ:

ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦਾ ਨਾਮ:

ਪਤਾ:
ਸ਼ਵਿਰ:

ਸੂਬਾ:

ਵਜਪ ਕੋਡ:

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਰਵਿਣ ਿਾਲੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਿਾਂ ਲਈ ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
ਨਾਮ

ਉਮਰ
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ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਣ ਿਾਲੇ ਮਾਵਪਆਂ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਤਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਡਾਕ ਿਤੇ ਿਾਂਗ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ।
ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ #1
(ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਸੰ ਿਰਕ)
ਪਰਸ਼ਤਾ

ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ #2

ਰਿਸ਼ਤਾ

ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ #3

ਰਿਸ਼ਤਾ

ਰਿਸ਼ਤਾ

ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ #4

ਰਿਸ਼ਤਾ

ਟਾਈਟਲ
ਿਪਹਲਾ ਨਾਮ
ਅੰ ਤਮ ਨਾਮ
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

ਹੋਮ

ਹੋਮ

ਹੋਮ

ਹੋਮ

ਿਰਕ

ਿਰਕ

ਿਰਕ

ਿਰਕ

ਸੈੈੱਲ

ਸੈੈੱਲ

ਸੈੈੱਲ

ਸੈੈੱਲ

ਈਮੇਲ ਿਤਾ
ਿੇਸ਼ਾ
ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ
ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਘਰ ਪਿੁੱ ਚ
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ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਵਮਲਟਰੀ ਸੇਿਾ
 ਕੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਸਰਗ੍ਰਮ ਵਡਊਟੀ U.S. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਿਨ? ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਲ?
 ਕੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ U.S. ਦੇ ਵਰਜਰਿ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਿਨ? ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਲ?

 ਕੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਿਾਵ ੰ ਗ੍ਟਨ ਨੈ ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਿਨ?
 ਕੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ ਿਨ ਜੋ ਸਰਗ੍ਰਮ ਵਡਊਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿਨ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

U.S. ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਲ ਜਾਂ ਵਰਜਰਿ ਜਾਂ ਿਾਵ ੰ ਗ੍ਟਨ ਨੈ ਨਲ ਗ੍ਾਰਡ?

ਵਸਰਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ (7-12 ਗ੍ਰੇਡ):
ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਮੇਰੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਿਤਾ, ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪਮਲਟਰੀ ਸੇਿਾ/ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਿਾਪਲਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਣ ਿਾਲੇ ਮਾਵਪਆਂ/ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ #1

ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ #2

ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ #3

ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ #4

(ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਸੰ ਿਰਕ)

ਰਿਸ਼ਤਾ

ਰਿਸ਼ਤਾ

ਪਰਸ਼ਤਾ

ਰਿਸ਼ਤਾ

ਰਿਸ਼ਤਾ

ਟਾਈਟਲ
ਿਪਹਲਾ ਨਾਮ
ਅੰ ਤਮ ਨਾਮ

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

ਹੋਮ

ਹੋਮ

ਹੋਮ

ਹੋਮ

ਿਰਕ

ਿਰਕ

ਿਰਕ

ਿਰਕ

ਸੈੈੱਲ

ਸੈੈੱਲ

ਸੈੈੱਲ

ਸੈੈੱਲ

ਈਮੇਲ ਿਤਾ
ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਿਤਾ
ਸ਼ਪਹਰ
ਸੂਬਾ
ਪਜਿ ਕੋਡ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਿਰਕ/
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੀਲੀਜ
(ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੀ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਨਹੀਂ

ਇਜਾਜਤ ਹੈ)
Puyallup School District ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤ ਤੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਨਾ ਿੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਿੈ।
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ਿਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ 504 ਯੋਜਨਾ ਿੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਵਿ ੇ ਵਸੱ ਵਖਆ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਹਾਂ: (ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਪਰਆਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ)
ਸਰੋਤ

ਸਿੈ-ਸ਼ਾਪਮਲ

ਭਾਸ਼ਣ

ਘੁੱ ਟ ਸੁਣਨਾ

ਪਦਰਸ਼ਟੀਹੀਣ

OT/PT

ਕੀ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਟਾਈਟਲ I ਜਾਂ LAP ਸਿਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ?

ਹਾਂ

ਹੋਰ

ਨਹੀਂ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਿਾਲਾ ਵਿਰ:
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਿਾਲਾ ਰਾਜ/ਸੂਬਾ:
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਿਾਲਾ ਦੇ :
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੁੱ ਚ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਿੋਟੋ, ਹਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਪਮਤੀਆਂ, ਅਪਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਿਰਾਿਤ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ ਪਿੁੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ,
ਅਥਲੈ ਪਟਕ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱ ਦ, ਪਡਿਲੋ ਮੇ ਅਤੇ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਿੁਰਸਕਾਰ, ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲਏ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਿਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗ੍ੀ.
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਕਸਮ ਦੇ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕਿਸਾਿ ਲਗਾਓ ਜੋ ਜਾਰੀ ਿਹੀ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਨਾਮ

ਿਤਾ

ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ

ਿੋਟੋ

ਮਹੁੱ ਤਿਿੂਰਨ ਨੋਟ—ਨਾਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੋਟੋ ਬਾਕਸਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿੋਟੋ ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਸੰ ਗੀਤ, ਡਰਾਮਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਾਰੋਹ)
ਅਤੇ ਯੀਅਰਬੁੁੱ ਕਸ ਸਮੇਤ, ਪਕਸੇ ਿੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਿਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱ ਢ ਪਦੁੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਿਾਜਰ ਿੋਏ ਵਪਛਲਾ ਸਕੂਲ:

ਸ਼ਵਿਰ

ਸੂਬਾ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ:
ਿੋਨ:

ਿਤਾ:

ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇ ਿਾ ਵਬਮਾਰੀ ਿੈ:

ਿੋਨ

ਿਤਾ

ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਪਸਹਤ ਸਪਥਤੀ ਜਾਨਲੇ ਿਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਹਾਜਰੀ
ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
(RCW28A.210.320) ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਜਿੀ ਵਸਿਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਵਦਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ:
ਕੋਈ ਿੀ ਪਗਆਤ ਨਹੀਂ
ਦਮਾ
ਡਾਇਅਬੀਟੀਜ

ਇਨਹੇਲਰ ਤੁੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਡਾਇਅਬੀਟੀਜ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਤੁੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ:

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਮਧੂ-ਮੁੱ ਖੀ ਦੇ ਡੰ ਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਐਲਰਜੀ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੁਨਰਗ੍ਠਨ
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ 7-12 ਗਰੇਡਾਂ ਲਈ: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੁੱ ਚ, ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਅਪਜਹੇ ਪਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਛੁੱ ਡਣ ਲਈ ਅਪਧਕਾਰਤ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਕੋਈ ਿਰਬੰਧਕ ਸਪਥਤੀ ਨੂੰ ਅਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
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ਮਾਵਪਆਂ ਜਾਂ ਬੱ ਸ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ/ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ:
 ਹਾਂ

 ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਿੈ:

 ਸਿੇਰੇ

 ਬਾਅਦ ਦੁਿਪਹਰ

 ਹਾਂ

 ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਿੈ:

 ਸਿੇਰੇ

 ਬਾਅਦ ਦੁਿਪਹਰ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੌ ਣ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ?

 ਮਾਪਿਆਂ

 ਬੁੱ ਸ

ਸਕੂਲ ਬੱ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੰ ਡਰਗ੍ਾਰਟਨ

ਮੇਰੇ ਪਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਿਰਸਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਬੁੱ ਸ ਸਟਾਿ 'ਤੇ ਛੁੱ ਪਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 ਹਾਂ (ਪਲਖਤੀ ਪਿੁੱ ਚ ਨੋਟ—ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ੍ ਈਮੇਲ—ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਛੁੱ ਪਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)
 ਨਹੀਂ (ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਿਾਿਸ ਆ ਜਾਿੇਗਾ)

ਸਕੂਲ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਅਦ:
ਿਰਸ਼ਨ 1: ਸਿੇਰੇ ਮੇਰਾ ਬੁੱ ਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 ਹਾਂ

ਨਹੀਂ ਿਰਸ਼ਨ 2: ਦੁਿਪਹਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੁੱ ਚਾ ਆਿਣੇ ਘਰ ਿਾਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 ਹਾਂ

 ਨਹੀਂ
 ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪਨਮਨਪਲਪਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ
ਕਰੋ:
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
(ਪਜਿੇਂ ਪਕ Kindercare ਜਾਂ Mary Jones)
ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਿਤਾ
ਸ਼ਪਹਰ
ਪਜਿ ਕੋਡ
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
ਉਹਨਾਂ ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੁੱ ਚਾ ਇਸ ਿਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 ਸੋਮ

 ਮੰ ਗਲ

 ਬੁੁੱ ਧ

 ਿੀਰ

 ਸ਼ੁੁੱ ਕਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪਨਮਨਪਲਪਖਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰੋ:
ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ (ਪਜਿੇਂ ਪਕ
Kindercare ਜਾਂ Mary Jones)
ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਿਤਾ
ਸ਼ਪਹਰ
ਪਜਿ ਕੋਡ
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
ਉਹਨਾਂ ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੁੱ ਚਾ ਇਸ ਿਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

 ਸੋਮ

 ਮੰ ਗਲ

ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਿਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

 ਬੁੁੱ ਧ

 ਿੀਰ

 ਸ਼ੁੁੱ ਕਰ

ਪਮਤੀ:
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PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
ਦਾਖਲਾ ਪੈਕੇਟ

ਐਸਕਰੋ ਿੇਿਰਜ, ਮੌਰਗੇਜ ਬੁੁੱ ਕਜ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿੀਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਲੀਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਪਕਰਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ

ਪਕਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਿਰਤਮਾਨ ਪਕਰਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ

ਗੈਸ ਪਬੁੱ ਲ

ਇਲੈ ਕਪਟਰਕ ਪਬੁੱ ਲ
ਿਾਣੀ ਦਾ ਪਬੁੱ ਲ

ਕੇਬਲ ਟੀਿੀ ਦਾ ਪਬੁੱ ਲ
ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਬੁੱ ਲ

ਦੁੱ ਸੇ ਿਤੇ 'ਤੇ ਲੈਂ ਡ ਲਾਈਨ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਪਬੁੱ ਲ

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ

ਅਿਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰ ਿਲੈ ਕਸ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਿਾਰਕ ਲੈ ਟਰਹੈੈੱਡ 'ਤੇ ਿੁੱ ਤਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਪਜਸ ਪਿੁੱ ਚ ਦੁੱ ਪਸਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ ਦੁੱ ਸੇ ਿਤੇ 'ਤੇ ਰਪਹੰ ਦੇ ਹਨ

ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ

Puyallup School District ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਨਮਨਪਲਪਖਤ ਸੂਚੀ ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੀ ਪਮਤੀ ਆਖਰੀ ਤੀਹ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਪਹਣ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ।

(ਨਾਮ)

. ਇਸ ਪਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਸੰ ਿਰਕ ਿਜੋਂ ਸੂਚੀਬੁੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਿਰਸਤ ਦਾ ਨਾਮ

ਪਰਹਾਇਸ਼ ਿੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਪਕਸੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਪਿੁੱ ਚ ਉੱਥੇ ਰਪਹ ਰਹੇ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿਤੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ Puyallup School District ਪਿੁੱ ਚ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਿਾਪਲਸੀ 3131 ਦੇਖੋ)।
ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਿਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਈਡੀ

ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਉਿਰੋਕਤ ਨਾਮ ਿਾਲਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਉੱਿਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ 'ਤੇ ਪਦਖਾਏ ਗਏ ਿਤੇ 'ਤੇ ਰਪਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿੈਕੇਟ ਨਾਲ ਨੁੱਥੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋ ਿਫ਼ਵਤਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੂਵਚਤ ਕਰਾਂਗ੍ਾ/ਕਰਾਂਗ੍ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ
ਨਿਾਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਅੁੱ ਿਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਹਮਤ ਹੋਿਾਂਗਾ/ਹੋਿਾਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ
ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਸੀਮਾਿਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਇਸ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰ ਟਰ-ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਹਾਜਰੀ
ਰੀਲੀਜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਨਾਮ

ਸਮਾਪਜਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ

ਪਮਤੀ:
ਗ੍ਰੇਡ

ਵਸਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ:
ਨੁੱਥੀ ਦਸਤਾਿੇਜ ਉਿਰੋਕਤ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪਿਅਕਤੀ(ਪਿਅਕਤੀਆਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਤਾ ਪਦਖਾਉਂਦਾ/ਦੇ ਹੈ/ਹਨ।
ਸਰਿਰਸਤੀ ਲਈ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ Puyallup School District ਿਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਾਿਰ ਆਿ ਅਟਾਰਨੀ ਿਾਰਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਾਲਣ-ਿੋਸਣ ਕਰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਿੋਸਟਰ ਲਾਇਸੰ ਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁੁੱ ਖ-ਅਪਧਆਿਕ ਜਾਂ ਅਪਧਕਾਰਤ ਨੁੰਮਾਂਇੰ ਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਪਮਤੀ:

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ:
ਪਟੁੱ ਿਣੀਆਂ:
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ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਰਿਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਰ ਨਾਿਲੀ
ਸੰ ਘੀ McKinney-Vento Act 42 SWC 11435 ਦੇ ਸਪਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੁਿਤ ਿਰਸ਼ਨਾਿਲੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਹ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਬੁੱ ਚਾ ਿਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1.

ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਰਿਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਕੁੱ ਥੇ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੁੱ ਕ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
ਪਕਰਾਏ/ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਾਲਾ ਘਰ ਜਾਂ ਅਿਾਰਟਮੈਂਟ
ਰੁਕ:ੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਕਰਾਏ ‘ਤੇ ਹੋ/ਆਿਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਾਲੇ ਘਰ ਪਿੁੱ ਚ ਰਪਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ #3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮਹਾਂ ਕਰੋ।
ਦੇਖੋ ਪਕ ਕੀ ਪਨਮਨਪਲਪਖਤ ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

2.




ਹਾਂ
ਨਹੀਂ

1.

ਕੀ ਇਸ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਿਤਾ ਅਸਥਾਈ ਰਪਹਣ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਹੈ?




ਹਾਂ
ਨਹੀਂ

2.

ਕੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਆਰਪਥਕ ਤੰ ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਪਹਣ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਿਰਬੰਧ ਹੈ?




ਹਾਂ
ਨਹੀਂ

3.

ਇੁੱ ਕ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਿਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਕਸੇ ਅਪਜਹੇ ਹੋਰ ਪਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਿੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਿਰਸਤ ਹੈ?

ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ
 ਮਰਦ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ:
 ਔਰਤ
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ
 ਮਰਦ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ:
 ਔਰਤ
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ
 ਮਰਦ
 ਔਰਤ
3.

ਗੁਿਤ

ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ:

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ:

ਿਪਹਲਾ

ਮੁੱ ਧ

ਿਪਹਲਾ

ਿਪਹਲਾ

ਗਰੇਡ:

ਮੁੱ ਧ

ਮੁੱ ਧ

ਅੰ ਤਮ

ਅੰ ਤਮ
ਗਰੇਡ:

ਗਰੇਡ:

ਅੰ ਤਮ

ਮਾਪਿਆਂ/ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਵਮਤੀ:

ਵਸਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ:
ਨੁੱਥੀ ਦਸਤਾਿੇਜ ਉਿਰੋਕਤ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪਿਅਕਤੀ(ਪਿਅਕਤੀਆਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਤਾ ਪਦਖਾਉਂਦਾ/ਦੇ ਹੈ/ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਿੇ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਿਰਸਤੀ ਲਈ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ Puyallup School District ਿਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਾਿਰ ਆਿ ਅਟਾਰਨੀ ਿਾਰਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਾਲਣ-ਿੋਸਣ ਕਰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਿੋਸਟਰ ਲਾਇਸੰ ਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਮੁੁੱ ਖ-ਅਪਧਆਿਕ ਜਾਂ ਅਪਧਕਾਰਤ ਨੁੰਮਾਂਇੰ ਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਪਮਤੀ:

ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ:
ਪਟੁੱ ਿਣੀਆਂ:
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ਗੁਿਤ

January 2022

PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
ਵਿ ੇ ਵਸੱ ਵਖਆ ਦੇ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ
ਮਾਿੇ, ਸਰਿਰਸਤ ਜਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਿਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ
ਦੇਣ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਜਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਦੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਪਕ ਿਪਰਿਾਰਕ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਅਪਧਕਾਰ ਅਤੇ
ਗੁਿਤਤਾ ਐਕਟ, FERPA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੁੱ ਕ ਅਿਿਾਦ ਦੇ ਤਪਹਤ ਪਰਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਪਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੁੱ ਕ
ਅਿਿਾਦ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇੁੱ ਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ।
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ:

ਪਮਤੀ:

ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪਮਤੀ:

ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਰਕਟ

ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਵਦੰ ਦਾ/ਵਦੰ ਦੀ ਿਾਂ:
ਿੱ ਲੋਂ :
ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਅਕਤੀ:

ਲਈ:
Puyallup School District
Special Services
1501 39th Ave SW
Puyallup, WA 98373

ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਿਤਾ:
ਸ਼ਪਹਰ, ਸੂਬਾ, ਪਜਿ ਕੋਡ:
ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰੋ:

ਪਰਕਾਰਡ(ਡਾਂ) ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰੋ:

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਪਰਿਾਰਕ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਅਤੇ ਗੁਿਤਤਾ ਐਕਟ (FERPA) ਦੇ ਿਰਾਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਪਹਤ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਰਕਟ
ਦੁਆਰਾ ਗੁਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਪਲਆ ਜਾਿੇਗਾ। FERPA ਸੀਪਮਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਸਪਹਮਤੀ ਤੋਂ ਪਬਨਾਂ ਪਨੈੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਪਕਰਿਾ
ਕਰਕੇ ਪਧਆਨ ਪਦਓ ਪਕ ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਪਸਹਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ FERPA ਗੁਿਤਤਾ
ਪਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸਹਤ ਬੀਮਾ ਿੋਰਟੇਪਬਲਟੀ ਅਤੇ ਜਿਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ (HIPAA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੁੱਪਖਅਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਪਰਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਪਹਮਤੀ ਸਿੈਇੁੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਲਖਤੀ ਰੂਿ ਪਿੁੱ ਚ ਪਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਆਿਣੀ ਸਪਹਮਤੀ ਿਾਿਸ ਲੈ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਿਣੀ ਸਪਹਮਤੀ ਿਾਿਸ ਲੈਂ ਦਾ/ਲੈਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਪਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੂਰਿ ਸਪਹਮਤੀ ਦੇ
ਤਪਹਤ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਪਧਕਾਰ (ਪਮਤੀ) ਤੋਂ

(ਪਮਤੀ) ਤੁੱ ਕ ਿੈਧ ਹੈ:

ਨੋਟ: ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਅਪਧਕਾਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਧਕਾਰ 90 ਪਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਵਪਆਂ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਵਮਤੀ:
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇੁੱ ਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ:
Puyallup School District—Special Services
1501 39th Ave SW Puyallup, WA 98373
Phone: 253-841-8700 / Fax: 253-841-8655
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Puyallup School District ਵਲੰਗ੍, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਰੰ ਗ੍, ਰਾ ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ,
ਅਨੁਭਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸਵਥਤੀ, ਵਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਵਲੰਗ੍ ਪਰਗ੍ਟਾਿੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ,
ਅਪਾਿਜਤਾ, ਜਾਂ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕੁੱ ਤੇ ਦੀ ਗ੍ਾਈਡ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਜਾਨਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ
'ਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਗ੍ਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ Boy Scouts
ਅਤੇ ਿੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਨੌਜਿਾਨ ਸਮੂਿਾਂ ਤੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਪਿੁੰ ਚ ਵਦੰ ਦਾ ਿੈ। ਵਨਮਨਵਲਵਖਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਥਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵ ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਵਨਯੁਕਤ
ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਿੈ:




ਨਾਗ੍ਵਰਕ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ: Char Krause,
krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
504/ADA ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ; krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 4356295
ਵਸਰਲੇ ਖ IX ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰr ਵਿਵਦਆਰਥੀ: Char Krause,
krauseca@puyallup.k12.wa.us, (25) 435-6295

January 2022

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ (CIS)

ਸਮੀਪਖਆਕਰਤਾ:

ਪਮਤੀ:

ਿਾਇਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ COE?  ਹਾਂ  ਨਹੀਂ

ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਿਰੰ ਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਿਾਰਮ ਨੂੰ ਪਕਿੇਂ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਾਪਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸਸਟਮ ਤੋਂ ਪਿਰੰ ਟ ਕਰਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਪਿੁੱ ਛੇ ਦੇਖੋ।
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਅੰ ਤਮ ਨਾਮ:

ਪਵਿਲਾ ਨਾਮ:

ਮੱ ਧ ਨਾਮ:

ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸਸਟਮ ਪਿੁੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ
ਪਦੰ ਦਾ/ਪਦੰ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਪਰਕਾਰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਖ ਸਕੇ।

