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مرحًبا بك! ُيرجى إكمال مجموعة أوراق طلب تقدم واحدة لكل طفل مع إرفاق المستندات المطلوبة.

الطلب.يتم اتخاذ القرارات بشأن األهلية لبرامجنا وفًقا إلى سن الطفل، ودخل األسرة، وليس حسب تاريخ تقديم 

يكتمل العدد في برامجنا بسرعة، لذا ُيرجى تقديم الطلب في أقرب وقت ممكن!

لدينا. Early Learningسنحافظ على سرية المعلومات الواردة في طلبك وسُتستخدم فقط التخاذ القرار بشأن أهلية طفلك لبرامج 

(، أو نتحقق منهما، وال نبلغ بشأنهما.DSHS)إننا ال نطلب وضع الهجرة أو وضع إدارة الخدمات االجتماعية والصحية 

المستندات المطلوبة
ُيرجى االتصال بنا في حالة الحاجة إلى مساعدة إلكمال طلب التقدم أو في حال عدم توفر جميع المستندات المطلوبة المذكورة أدناه.

12345

امأل نموذج طلب التقدم طلب التقديم: 
 أسود أو أزرق.باستخدام قلم 

ارفق نسخة من شهادة إثبات الدخل: 
 إثبات دخل أسرتك.

استخدم كل ما ينطبق:

إقرار ضريبي بدخل العام  •
 الماضي

نموذج بيان األجور والضرائب  •
(W-2للعام الماضي ) 

أرومات شيكات دفع األجور  •
 شهًرا الماضية 12خالل ال

خطابات مزايا برنامج دخل  •
الضمان التكميلي/المساعدة 

المؤقتة لألسر المحتاجة 
(SSI/TANFخالل ال )12 

 شهًرا الماضية
منحة الرعاية البديلة )فوستر  •

 كير(
 نفقة إعالة الطفل •
خطاب من صاحب العمل  •

يوضح إجمالي دخلك خالل 
 شهًرا الماضية 12ال

 إثبات عدد أفراد األسرة: 
ارفق نسخة من إثبات عدد أفراد 

 األسرة.

التالية:استخدم أحد الخيارات 

إقرار ضريبي بدخل  •
 العام الماضي

وثيقة اإليجار أو السكن •

خطاب مزايا )مثل  •
TANF  أوSSI  أو ما

 إلى ذلك(
 سجالت المدرسة •
وثيقة قانونية أو خاصة  •

 بالمحكمة

 إثبات عمر الطفل: 
ارفق نسخة من إثبات تاريخ ميالد 

 طفلك.

استخدم أحد الخيارات التالية:

 شهادة الميالد •
 جواز/تأشيرة سفر •
 أوراق التبني •
خطاب اعتماد الرعاية البديلة  •

 )فوستر كير(
 سجل التطعيمات الحالي •
مستند بيان سكن الوالدين •

إثبات األحقية بالوصاية القانونية: 
ارفق نسخة من إثبات أحقيتك 

 بالوصاية القانونية.

استخدم أحد الخيارات التالية:

 شهادة الميالد •
 جواز/تأشيرة سفر •
 أوراق التبني •
سجل الرعاية البديلة )فوستر  •

 كير(
اتفاقية كتابية مؤرخة وموقعة  •

من كل من األب والشخص 
 المتولي مسؤولية الرعاية

ُيرجى التأكد من إدراج إثبات دخلك. •
ال يمكننا متابعة طلبك بدون هذه المعلومات.

مذكورة أعاله.اتصل بمكتبنا إذا تلقيت أنواًعا أخرى من المستندات، غير  •

كما سيكون من المفيد إرفاق المستندات التالية: •

نسخة من سجل تطعيمات طفلك الحالي .1

، IFSP/IEPالخطة الفردية لخدمة األسرة/الخطة التربوية الفردية الحالية  .2

إن وجدت

أحدث اختبار لسالمة الطفل .3

أحدث فحص أسنان للطفل .4

إلى:ُيرجى إعادة طلبك بعد استكماله والمستندات 

العنوان:

رقم الهاتف:
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 عام -معلومات عن الطفل

       الحرف األول من االسم الثاني:                                  االسم األول:       االسم المفضل:                االسم األخیر:
 