ਜਨਮ ਵਮਤੀ (ਮਿੀਨਾ/ਵਦਨ/ਸਾਲ):

ਪਸਰਫ਼ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਪਥਤੀ: ਮੈਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਮੇਰਾ ਬੁੱ ਚਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਪਥਤੀ ਪਿੁੱ ਚ ਸਕੂਲ/ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਪਿੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਪਰਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰਪਹਣ ਲਈ, ਮੈਨੰ ੂ ਪਨਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਿਾਂ ਤੁੱ ਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ
ਿਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਪਥਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਿੁੱ ਛੇ ਦੇਖੋ।

X

X
ਮਾਵਪਆਂ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:

ਵਮਤੀ

ਜੇਕਰ ਰਤੀਆ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱ ਚ ੁਰੂ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਿਨ

ਪਮਤੀ
ਪਮਤੀ
ਪਮਤੀ
ਪਮਤੀ
ਪਮਤੀ
ਪਮਤੀ
(ਮਹੀਨਾ/ਪਦਨ/ਸਾਲ) (ਮਹੀਨਾ/ਪਦਨ/ਸਾਲ) (ਮਹੀਨਾ/ਪਦਨ/ਸਾਲ) (ਮਹੀਨਾ/ਪਦਨ/ਸਾਲ) (ਮਹੀਨਾ/ਪਦਨ/ਸਾਲ) (ਮਹੀਨਾ/ਪਦਨ/ਸਾਲ)

▲ਸਕੂਲ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦਾ

● ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ/ਿਰੀਸਕੂਲ

ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਟੀਕੇ
● ▲ DTaP (ਪਡਿਪਥਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਿਰਟੂਪਸਸ)
▲ Tdap ( ਟੈਟਨਸ, ਪਡਿਪਥਰੀਆ, ਿਰਟੂਪਸਸ) (ਗਰੇਡ 7+)
● ▲ DT

ਜਾਂ Td (ਟੈਟਨਸ, ਪਡਿਪਥਰੀਆ)

ਵਮਤੀ

ਰੋਗ੍ ਪਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜ (ਵਸਰਫ਼ ਵਸਿਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ
ਲਈ)
ਜੇਕਰ ਇਸ CIS ਪਿੁੱ ਚ ਨਾਪਮਤ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਪਿੁੱ ਚ ਿੈਰੀਸੈਲਾ
(ਪਚਕਨਿੌਕਸ) ਪਬਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਟਾਈਟਰ)
ਦੁਆਰਾ ਿਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਿਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

● ▲ IPV (ਿੋਲੀਓ) (IPV/OPV ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਸੁਮੇਲ)

ਮੈਂ ਿਰਮਾਪਣਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਇਸ CIS ਪਿੁੱ ਚ ਨਾਪਮਤ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ:
 ਿੈਰੀਸੈਲਾ (ਪਚਕਨਿੌਕਸ) ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਰਮਾਪਣਤ ਇਪਤਹਾਸ ਹੈ।
 ਹੇਠਾਂ ਪਚਪਨਹਤ ਕੀਤੀ ਪਬਮਾਰੀ(ਆਂ) ਿਰਤੀ ਿਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ
(ਟਾਈਟਰ) ਦਾ ਲੈ ਬੋਰੇਟਰੀ ਸਬੂਤ।

● ▲ OPV (ਿੋਲੀਓ)

 ਪਡਿਪਥਰੀਆ

 ਹੈਿੇਟਾਈਟਸ A

 ਹੈਿੇਟਾਈਟਸ B

● ▲ MMR (ਖਸਰਾ, ਮੰ ਿਸ, ਰੁਬੈਲਾ)

 Hib

 ਖਸਰਾ

 ਮੰ ਿਸ

 ਰੁਬੈਲਾ

 ਟੈਟਨਸ

 ਿੈਰੀਸੈਲਾ

● ▲ ਹੈਿੇਟਾਈਟਸ

●

B

ਂ ਪਕਸਮ b)
Hib (ਹੀਮੋਪਿਲਸ ਇਨਿਲੂਐਜਾ

PCV/PPSV (ਪਨਊਮੋਕੋਕਲ)
● ▲ ਿੈਰੀਸੇਲਾ (ਪਚਕਨਿੌਕਸ)
 IIS ਦੁਆਰਾ ਿਰਮਾਪਣਤ ਪਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ
●

ਵਸਫ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ (ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਨਿੀਂ ਿਨ)

ਂ ਾ)
ਿਲੂ (ਇਨਿਲੂਐਜ

ਹੈਿੇਟਾਈਟਸ A
HPV (ਮਨੁੁੱਖੀ ਿੈਿੀਲੋ ਮਾਿਾਇਰਸ)
MCV/MPSV (ਮੈਪਨਨਜੋਕੋਕਲ ਪਬਮਾਰੀ ਪਕਸਮਾਂ A, C, W, Y)

 ਿੋਲੀਓ (ਸਾਰੀਆਂ 3 ਸੀਰੋਟਾਈਿਾਂ ਨੂੰ ਿਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਪਦਖਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)

►
ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪਮਤੀ

MenB ( ਮੈਪਨਨਜੋਕੋਕਲ ਪਬਮਾਰੀ ਪਕਸਮ B)

►

ਰੋਟਾਿਾਇਰਸ

ਪਿਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਨਾਮ

ਮੈਂ ਿਰਮਾਪਣਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਇਸ ਿਾਰਮ 'ਤੇ ਪਦੁੱ ਤੀ
ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਰਮਾਪਣਤ ਹੈ।

ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਅਪਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਦਸਤਖ਼ਤ:
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਿ ਦੁਆਰਾ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਕਾਰਡ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ ਨਾਲ ਨੁੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਮਤੀ:

ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ (CIS) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈਵਿਦਾਇਤਾਂ: ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸਸਟਮ (IIS) ਤੋਂ ਵਪਰੰ ਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਿੱ ਥ ਨਾਲ ਭਰੋ।
ਭਰੀ ਗ੍ਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ:
ਿੁੁੱ ਛੋ ਪਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ WA ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸਸਟਮ (ਿਾਪਸ਼ੰ ਗਟਨ ਦੀ ਰਾਜ ਪਿਆਿੀ ਰਪਜਸਟਰੀ) ਪਿੁੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IIS ਤੋਂ CIS ਨੂੰ ਪਿਰੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਿਣੇ ਆਿ ਭਰ ਜਾਿੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ https://wa.myir.net 'ਤੇ MyIR ਪਿੁੱ ਚ ਸਾਈਨ ਅੁੱ ਿ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੌ ਗਇਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਿੀ CIS ਨੂੰ ਪਿਰੰ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਿਰਦਾਤਾ IIS ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ CIS ਦੀ ਕਾਿੀ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਪਸਹਤ ਪਿਭਾਗ ਨੂੰ waiisrecords@doh.wa.gov ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 1-866-397-0337 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਿੱ ਥ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ:

1. ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਪਮਤੀ ਪਿਰੰ ਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿੰ ਨਾ ਇੁੱ ਕ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਆਿਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ।
2. ਪਮਤੀ ਕਾਲਮਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਮਤੀ ਪਲਖੋ (ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਮਹੀਨਾ/ਪਦਨ/ਸਾਲ)। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਿਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ (ਇੁੱ ਕ ਸ਼ਾਟ ਜੋ ਕਈ ਪਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ
ਪਦੁੱ ਤੀਆਂਂਂ ਰੈਿਰੇਂਸ ਗਾਈਡਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੀਡੀਆਪਟਕਸ ਨੂੰ ਪਡਿਪਥਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ, ਿਰਟੂਪਸਸ ਅਧੀਨ DTaP ਿਜੋਂ, ਹੈਿੇਟਾਈਟਸ B ਨੂੰ Hep B ਿਜੋਂ, ਅਤੇ ਿੋਲੀਓ ਨੂੰ IPV ਿਜੋਂ ਪਰਕਾਰਡ ਕਰੋ।

3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਚਕਨਿੌਕਸ (ਿੈਰੀਸੈਲਾ) ਪਬਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਪਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਕਸੇ ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਚਕਨਿੌਕਸ ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਇਹ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਚਕਨਿੌਕਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਿਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਬਮਾਰੀ ਿਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜੀਕਰਨ ਭਾਗ ਪਿੁੱ ਚ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
 ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ IIS ਤੁੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੁਸ਼ਟੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਚਕਨਿੌਕਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਭਾਗ ਪਿੁੱ ਚ ਿੈਰੀਸੇਲਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਕਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਗੇ।
4. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਟਾਈਟਰ) ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਦਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਬਮਾਰੀ ਿਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜੀਕਰਨ ਭਾਗ ਪਿੁੱ ਚ ਉਪਚਤ ਪਬਮਾਰੀ ਲਈ ਬਕਸੇ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ, ਅਤੇ ਿਾਰਮ
'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਮਤੀ ਿਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ CIS ਨਾਲ ਲੈ ਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿੋਰਟਾਂ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

5. ਪਨਮਨਪਲਪਖਤ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਰਮਾਪਣਤ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਦਓ।

ਸਿੀਕਾਰਯੋਗ੍ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਾਰਡ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਕਾਰਡ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਿਾਪਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸਸਟਮ (Washington State Immunization Information System, IIS), MyIR, ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ IIS ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਮਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਰੰ ਟ ਕੀਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਪਥਤੀ (CIS) ਿਾਰਮ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਸਰਟੀਪਿਕੇਟ।
• ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਦੇ ਿਰਮਾਪਣਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੁੱ ਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹਾਰਡਕਾਿੀ CIS।
• ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਦੇ ਇਲੈ ਕਟਰਾਪਨਕ ਪਸਹਤ ਪਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਦਾਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਸਟੈਂਿ ਨਾਲ ਪਿਰੰ ਟ ਕੀਤੇ ਨੁੱਥੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੁੱ ਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹਾਰਡਕਾਿੀ CIS। ਸਕੂਲ ਿਰਸ਼ਾਸਕ, ਨਰਸ, ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ CIS
ਦੀਆਂ ਪਮਤੀਆਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਤੀਆ ਸਵਥਤੀ
ਬੁੱ ਚੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਪਥਤੀ ਪਿੁੱ ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਪਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਟੀਕੇ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ ਅੰ ਤਰਾਲਾਂ ਪਿਚਕਾਰ ਿੰ ਡੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਿੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਆਿਣੀ ਅਗਲੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਪਥਤੀ ਪਿੁੱ ਚ
ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਬੁੱ ਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਉਸ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਪਥਤੀ ਿਾਲੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ ਿੈਧ ਪਮਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 30 ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਰਪਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਕਈ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾ
ਪਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸਪਥਤੀ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਪਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਟੀਕੇ ਿੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਜੇਕਰ 30-ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਅਿਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਦਸਤਾਿੇਜ ਨਹੀਂ ਪਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ RCW 28A.210.120 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੁੱ ਗੇ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱ ਪਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੈਧ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਸਿਾਲ ਪਿਚਲੀ ਪਬਮਾਰੀ
ਲਈ ਿਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਦਖਾਉਣ ਿਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਛੋਟ ਿਾਰਮ ਦਾ ਿੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਪਿਕੇਟ (COE) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱ ਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਟਰਡ
ੇ ਨਾਮਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗ੍ਾਈਡ

ਅਿਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, https://www.cdc.gov/vaccines/ter ms/usvaccines.htmlਿੇਖੋ
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ਐਡਾਸੇਲ

Tdap

ਿਲੂਸੇਲਿੈਕਸ

ਿਲੂ

ਹਾਈਬਪਰਕਸ

Hib

ਿੀਡੀਆਪਰਕਸ

DTaP + Hep B + IPV

RotaTeq

ਰੋਟਾਿਾਇਰਸ (PV5)

ਅਿਲੂਰੀਆ

ਿਲੂ

ਿਲੂਲਾਿਲ

ਿਲੂ

HibTITER

Hib

PedvaxHIB

Hib

ਟੇਪਨਿੈਕ

Td

ਬੇਕਸਸੇਰੋ

MenB

FluMist

ਿਲੂ

Ipol

IPV

ਿੇਂਟਾਸੇਲ

DTaP + Hib +IPV

ਟਰੂਮੇਂਬਾ

MenB

ਬੂਸਟਪਰਕਸ

Tdap

ਿਲੂਪਿਪਰਨ

ਿਲੂ

ਇਨਿੈਨਪਰਕਸ

DTaP

ਪਨਊਮੋਿੈਕਸ

PPSV

ਟਪਿਨਪਰਕਸ

Hep A + Hep B

ਸਰਿਪਰਕਸ

2vHPV

ਿਲੂਜੋਨ

ਿਲੂ

ਪਕਨਪਰਕਸ

DTaP + IPV

ਿਰੇਿਨਾਰ

PCV

ਿਕਤਾ

Hep A

ਡੈਿਟਾਸੈਲ

DTaP

ਗਾਰਡਾਸੀਲ

4vHPV

ਮੇਨੈਕਟਰਾ

MCV ਜਾਂ MCV4

ProQuad

MMR + ਿੈਰੀਸੈਲਾ

ਿੈਰੀਿੈਕਸ

ਿੈਰੀਸੈਲਾ

Engerix-B

Hep B

ਗਾਰਡਾਸੀਲ 9

9vHPV

ਮੇਨੋਪਮਊਨ

MPSV4

ਪਰਕੋਮਬੀਿੈਕਸ HB

Hep B

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਿਾਹਜਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਿਾਰਮੈਟ ਪਿੁੱ ਚ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 1-800-525-0127 (TDD/TTY ਕਾਲ 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

DOH 348-013 ਨਿੰ ਬਰ 2019

ਵਸਿਤ ਇਵਤਿਾਸ

PUYALLUP SCHOOL DISTRICT
ਨਾਮ:

ਜਨਮ ਪਮਤੀ:

ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ:

ਜਾਨਲੇ ਿਾ ਵਬਮਾਰੀਆਂ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇ ਿਾ ਪਸਹਤ ਪਬਮਾਰੀ ਹੈ?
ਿਾਂ**
ਨਹੀਂ
ਿੇਰਿਾ ਪਦਓ
**ਜੇਕਰ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ
ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਵਟੰ ਗ੍ ਤਵਿ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਾਵ ੰ ਗ੍ਟਨ ਸਟੇਟ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਿੈ ਵਕ ਸਕੂਲ ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਦਿਾਈ, ਇਲਾਜ,
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਸਿਤ ਸੰ ਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗ੍ੂ ਿੋਿੇ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਿਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ
504 ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬੱ ਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹ ਾਂ_____ ਨਹ ਾਂ _____ਰੂਟ #_____
ਵਸਿਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਚੰ ਤਾਿਾਂ

ਕੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵਕਸੇ ਵਸਿਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੇ ੇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਵਕਿਾ ਵਗ੍ਆ ਿੈ ਵਕ
ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ:
ADD/ADHD (ਇੁੱ ਕ ‘ਤੇ ਚੁੱ ਕਰ ਲਗਾਓ) ਿੈ

ਐਲਰਜੀਆੀਂ ਕਿਸਮ
ਾਂ ਦਵ ਈ ਹਾੀਂ*___ ਨਹ ___
ਾਂ
ਲੋ ੜ ਦ
ਕਿਸਮ_________

ਾਂ
ਦਮਾ ਇਨਹੇਲਰ ਦ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦ /ਿਰਦ ਹੈ ਹਾੀਂ*______ ਨਹ ______
ਾਂ
ਅਭਿਆਸ ਪਰੇਭਰਤ ਹ ਾਂ ______ ਨਹ ______

ਅੰ ਤੜੀ/ਮਸਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ ਪਕਸਮ
ਡਾਇਅਬੀਟੀਜ ਸਕੂਲ ਨਰਸ ਨਾਲ ਮੀਵਟੰ ਗ੍ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ
ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ ਪਕਸਮ
ਡਰੱ ਗ੍/ਅਲਕੋਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਲ
ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਵਚੰ ਤਾਿਾਂ (ਚੁੱ ਕਰ ਲਗਾਓ)
ਉਦਾਸੀ/ ਪਚੰ ਤਾ/ਖਾਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਿਕਾਰ/ਹੋਰ
ਿਾਰ-ਿਾਰ ਜੁਕਾਮ/ਗ੍ਲੇ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ/ਕੰ ਨ ਦਰਦ (ਚੁੱ ਕਰ ਲਗਾਓ
ਵਸਰ ਦਰਦ ਆਿਰਤੀ
ਵਸਰ ਦੀ ਸੱ ਟ ਸੁੱ ਟ ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਪਮਤੀ
ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਚੁੱ ਕਰ ਲਗਾਓ) ਸਹਾਇਕ ਤਰਜੀਹੀ ਸੀਪਟੰ ਗ ਪਟਊਬਾਂ
ਵਦਲ ਦੀ ਸਵਥਤੀ
ਿਾਬੰ ਦੀਆਂ/ਸੀਮਾਿਾਂ
ਮੁੱ ਖ ਵਬਮਾਰੀ/ਸਰਜਰੀ/ਿਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣਾ ਸਾਲ
ਿਰਣਨ ਕਰੋ
ਵਨਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਸਵਥਤੀਆਂ
ਨੱਕ ਿਗ੍ਣਾ ਆਿਰਤੀ
ਿੋਰ ਖੂਨ ਿਗ੍ਣ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ
P.E .ਸੀਮਾਿਾਂ
ਪਕਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ?
ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਪਕਸਮ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰੋ
ਆਖਰੀ ਦੌਰਾ
ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ
ਬੋਲਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁ ਕਲ/ਥੈਰੇਪੀ (ਚੁੱ ਕਰ ਲਗਾਓ)
ਪੇਟ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ/ਕੜਿੱ ਲ/ਜਲਦੀ ਥਕਾਿਟ (ਚੁੱ ਕਰ ਲਗਾਓ)
ਨਜਰ ਦੀ ਸਮੱ ਵਸਆ ਸੰ ਿਰਕ
ਐਨਕਾਂ
ਰੀਪਡੰ ਗ
ਦੂਰੀ
ਦੋਿੇਂ
ਿੋਰ ਵਚੰ ਤਾਿਾਂ

ਗਰਡ
ੇ :

ਪਮਤੀ:

ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਤਾ:

ਦਿਾਈ
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਕੋਈ ਦਿਾਈ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਿਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱ ਸੋ
ਉੱਦੇਸ਼:
ਕੀ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦਿਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਿੇਗੀ? ਿਾਂ*
ਨਹੀਂ
*ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਵਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਲਈ, ਿਾਵ ੰ ਗ੍ਟਨ ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਤੇ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਪਾਵਲਸੀ #3416 ਲਈ ਿਰ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਦਿਾਈ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਲਖਤੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।

ਵਿਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇਵਤਿਾਸ
ਕੀ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੁੱ ਪਸਆ/ਅਿਾਹਜਤਾ ਸੀ?
ਹਾਂ/ਨਹੀਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਿੇਰਿਾ ਪਦਓ:
ਸਧਾਰਣ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ:
ਨੌਰਮਲ ਪਡਲੀਿਰੀ:
ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਿਆਪਖਆ ਕਰੋ:
ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਿਜਨ:
ਸ਼ਬਦ ਬੋਪਲਆ (ਉਮਰ) ___________
ਤੁਪਰਆ (ਉਮਰ)
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ ਪਿਕਾਸ ਦੂਜੇ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਕਉਂ ਨਹੀਂ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਜਰ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਪਚੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਿੇਰਿਾ ਪਦਓ
ਆਖਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ: ਪਮਤੀ:
ਿਰਦਾਤਾ:
ਅੁੱ ਖ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਾਂਚ:
ਪਮਤੀ:
ਿਰਦਾਤਾ:
ਦੰ ਦਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਾਂਚ: ਪਮਤੀ:
ਿਰਦਾਤਾ:
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਹੈ? ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਕੋਲ ਦੰ ਦਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ? ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ Medicaid ਦੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ? (ਪਸਹਤਮੰ ਦ
ਪਿਕਲਿ, DSHS, “ਮੈਡੀਕਲ ਕੂਿਨ”) ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਸਟਾਿ ਨੂੰ ਿਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਿਾਪਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 28A.31.118 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਡੇਅ
ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਪਿੁੱ ਚ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱ ਚੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਪਿਕੇਟ ਿੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰ
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਉੱਿਰ ਪਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਸਹਤ ਅਤੇ
ਸੁਰੁੱਪਖਆ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਿੇਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਿ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇਕਰ
ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਅਪਧਕਾਰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰ ਿਰਕ
ਿਾਲੇ ਪਿਅਕਤੀ ਤੁੱ ਕ ਨਹੀਂ ਿਹੁੰ ਪਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਸਟਾਿ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹਸਿਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਪਧਕਾਰਤ
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਨਰਦੇਸ਼ ਪਦੰ ਦਾ/ਪਦੰ ਂੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਪਕ ਮੈਂ
ਿੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਕਸੇ ਿੀ ਆਿਾਜਾਈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਲਈ ਿੂਰੀ ਜੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਲਿਾਂਗਾ/ਲਿਾਂਗੀ।

(2/11)
ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ (ਇਲੈ ਕਟਰਪੋ ਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ) ਪਮਤੀ

ਅੰ ਗਰੇਜੀ/ਨਿੰ ਬਰ 2016

ਜਨਤਕ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਰ (OPSI);
ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਿੇਖਣ
ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾ ਸਰਿੇਖਣ ਿਾਵ ੰ ਗ੍ਟਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ:

ਗ੍ਰੇਡ:

ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ ਦਾ ਨਾਮ

ਵਮਤੀ:

ਮਾਿੇ/ਸਰਿਰਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਵਿਆਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ
ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਬਾਰੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿੁੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੁੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ
ਆਿਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਰਸਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਿੈਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
‘ਤੇ ਮੁਿਤ ਪਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਅਨੁਿਾਪਦਤ ਦਸਤਾਿੇਜ
ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰ ਸਕੀਏ।
1. ਤੁਹਾਡਾ ਿਪਰਿਾਰ ਪਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ) ਪਿੁੱ ਚ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਿਸੰ ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਭਾ ਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ੍ਤਾ
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨਹਾਂ
ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਪਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਸਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਟੈਸਪਟੰ ਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ।

2.

ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਪਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੁੱ ਖੀ?

3.

ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਘਰ ਪਿੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਜਆਦਾ ਪਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

4.

ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਿਾਹ ਕੀਤੇ ਪਬਨਾਂ, ਘਰ ਪਿੁੱ ਚ ਪਕਹੜੀ ਮੁੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

5.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਮਲੀ ਹੈ?
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਿਤਾ ਨਹੀਂ

ਵਸੱ ਵਖਆ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ
6.
ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਿਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਾਬ:
7.
• ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦਓ
ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਪਲਆ ਪਰਹਾ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਨੂੰ ਿਾਧੂ
ਸੰ ਘੀ ਿੰ ਡ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਿਾਰਮ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗਰਸ਼
ੇ ਨ ਸਪਥਤੀ ਦੀ ਿਛਾਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਪਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

8.

ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਪਕਸ ਦੇਸ਼ ਪਿੁੱ ਚ ਿੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਸਮੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ?
(ਪਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ – 12 ਜਮਾਤ)
ਹਾਂ
ਨਹੀਂ
ਿੀਂ

ਜੇਕਰ ਹਾਂ: ਮਹੀਪਨਆਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ:
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ:
ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱ ਚਾ ਿਪਹਲੀ ਿਾਰ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਪਿੁੱ ਚ ਪਕਸੇ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਕਦੋਂ ਪਗਆ?
(ਪਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ – 12ਿੀਂ ਜਮਾਤ)

ਮਹੀਨਾ

ਪਦਨ

ਸਾਲ

ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਿੇਖਣ 'ਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਿਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਿਾਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਉਿਲਬਧ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਸਿਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ।
ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਲਈ ਨੋਟ: ਇਹ ਿਾਰਮ http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx'ਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਉਿਲਬਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਾਬ ਪਜਸ ਪਿੁੱ ਚ ਸਿਾਲ #2 ਜਾਂ ਸਿਾਲ #3
ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਪਜਹੀ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਿਲੇ ਸਮੈਂਟ ਟੈਸਪਟੰ ਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਾਲ #1 ਜਾਂ #4 ਦੇ
ਜਿਾਬ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਪਰਿਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੁੱ ਗੇ ਗੁੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਕ #2 ਅਤੇ #3 ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਪਲਆ ਪਗਆ ਸੀ। #7 ਪਿੁੱ ਚ "ਰਸਮੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ" ਪਿੁੱ ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਿ ਜਾਂ
ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਿਰਾਿਤ ਪਿਪਦਅਕ ਿਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸੁਿਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਿਤਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਦਿਤਰ ਤੋਂ ਿਾਰਮ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਪਦਤ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਪਕਰਏਪਟਿ ਕਾਮਨਜ ਐਟਰੀਪਬਊਸ਼ਨ 4.0 ਇੰ ਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰ ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰ ਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ.
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ਅੰ ਗਰੇਜੀ
ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾ ਸਰਿੇਖਣ ਦਾ ਉੱਦੇ
ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਿੇਖਣ ਿਾਪਸ਼ੰ ਗਟਨ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਨਮਨਪਲਪਖਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ
ਿਾਰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਪਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਿੇਖਣ ਦਾ ਉੱਦੇ ਕੀ ਿੈ?
ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਿੇਖਣ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਉੱਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਕਲਾਸਰੂਮ ਪਿੁੱ ਚ ਸਿਲਤਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਸਤ ਕਰਨ ਪਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੁੱ ਤਿਿੂਰਣ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਪਕਉਂਪਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ
ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਿਰਭਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਪਟੰ ਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਿਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਪਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਕਸੇ ਿੀ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਪਸਰਫ਼ ਇਸ ਿਾਰਮ ਦੇ ਜਿਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਕਾਸ ਿਰੋਗਰਾਮ ਪਿੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਪਖਆ ਜਾਿੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਵਿਲੀ ਭਾ ਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾ ਾ (ਭਾ ਾਿਾਂ) ਬਾਰੇ ਵਕਉਂ ਪੁੱ ਛਦੇ ਿੋ?
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋ ਸਿਾਲ ਇਹ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਪਿੁੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ:
• ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਪਸੁੱ ਖਣ ਪਿੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
• ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਿ ਨੂੰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਪਿੁੱ ਚ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਿਪਹਲਾਂ ਪਸੁੱ ਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਰ ਲਈ ਘਰ ਪਿੁੱ ਚ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਿੁੱ ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਿਾਂ
ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਪਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ ਪਹਦਾਇਤ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ
ਸੰ ਚਾਰ ਲੋ ੜਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਜਹੜੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਿਪਹਲੀ ਿਾਰ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੁੱ ਖੀ, ਉਹ ਿਾਧੂ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਪਕ ਿਧੀਆ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਸਤ ਕਰਨ ਪਿੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵਕਉਂ ਪੁੱ ਛਦੇ ਿੋ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਕੱ ਥੇ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ ਸੀ?
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਪਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਸੰ ਘੀ ਿੰ ਪਡੰ ਗ ਦੇ ਉੱਦੇਸ਼ਾਂ
ਲਈ ਿਰਿਾਸੀ ਦੀ ਿਪਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਿੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਿੇ ਦੋਿੇਂ US ਨਾਗਪਰਕ ਹੋਣ, ਿਰ
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਿਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਿੇਪਜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਪਛਲੀ ਵਸੱ ਵਖਆ ਬਾਰੇ ਵਕਉਂ ਪੁੱ ਛਦੇ ਿੋ?
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪਕ ਿਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਿੀ ਪਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪਿੁੱ ਚ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਨੂੰ ਪਿਚਾਪਰਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਪਦਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਪਿੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਮਹੁੱ ਤਿਿੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਪਿਪਦਆਰਥੀ
ਆਿਣੇ ਿੁਰਾਣੇ ਪਿਪਦਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਮਆਰਾਂ ਿੁੱ ਲ ਢੁਕਿੀਂ ਤਰੁੱ ਕੀ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਿੇਖਣ 'ਤੇ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰ ਨਿਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਿਾਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ
ਪਿੁੱ ਚ ਉਿਲਬਧ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਿਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ।
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ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਰ ਰਪਹਣ 'ਤੇ ਖੁੰ ਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਨਯਮਤ ਹਾਜਰੀ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਪਮਆਰੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਪਿੁੱ ਚ ਪਹੁੱ ਸਾ
ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਾਇਦਾ ਪਮਲਦਾ ਰਹੇ।
ਤੁਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ:
• ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਪਹ
ਕਰੋ।
• ਆਿਣੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਰਪਹਣ ਪਦਓ ਜੇਕਰ
ਉਹ ਸੁੱ ਚਮੁੁੱ ਚ ਪਬਮਾਰ ਹੋਿ।ੇ
• ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇੁੱ ਕ ਬੈਕ-ਅੁੱ ਿ ਯੋਜਨਾ ਪਤਆਰ ਕਰੋ।
• ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਮਹੁੱ ਤਿ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਤੀਰੇ ਪਿੁੱ ਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਆਿਣੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ। ਇਹ
ਪਕਸੇ ਅੰ ਤਰੀਿ ਮੁੁੱ ਦੇ ਦੇ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਿਤੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ(ਰਾਂ) ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ
ਪਿੁੱ ਚ ਆਿਣੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੁੱ ਿਡੇਟ ਕਰੋ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋਣ ਜਾ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਜਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ
ਕਰੋ। ਹਾਜਰੀ ਲਈ ਿੌਇਸਮੇਲ ਪਸਸਟਮ ਪਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ,
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੁੱ ਤੇ ਪਦਨ ਉਿਲਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੂਰਿ ਸੂਚਨਾ
ਸੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਾਿਸ ਜਾਣ
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੁੱ ਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ
ਪਲਖਤੀਨੋਟਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 ਸੂਚਨਾ ਪਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:
 ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ
 ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਪਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰ ਿਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਰਸ਼ਤਾ
 ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੀ ਪਮਤੀ(ਆਂ)
 ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਸਕੂੂ਼ਲ:
Brouillet Elementary
Carson Elementary
Dessie Evans
Edgerton Elementary
Firgrove Elementary
Fruitland Elementary
Hunt Elementary
Karshner Elementary
Maplewood Elementary
Meeker Elementary
Mt. View Elementary
Northwood Elementary
Pope Elementary
Ridgecrest Elementary
Shaw Road Elementary
Spinning Elementary
Stewart Elementary
Sunrise Elementary
Waller Road Elementary
Wildwood Elementary
Woodland Elementary
Zeiger Elementary
Puyallup Digital Learning

253-841-8670
253-840-8808
253-864-5500
253-840-8809
253-841-8733
253-841-8734
253-841-8690
253-841-8736
253-841-8737
253-841-8738
253-841-8739
253-841-8740
253-841-8755
253-841-8753
253-841-8675
253-841-8742
253-841-8743
253-841-8744
253-841-8745
253-841-8746
253-841-8747
253-841-8663
253-841-8630

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ
ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ Student Engagement Services
ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ।

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਿਾਜਰੀ
2022-2023

ਰੋਜਾਨਾ ਹਾਜਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਪਿਪਦਆਰਥੀ
ਦੀ ਸਿਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ
ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰਪਹਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਸੂਚਕਾਂ ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਕ ਹਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਿੇ, ਸਮੇਂ-ਪਸਰ ਹਰ ਰੋਜ,
ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮਰਪਥਤ!