 أنثى ذكر   النوع:             تاریخ المیالد (شھر / یوم / سنة):
 

       :ماھي اللغة الثانیة           ما ھي اللغة الُمتكلَم بھا في منزل الطفل؟

 بعض اإلنجلیزیة، ولكن لغة أخرى في أغلب األوقات* 

 لغة أخرى فقط غیر اإلنجلیزیة* 

 اإلنجلیزیة فقط  اإلنجلیزیة في الغالب ولغة أخرى 
 اللغة التي یتكلمھا الطفل:

 اإلنجلیزیة ولغة أخرى بنفس القدر (ثنائي اللغة) 
 

 ال نعم   ھل للطفل جذور إسبانیة أو التینیة؟ 
 ما ھو عرق الطفل؟ حدد كل ما ینطبق.

 من سكان ھاواي أو جزر المحیط الھادئ األصلیین 
 أبیض 
      غیر مدرج أعاله:  

 إفریقي / أمریكي إفریقي / أسود 
 آسیوي 
 من سكان آالسكا / أمریكا األصلیین / أمریكي ھندي 

      ما ھو تراث عائلتك / عشیرتك/ بلدك األصلي؟ 

 ال نعم   ؟ ھل ھذا الطفل جزء من قبیلة إما عن طریق العضویة أو النسب  /النسب؟
 

 .األكثر حداثة فقطھل ُسجل الطفل سابقًا في ھذه البرامج؟ حدد 
للمھاجرین / الموسمیین في  Head Startبرنامج ھید ستارت  

 أي مكان بوالیة واشنطن
 

ج تعلیم برنامج ھید ستارت / ھید ستارت المبكر /برنام 
ومساعدة الطفولة المبكرة / البرنامج المبكر لتعلیم ومساعدة 

 الطفولة في إقلیم كینج أو بیریس، والیة واشنطن
برنامج ھید ستارت/ ھید ستارت المبكر/برنامج تعلیم  

البرنامج المبكر لتعلیم ومساعدة  /كرة ومساعدة الطفولة المب
 الطفولة في والیة أخرى غیر واشنطن

 

 ال یوجد 
 ، (ESIT) الدعم المبكر للرضع واألطفال الصغار 

IDEA الجزء C ، ECLIPSE أو أي برنامج من 
 الوالدة إلى سن الثالثة  /زیارة منزلیة

      اسم وموقع البرنامج:       متى كانت آخر مرة حضر فیھا ھذا الطفل؟ 

 ال نعم   ھل الطفل مسجل حالیًا في أي موقع مجتمعي بھذا الموقع؟ 

 ال نعم  مسجل مسجل حالیًا في البرنامج الذي تتقدم إلیھ؟  شقیق ھل لدى الطفل أي 
 

 األسئلة أدناه للحصول على معلومات فقط. لن تؤثر اإلجابة "بنعم" على أھلیتك أو تسجیلك في البرنامج.
 ال  نعم  مبلغ موھوب؟ مقابل  ھل ھذا الطفل في رعایة تبني رسمیة أو رعایة األقارب 

      ما ھو رقم الحالة أو الرقم التعریفي للعمیل؟  إن كانت اإلجابة بنعم، 

 Department of Social and Health Services DSHS  
 supplemental security income SSI 
 أخرى  القبیلة  

 $      ما ھو مبلغ المنحة/ العطاء الشھري ومصدره؟ 
      ما ھو عدد األطفال الذین یغطیھم مبلغ المنحة: 

 
 ال نعم   مقابل ممنوح؟  دونھل ھذا الطفل في رعایة األقارب 

 ال نعم   ھل كان ھذا الطفل متبنیًا بعد أن كان في رعایة التبني أو األقارب أو من دار األیتام من دولة أخرى؟ 

 ال نعم   ھل تم لم شمل ھذا الطفل بوالدیھ مؤخًرا بعد أن كان في رعایة التبني أو األقارب؟ 
) أو الخدمات (Indian Child Welfare ICW) أو (Family Assessment Response FAR) أو (Child Protective Services CPS  ھل تتلقى عائلتك حالیًا خدمات