Student Engagement Services
Michele Bledsoe, Equity and Social
Emotional Wellness ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
(253) 435-6515
01.21.21

ਿਾਜਰੀ ਦੀ ਮਿੱ ਤਤਾ ਿੈ!
ਰੋਜਾਨਾ. ਸਮੇਂ ਵਸਰ

ਵਸਰਫ ਐਕਸਵਕਉਜਡ ਐਬਸੈਂਸ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ੈਰ-ਿਾਜਰੀਆਂ ਮੁਆਫ ਨਾ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ? - ਜਾਰੀ

ਵਸਰਫ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ:
• 30 ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਅਿਧੀ ਪਿੁੱ ਚ ਿੰ ਜ (5) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਿ ਕੀਤੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ,
ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦਸ (10) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜੀਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਕਾਨਿਰੰ ਸ ਤਪਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ* ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਜਰੀ ਪਿੁੱ ਚ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹਾਜਰੀ ਪਿੁੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੁੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਿੰ ਜ (5) ਪਬਨਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜਰੀ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਿੋ?

• ਪਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਪਿੁੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀ
(ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਬਨਾਂ ਕਰਨ) ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਦੇ ਪਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ 10% ਨੂੰ ਖੁੰ ਝ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜਰ ਮੰ ਪਨਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਅਪਜਹਾ ਮਹੀਨੇ ਪਿੁੱ ਚ ਪਸਰਫ਼ 2 ਪਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ!

•

• ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਜਰੀ ਘੁੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸੌਣ ਦਾ ਪਨਯਪਮਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੇਰ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਸੈੈੱਟ ਕਰਨਾ
ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• 6ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਤੁੱ ਕ, ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਪਤੰ ਨ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਪਿਪਦਆਰਥੀ
ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਕ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ
ਪਿੁੱ ਚ ਪਦਲਚਸਿੀ ਗੁਆ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ,
ਪਕਸੇ ਧੁੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਪਜੁੱ ਠ ਪਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰ ਭਾਿੀ ਗੰ ਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ੈਰਿਾਜਰੀਆਂ ਵਬਨਾਂ
ਮੁਆਫੀ ਿਾਲੀਆਂ ਿਨ
•
•
•

ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਾਜਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨੀਤੀਆਂ
•
Becca Bill ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਕ 8 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੁੱ ਚੇ ਪਕਸੇ ਿਬਪਲਕ ਸਕੂਲ, ਿਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਪਡਸਪਟਰਕਟ-ਿਰਿਾਪਨਤ
ਹੋਮ ਸਕੂਲ ਿਰੋਗਰਾਮ ਪਿੁੱ ਚ ਜਾਣ।
6- ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਪਕ, ਜੇਕਰ ਮਾਿੇ ਆਿਣੇ 6- ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬਪਲਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੁੱ ਕ IEP ਜਾਂ 504 ਿਲਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀ ਟੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ।
*ਜੇ ਤੁ ਹ ਡੇ ਕਵਕਦਆਰਥ ਨੇ ਇੱਿ ਡ ਿਟਰ ਦ ਨੋਟ ਕਦੱਤ ਹੈ, ਜ ਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨ ਬੱਧ
ਮੁਆਿ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨਿਰੰ ਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

•

ਗੈਰਹਾਜਰੀ(ਆਂ) ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਗੈਰਹਾਜਰੀ WAC 392.401A-020 ਦੇ ਮਾਿਦੰ ਡਾਂ ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਨੂੰ ਿੂਰਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੁੱ ਖ-ਅਪਧਆਿਕ (ਜਾਂ ਅਪਧਕਾਰਤ ਨੁੰਮਾਂਇੰ ਦੇ) ਕੋਲ ਇਹ ਪਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਕੋਈ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਪਕਸੇ ਮੁਆਫ਼ੀਸ਼ੁਦਾ
ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ ਮਾਿਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਕਾਿੀ ਪਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁੰ ਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ
ਭਪਿੁੱ ਖ ਪਿੁੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਰਾਿਤ ਤੀਜੀ ਪਧਰ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗ ਤੀਜੀ ਪਧਰ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ਿਪਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਿੇਗੀ: ਪਕਸੇ ਡਾਕਟਰ,
ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਆਪਦ ਤੋਂ ਇੁੱ ਕ ਨੋਟ ਪਜਸ ਪਿੁੱ ਚ ਗੈਰਹਾਜਰੀ(ਆਂ)
ਦੀਆਂ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਮਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ
ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਰੂਮ ਪਿੁੱ ਚ ਪਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਰਸ ਇਹ
ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਇੰ ਨਾ ਪਬਮਾਰ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ
ਨਹੀਂ ਰਪਹ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਗ੍ੈਰ-ਿਾਜਰੀ(ਆਂ) ਮੁਆਫੀਯੋਗ੍ ਨਿੀਂ ਿਨ - Truancy ਪਰਵਕਵਰਆ
•

ਪਕਸੇ ਿੀ 30-ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਅਿਧੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੁੱ ਕ (1) ਪਬਨਾਂ ਮੁਆਿੀ ਿਾਲੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ Robo ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਪਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

•

30-ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਅਿਧੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਤੰ ਨ (3) ਪਬਨਾਂ ਮੁਆਿੀਆਂ ਿਾਲੀਆਂ
ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਨਯਮਤ ਹਾਜਰੀ ਪਿੁੱ ਚ ਰੁਕਾਿਟਾਂ
ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ (ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਜੇਕਰ ਉਮਰ
ਢੁੁੱ ਕਿੀਂ ਹੋਿੇ) ਨਾਲ ਇੁੱ ਕ ਕਾਨਿਰੰ ਸ ਤਪਹ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

•

ਇੁੱ ਕ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦੋ (2) ਅਤੇ ਿੰ ਜ (5) ਪਬਨਾਂ ਮੁਆਿੀ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰ ਚਤ
ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ, ਹਾਜਰੀ ਪਿੁੱ ਚ ਪਕਸੇ ਿੀ ਰੁਕਾਿਟ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਿਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੁੱ ਕ IEP ਜਾਂ 504 ਿਲਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਮ
ਕੋਈ ਿੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਪਿਿਸਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਏਗੀ।

• ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਦਖਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• 30-ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਪਮਆਦ ਪਿੁੱ ਚ ਸੁੱ ਤ (7) ਬਗੈਰ ਮੁਆਿੀ ਿਾਲੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ ਜਾਂ
ਇੁੱ ਕ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦਸ (10) ਬਗੈਰ ਮੁਆਿੀ ਿਾਲੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ 'ਤੇ,
Pierce County Juvenile Court ਪਿੁੱ ਚ Truancy Petition ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
ਜਾਿੇਗੀ।

ਂ ੀ ਬੋਰਡ (Community Truancy Boards) ਪਜਲਹਾ ਿੁੱ ਧਰੀ
• ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਟਰੂਏਸ
ਦਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਾਲਾ ਪਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਉਿਰੋਕਤ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਬਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਪਿੁੱ ਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ
RCW 28A.225.010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।
• ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿੀਅਰਸ ਕਾਉਂਟੀ ਜੁਿੇਨਾਈਲ ਅਦਾਲਤ
(Pierce County Juvenile Court) ਪਿੁੱ ਚ ਿੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
30 ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਲਈ ਸੁਣਿਾਈ* ਅਤੇ 60 ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ
ਸੁਣਿਾਈ** ਲਈ ਨੋਪਟਸ ਪਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• 30-ਪਦਨ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਸੁਣਿਾਈ* ਰੁੱ ਦ ਕਰ ਪਦੁੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ
ਿਰਕਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਸਮੀਪਖਆ ਸੁਣਿਾਈ ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸੀ ਿਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਿਸਰ ਨਾਲ ਪਮਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• 60-ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਿਾਈ** ਨੂੰ ਿੀ ਰੁੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਪਿਪਦਆਰਥੀ 30-ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਤੋਂ 60-ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਿਾਈ ਤੁੱ ਕ ਹਰ ਰੋਜ
ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਲਗ੍ਾਤਾਰ 20 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਿਾਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਮੁਆਫੀ,
ਸਕੂਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਟਾ ਦੇਿੇਗ੍ਾ।
RCW 28A.225.020 ਅਤੇ RCW 28A.225.030 ਦੇ ਤਪਹਤ ਪਡਸਪਟਰਕਟ
ਨੂੰ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਰਨਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸੇ
ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਪਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੁੱ ਚ 30-ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਅਿਧੀ ਪਿੁੱ ਚ ਸੁੱ ਤ
(7) ਪਬਨਾਂ ਮੁਆਿੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦਸ (10) ਪਬਨਾਂ
ਮੁਆਿੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਟਰਾਂਸੀ ਿਟੀਸ਼ਨ
ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗ੍ੈਰਿਾਜਰੀ ਲਈ ਿੈਧ ਮੁਆਫੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਮੁਆਫੀ ਿਾਲੀਆਂ
ਗ੍ੈਰਿਾਜਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਿਾਜਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਿਾਜਰੀ ਗ੍ਾਈਡ ਦੇਖੋ।
ਗ੍ਾਈਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਦੀ
ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਗੈਰ-ਹਾਜਰ ਰਪਹਣ 'ਤੇ ਖੁੰ ਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਨਯਮਤ ਹਾਜਰੀ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਕ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਨੂੰ ਪਮਆਰੀ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਪਿੁੱ ਚ ਪਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦਾ
ਿਾਇਦਾ ਪਮਲਦਾ ਰਹੇ।

ਸਕੂੂ਼ਲ:
Aylen Junior High

253-841-8723

ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ:

Ballou Junior High

253-841-8725

• ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਪਹ ਕਰੋ।

Edgemont Junior High 253-841-8727

• ਆਿਣੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਸਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਰਪਹਣ ਪਦਓ ਜੇਕਰ ਉਹ

Ferrucci Junior High

253-841-8756

• ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਬੈਕ-ਅੁੱ ਿ ਯੋਜਨਾ ਪਤਆਰ

Glacier View Junior
High

253-840-8922

• ਹਾਜਰੀ ਦੇ ਮਹੁੱ ਤਿ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ।

Kalles Junior High

253-841-8729

Stahl Junior High

253-840-8881

Emerald Ridge High
School

253-435-6300

Puyallup High School

253-841-8711

ਰੋਜਾਨਾ ਹਾਜਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਪਿਪਦਆਰਥੀ

ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਾਜਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ। ਹਾਜਰੀ

Rogers High School

253-841-8717

ਦੀ ਸਿਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਪਸਰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ

ਉਿਲਬਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੂਰਿ ਸੂਚਨਾ ਸੰ ਭਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

Walker High School

253-841-8781

ਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਪਲਖਤੀਨੋਟਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Puyallup Digital
Learning

253-841-8630

Summit @ Sparks

253-435-2672

ਸੁੱ ਚਮੁੁੱ ਚ ਪਬਮਾਰ ਹੋਿੇ।
ਕਰੋ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਤੀਰੇ ਪਿੁੱ ਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਿਣੇ
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱ ਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਕੁਝ
ਹੋਣ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿਤਾ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਬਦਪਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ
ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਅੁੱ ਿਡੇਟ ਕਰੋ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਪਹਣ ਿਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ
ਲਈ ਿੌਇਸਮੇਲ ਪਸਸਟਮ ਪਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੁੱ ਤੇ ਪਦਨ

ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਾਿਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੁੱ ਕ ਈ-

 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
 ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ

 ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਪਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰ ਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪਰਸ਼ਤਾ

 ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੀ ਪਮਤੀ(ਆਂ)
 ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ Student
Engagement Services ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ।

Student Engagement Services
Michele Bledsoe, Equity and Social Emotional
Wellness ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
(253) 435-6515
01.21.21

ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਾਜਰੀ
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ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰਪਹਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਸੂਚਕਾਂ ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਕ ਹਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਿੇ, ਸਮੇਂ-ਪਸਰ ਹਰ
ਰੋਜ, ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਮਰਪਥਤ!

ਿਾਜਰੀ ਦੀ ਮਿੱ ਤਤਾ ਿੈ!
ਰੋਜਾਨਾ. ਸਮੇਂ ਵਸਰ

• ਪਕੰ ਡਰਗਾਰਟਨ ਪਿੁੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪਜਆਦਾ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀਆਂ
(ਮੁਆਿੀ ਅਤੇ ਪਬਨਾਂ ਮੁਆਿੀ ਿਾਲੀਆਂ) ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਦੇ ਪਿਛੜਣ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ 10% ਨੂੰ ਖੁੰ ਝ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜਰ ਮੰ ਪਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਜਹਾ ਮਹੀਨੇ ਪਿੁੱ ਚ ਪਸਰਫ਼ 2 ਪਦਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ!

•
•

• ਸੌਣ ਦਾ ਪਨਯਪਮਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੇਰ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਸੈੈੱਟ ਕਰਨਾ ਦੇਰੀ ਅਤੇ
ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

•

• ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਾਜਰੀ ਘੁੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• 6ਿੀਂ ਜਮਾਤ ਤੁੱ ਕ, ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਪਤੰ ਨ ਸੰ ਕੇਤਾਂ ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ ਜੋ ਪਕ
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਕ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ
ਪਿੁੱ ਚ ਪਦਲਚਸਿੀ ਗੁਆ ਪਰਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ
ਪਰਹਾ ਹੈ, ਪਕਸੇ ਧੁੱ ਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਪਜੁੱ ਠ ਪਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰ ਭਾਿੀ
ਗੰ ਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪਰਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਿਾਜਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨੀਤੀਆਂ
Becca Bill ਅਨੁਸਾਰ ਇਿ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਿੈ ਵਕ 8 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੱ ਚੇ ਵਕਸੇ ਪਬਵਲਕ ਸਕੂਲ, ਪਰਾਈਿੇਟ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਵਡਸਵਟਰਕਟ-ਪਰਿਾਵਨਤ
ਿੋਮ ਸਕੂਲ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ।
6- ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।
ਿਾਲਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ 6- ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ
ਿਨ, ਤਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਿਾਜਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਵਲਕ ਸਕੂਲ ਜਾਣ
ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਉਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ
ਿਨ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ੈਰ-ਿਾਜਰੀਆਂ
ਮੁਆਫ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ? - ਜਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਗ੍ੈਰਿਾਜਰੀਆਂ ਵਬਨਾਂ
ਮੁਆਫੀ ਿਾਲੀਆਂ ਿਨ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਿੋ?

•

•

•

ਗੈਰਹਾਜਰੀ(ਆਂ) ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਗੈਰਹਾਜਰੀ WAC 392.401A-020 ਦੇ ਮਾਿਦੰ ਡਾਂ ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ
ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁੁੱ ਖ-ਅਪਧਆਿਕ (ਜਾਂ ਅਪਧਕਾਰਤ ਨੁੰਮਾਂਇੰ ਦੇ) ਕੋਲ ਇਹ
ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਕ ਕੀ ਕੋਈ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਪਕਸੇ
ਮੁਆਫ਼ੀਸ਼ੁਦਾ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੇ ਮਾਿਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਕਾਿੀ ਪਦਨਾਂ ਲਈ ਖੁੰ ਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਭਪਿੁੱ ਖ ਪਿੁੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਾਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ
ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਰਾਿਤ ਤੀਜੀ ਪਧਰ ਦੇ
ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੁੱ ਕ ਯੋਗ ਤੀਜੀ ਪਧਰ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ਿਪਰਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਿੇਗੀ: ਇੁੱ ਕ
ਡਾਕਟਰ, ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਆਪਦ ਤੋਂ ਇੁੱ ਕ ਨੋਟ, ਪਜਸ
ਪਿੁੱ ਚ ਮੁਆਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਪਮਤੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਰੂਮ ਪਿੁੱ ਚ ਪਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਰਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਇੰ ਨਾ ਪਬਮਾਰ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਪਹ
ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਬੇਮਤਲਬ ਗ੍ੈਰ-ਿਾਜਰ ਰਵਿਣ ਦੀ
ਪਰਵਕਵਰਆ

• ਪਕਸੇ ਿੀ 30-ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਅਿਧੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੁੱ ਕ (1) ਪਬਨਾਂ ਮੁਆਿੀ
ਿਾਲੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ Robo ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਪਚਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
• 30-ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਅਿਧੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਤੰ ਨ (3) ਪਬਨਾਂ ਮੁਆਿੀਆਂ ਿਾਲੀਆਂ
ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਨਯਮਤ ਹਾਜਰੀ ਪਿੁੱ ਚ
ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਿਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
(ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ, ਜੇਕਰ ਉਮਰ ਢੁੁੱ ਕਿੀਂ ਹੋਿੇ) ਨਾਲ ਇੁੱ ਕ
ਕਾਨਿਰੰ ਸ ਤਪਹ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
• ਪਕਸੇ ਅਕਾਦਪਮਕ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦੋ (2) ਅਤੇ ਿੰ ਜ (5) ਦੇ
ਪਿਚਕਾਰ ਪਬਨਾਂ ਮੁਆਿੀ ਿਾਲੀਆਂ ਸੰ ਚਤ ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ, ਹਾਜਰੀ
ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇਗਾ।
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੁੱ ਕ IEP ਜਾਂ 504 ਿਲਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ
ਟੀਮ ਕੋਈ ਿੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਪਿਿਸਥਾਿਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੇਗੀ।
• ਿੰ ਜ (5) ਪਬਨਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ
ਹਾਜਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

•

30-ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਅਿਧੀ ਪਿੁੱ ਚ ਸੁੱ ਤ (7) ਪਬਨਾਂ ਮੁਆਿੀ ਿਾਲੀਆਂ ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ ਜਾਂ
ਇੁੱ ਕ ਅਕਾਦਪਮਕ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਪਿੁੱ ਚ ਦਸ (10) ਪਬਨਾਂ ਮੁਆਿੀ ਿਾਲੀਆਂ
ਗੈਰਹਾਜਰੀਆਂ 'ਤੇ, Pierce County Juvenile Court ਪਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ Truancy
Petition ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਂ ੀ ਬੋਰਡ (Community Truancy Boards)
• ਕਪਮਊਪਨਟੀ ਟਰੂਏਸ
ਪਜਲਹਾ ਿੁੱ ਧਰੀ ਦਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਪਜਨਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਾਲਾ ਪਦੁੱ ਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਉਿਰੋਕਤ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ
ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਿਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ
ਪਜਸ ਪਿੁੱ ਚ ਮਾਪਿਆਂ, ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ
ਦੋਿਾਂ ਦੁਆਰਾ RCW 28A.225.010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।
• ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿੀਅਰਸ ਕਾਉਂਟੀ ਜੁਿੇਨਾਈਲ
ਅਦਾਲਤ (Pierce County Juvenile Court) ਪਿੁੱ ਚ ਿੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੋਿੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਲਈ ਸੁਣਿਾਈ* ਅਤੇ 60
ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਿਾਈ** ਲਈ ਨੋਪਟਸ ਪਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• 30-ਪਦਨ ਦੀ ਸਮੀਪਖਆ ਸੁਣਿਾਈ* ਰੁੱ ਦ ਕਰ ਪਦੁੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜੇਕਰ
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਿਰਕਸ਼ਾਿ ਅਤੇ ਸਮੀਪਖਆ ਸੁਣਿਾਈ ਦੇ ਪਿਚਕਾਰ ਹਰ
ਰੋਜ ਹਾਜਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸੀ
ਿਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਿਸਰ ਨਾਲ ਪਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• 60 ਪਦਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਿਾਈ** ਿੀ ਰੁੱ ਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ
ਹਰ ਰੋਜ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
* ਲਗ੍ਾਤਾਰ 20 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਿਾਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ
ਮੁਆਫੀ, ਸਕੂਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਟਾ ਦੇਿੇਗ੍ਾ।
• ਜਮਾਤ 9-12 ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਨਰ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਵਦੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗ੍ਾ ਜੋ ਲਗ੍ਾਤਾਰ 20 ਵਦਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ੈਰ-ਿਾਜਰੀ ‘ਤੇ
ਿਨ ਜਾਂ ਕੱ ਢ ਵਦੱ ਤੇ ਗ੍ਏ ਿਨ।

ਗ੍ੈਰਿਾਜਰੀ ਲਈ ਿੈਧ ਮੁਆਫੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਮੁਆਫੀ
ਿਾਲੀਆਂ ਗ੍ੈਰਿਾਜਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਿਾਜਰੀ
ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ
ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਿਾਜਰੀ ਗ੍ਾਈਡ ਦੇਖ।ੋ ਗ੍ਾਈਡ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ,
ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਜਲਹੇ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।