 ال نعم    ة؟القبلیة المشابھة أو بموجب تنفیذ القانون / نظام المحكم
بموجب تنفیذ القانون / نظام   و الخدمات القبلیة المشابھة أو) أCPS/FAR/ICWھل تلقت عائلتك خدمات / دعًما من خدمات حمایة الطفل أو استجابة تقییم األسر أو رعایة الطفل الھندي (

 ال نعم       المحكمة؟
 )؟FAR) أو استجابة تقییم األسر (CPSھل عائلتك معتمدة حالیًا لرعایة الطفل عبر خدمات حمایة الطفل (

      كم عدد الساعات المعتمدة في األسبوع؟  -نعم  ال 
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 ال نعم   ھل ُطلب من الطفل سابقًا ترك أي برنامج تعلم مبكر بسبب مشكالت سلوكیة؟ 

 
 الصحة  -معلومات عن الطفل

 ال نعم   ھل لدى ھذا الطفل تأمین طبي؟ 

، ما نوع إن كانت اإلجابة بنعم  Washington Apple Health/ProviderOne  تأمین خاص  قبلي  تغطیة تأمینیة عسكریة 
 التأمین؟

 ھل لھذا الطفل طبیب منتظم أو عیادة طبیة؟
      اسم المھني الطبي:          اسم العیادة/ المزود:  -نعم 
 ال 

 ھل خضع ھذا الطفل لفحص أطفال جید خالل االثني عشر شھًرا السابقة؟
      تاریخ آخر فحص (شھر / یوم / سنة):  -نعم 

 التاریخ غیر معروف  ال  
 

 ال نعم   ھل لدى ھذا الطفل تأمین على األسنان؟ 

، ما نوع إن كانت اإلجابة بنعم  Washington Apple Health/ProviderOne  تأمین خاص  قبلي  تغطیة تأمینیة عسكریة 
 التأمین؟

 ھل لھذا الطفل طبیب منتظم أو عیادة طبیة؟
      اسم المھني الطبي:          اسم العیادة/ المزود:  -نعم 
 ال 

 الطفل لفحص أطفال جید خالل االثني عشر شھًرا السابقة؟ھل خضع ھذا 
      تاریخ آخر فحص (شھر / یوم / سنة):  -نعم 

 التاریخ غیر معروف  ال  
 

 غیر متأكد غیر مطعم بالكامل أو معفي  معفي  مطعم بالكامل   ما ھي حالة تطعیم الطفل؟ 
 

أو السنسنة المشقوقة أو مرض فقر الدم المنجلي أو ھل لدى ھذا الطفل حالة صحیة مزمنة (قد تشمل الصحة العقلیة أو الربو أو السرطان أو السكري أو النوبات أو فرط الحركة ونقص االنتباه 
 الحساسیة المھددة للحیاة)؟

      یرجى الوصف:  -نعم   بسیطة معتدلة  شدیدة   تعتبر الحالة الصحیة: 

 ال نعم    زود الرعایة الصحیة ھذه الحالة؟ ال                                                                                                            ھل شخص م 
 
 

 
 التطور -معلومات عن الطفل

 ال حدد كل ما ینطبق أدناه.    -نعم  ھل لدیك أیة مخاوف حول صحة ھذا الطفل؟  

 التأثر بالمخدرات / الكحول  
 ألم باألسنان / تسوس األسنان/ نزیف اللثة 

 أسبوع 37والدة مبكرة أقل من  
 الحركة الدقیقة / الحركة الكلیة 
  -عدم تحمل الطعام/ نظام غذائي خاص 

      یرجى الوصف: 

 أونصات.) 8أرطال  5أرطال /  5.5كیلو جرام /  2.5الوالدة بوزن منخفض (أقل من  
 السمع 
 الرؤیة 

 

 
 فردیة حالیة ونشطة أو خطة خدمة أسریة فردیة؟ خطة تعلیمیةھل لدى ھذا الطفل 

 یرجى تقدیم نسخة منھا مع طلبك. -نعم 
 حدد ما إن كان أي مما یلي ینطبق: –ال  

 یتم إحالتھ للتقییم. أوتم تشخص طفلي بتأخر في التطور أو بإعاقة، ولیس لدیھ خطة تعلم فردیة  
 لدى طفلي تأخر مشتبھ بھ في التطور أو إعاقة مشتبھ