ਵਿਿਾਦ ਪਰਵਕਵਰਆ

ਬਾਰੇ

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ
ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਿਪਰਿਾਰ ਪਿਚਕਾਰ a) McKinney-Vento ਲਈ
ਯੋਗ ਹੋਣ ਜਾਂ b) ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੁੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਪਿੁੱ ਚ ਕੋਈ
ਅਸਪਹਮਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੁੱ ਕ ਪਿਿਾਦ ਪਨਿਟਾਰਾ ਿਰਪਕਪਰਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿਪਰਿਾਰ ਨੂੰ ਿਰਪਕਪਰਆ ਪਿੁੱ ਚ ਹਰੇਕ ਿੈਸਲੇ ਦੀ ਅਿੀਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਰਪਕਪਰਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਅਿੀਲ ਦੀ ਿਰਪਕਪਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਿਿਾਦ ਦਾ ਹੁੱ ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁੱ ਕ
ਨੌਜਿਾਨਾਂਦੇਤਰਜੀਹੀ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।
ਪੱ ਧਰ I: ਇਮਾਰਤ ਸੰ ਿਰਕ (15) ਿੰ ਦਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਅਿੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਪਿੁੱ ਚ ਿਪਰਿਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪਿਿਾਦ ਪਨਿਟਾਰੇ ਦੀ ਿਰਪਕਪਰਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਿੇਗਾ। ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਿੀਲ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ (5) ਿੰ ਜ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨਾਲ
ਤੁਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਿੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਪੱ ਧਰ II: ਿਪਰਿਾਰ ਜਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਨੂੰ ਿੁੱ ਧਰ I ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ
ਦੇ (10) ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੂਪਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ
ਸੁਿਰਡੈਂਟ/ਮਨੋਨੀਤ ਨੂੰ
ਅਿੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਪਿੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
ਸੁਿਰਡੈਂਟ/ਮਨੋਨੀਤ (5) ਿੰ ਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਪਰਿਾਰ ਜਾਂ
ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ (5) ਿੰ ਜ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਖਤੀ ਰੂਿ ਪਿੁੱ ਚ ਿੈਸਲਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪੱ ਧਰ III: ਜੇਕਰ ਪਿਿਾਦ ਅਜੇ ਿੀ ਹੁੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਿਪਰਿਾਰ ਜਾਂ
ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁੱ ਧਰ II 'ਤੇ ਪਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਿੈਸਲੇ ਦੇ (5) ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਦਨਾਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਸੂਪਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿੁੱ ਧਰ III ਲਈ OSPI ਨੂੰ ਅਿੀਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦੁੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਸੁਿਰਡੈਂਟ/ਮਨੋਨੀਤ ਪਿਅਕਤੀ
ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਸਮੀਪਖਆ ਲਈ OSPI ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
OSPI ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਿਰਾਿਤੀ ਦੇ
(15) ਿੰ ਦਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੰ ਤਮ ਿੈਸਲਾ ਲਿੇਗੀ।

~

ਤੁਿਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਲਾਿਕਾਰ

~

Michele Bledsoe McKinney-ਿੇਂਟੋ ਸੰ ਪਰਕ
ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ
ਈਮੇਲ: BledsoMT@puyallup.k12.wa.us
253-435-6515

~

Emily Gates,
ਸਿਾ. McKinney-Vento Liaison ਈਮੇਲ:
GatesE@puyallup.k12.wa.us 253-864-5513

~

Melinda Dyer,
Office of the Superintendent of Public Instruction;
McKinney-Vento Program Supervisor ਈਮੇਲ:
melinda.dyer@k12.wa.us
360-725-6050

McKinney-Vento
Homeless Services

Puyallup School District ਪਲੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਰੰ ਗ,
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਉਮਰ, ਅਨੁਭਿੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਿੌਜੀ ਸਪਥਤੀ, ਪਜਨਸੀ
ਰੁਝਾਨ, ਪਲੰਗ ਿਰਗਟਾਿੇ ਜਾਂ ਿਛਾਣ, ਅਿਾਹਜਤਾ, ਜਾਂ ਪਸਖਲਾਈ ਿਰਾਿਤ
ਕੁੁੱ ਤੇ ਦੀ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਜਾਨਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਕਸੇ ਿੀ
ਿਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ ਪਿੁੱ ਚ ਪਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Boy
Scouts ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਨੌਜਿਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੁੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਿਹੁੰ ਚ ਪਦੰ ਦਾ
ਹੈ। ਪਨਮਨਪਲਪਖਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪਥਤ ਪਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਅਤੇ
ਪਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਪਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ:
•
•
•
•

Civil Rights Compliance Coordinator: Char Krause
krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
504/ADA Coordinator: Char Krause
krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
ਪਸਰਲੇ ਖ IX ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਟਾਿ: Amie Brandmire
brandmah@puyallup.k12.wa.us, (253) 841-8666
ਪਸਰਲੇ ਖ IX ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ: Char Krause
krauseca@puyallup.k12.wa.us, (253) 435-6295
Puyallup School District
302 2nd Street SE
Puyallup, WA 98372

OSPI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਿੈਸਲਾ ਿਲੇ ਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਡਸਪਟਰਕਟ ਪਿੁੱ ਚ
ਪਕਸੇ ਬੇਘਰ ਬੁੱ ਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਲਈ ਅੰ ਪਤਮ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਿੇਗਾ।

ਬੇਘਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਚਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ
ਪਕਸੇ ਿੀ ਿਪਰਿਾਰ ਤੇ ਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Puyallup School District ਸਪਥਰ ਪਸੁੱ ਪਖਆ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ
ਅਕਾਦਪਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

253-841-1301
ਸੰ ਸ਼ੋਪਧਤ 8.17.2

ਇਹ ਿੁਸਪਤਕਾ ਬੇਘਰ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦੁੱ ਤੇ ਗਏ
ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੁੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ
ਦੁੱ ਸਦੀ ਹੈ।

McKinney-Vento Act ਕੀ ਿੈ?
ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਇੁੱ ਕ ਅਪਜਹੀ ਸਪਥਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਪਕਸੇ ਤੇ ਿੀ ਿਾਰ ਕਰ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਪਥਕ ਮੰ ਦੀ ਪਿੁੱ ਚ, ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰ
ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਘਰਤਾ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਿਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਿਪਰਿਾਰਕ ਬੇਘਰੇਿਣ ‘ਤੇ The National Center ਦਾ ਅੰ ਦਾਜਾ ਹੈ ਪਕ 50
ਪਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁੱ ਚਾ ਬੇਘਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ “ਬੇਘਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ
ਪਿਅਕਤੀ ਹੈ ਪਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪਥਰ, ਪਨਯਪਮਤ, ਅਤੇ ਢੁੁੱ ਕਿੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਕੋਲ ਉਹੀ ਚੁਣੌਤੀਿੂਰਨ ਸੂਬਾ ਅਕਾਦਪਮਕ ਿਰਾਿਤੀ ਪਮਆਰਾਂ
ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਜਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਰੁੱ ਖੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ McKinney-Vento ਬੇਘਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ੍

ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪਕਸੇ ਬੁੱ ਚੇਦੀਪਜੰ ਦਗੀ ਪਿੁੱ ਚ ਉਥਲ-ਿੁਥਲ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ, McKinney-Vento ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਨਰੰ ਤਰ ਅਤੇ
ਸਪਥਰ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਰੁੱਪਖਆ
ਪਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਿਾਿਸ ਆਿਾਜਾਈ, ਮੁਿਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ
ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿਲਾਈ, ਕੁੱ ਿੜੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਊਸ਼ਨ ਿਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। Puyallup
School District ਦਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਉਨਹਾਂ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ
ਹੈ ਜੋ ਬੇਘਰ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਉੱਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੁੱ ਛੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪਕਉਂਪਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣਾ
ਘਰ ਗੁਆ ਪਦੁੱ ਤਾ ਹੈ

ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਯਤਨ ਪਿੁੱ ਚ,
McKinney-Vento ਦੇ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ
ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਸਤਾਿੇਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
McKinney-Vento ਦੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ ਹੈ:
• ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ
• ਪਿਛਲੇ ਸਕੂਲ(ਲਾਂ) ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪਕਰਿਟ
• ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਰਕਾਰਡ
• ਜਨਮ ਿਰਮਾਣ ਿੁੱ ਤਰ
ਸਕੂਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਨੂੰ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਪਿੁੱ ਚ
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1987 ਪਿੁੱ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ Stewart B. McKinney Homeless Assistance
Act ਨੂੰ ਅਪਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਘਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਪਧਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਰੁੱ ਪਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੁੱ ਜਦਾMcKinney-Vento Homeless Assistance Act ਦੁੱ ਸਦਾ ਹੈ ਪਕ ਬੇਘਰ ਪਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱ ਚੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੇਘਰੇ
ਨੌਜਿਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਿਰੀਸਕੂਲ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਸਮੇਤ, ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮੁਿਤ ਜਨਤਕ
ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਤੁੱ ਕ ਬਰਾਬਰ ਿਹੁੰ ਚ ਹੋਿੇਗੀ, ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਹੋਰ ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ Puyallup School District ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਪਕ ਬੇਘਰ
ਬੁੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੁੱ ਕ ਿਹੁੰ ਚ
ਹੋਿੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਕ ਉਹਨਾਂ

ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ:

• ਪਕਿਾਇਤੀ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਲੁੱਭਣ ਪਿੁੱ ਚ ਅਸਮਰੁੱ ਥ ਹੋ
• ਪਕਸੇ ਮੋਟਲ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਪਿੁੱ ਚ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹੋ
• ਪਕਸੇ ਆਸਰੇ ਪਿੁੱ ਚ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹੋ

• ਪਕਸੇ ਕੈਂਿਗਰਾਉਂਡ ਕਾਰ ਿਾਰਕ
ਛੁੱ ਡੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਿੁੱ ਚ ਰਪਹ ਰਹੇ ਹੋ
• ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕਾਉਚ ਸਰਪਿੰ ਗ
• ਪਕਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ
ਹੋ ਜਾਂ
• ਿਰਿਾਸੀ ਮੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

McKinney-Vento ਨੌਜਿਾਨ ਿਜੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਅਵਧਕਾਰ:

• ਆਿਣੇ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਮੂਲ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲ
ਹੋਣਾ
• ਆਿਣੇ ਮੂਲ ਸਕੂਲ ਪਿੁੱ ਚ ਿਾਿਸ ਆਿਾਜਾਈ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, McKinney-Vento ਦੇ ਪਿਪਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ
ਉਸ ਪਦਨ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਪਜਸ ਪਦਨ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ
ਖਾਣਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਿੀਸਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੁਆਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਮੁਿਤ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦੁਿਪਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਘਰ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ
ਸਥਾਈ ਪਰਹਾਇਸ਼ ਪਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੇ
ਅੰ ਤ ਤੁੱ ਕ McKinney-Vento ਅਪਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਾਗੂ
ਰਪਹਣਗੀਆਂ।

• ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਿੂਰਕ ਪਟਊਸ਼ਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ

• ਸਕੂਲ ਸਿਲਾਈ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ
• ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਿੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੁਆਿ ਕਰਨੀਆਂ

• ਪਸੁੱ ਪਖਆ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐਥਲੈ ਪਟਕਸ ਤੁੱ ਕ ਿੂਰੀ ਅਤੇ
ਬਰਾਬਰ ਿਹੁੰ ਚ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ

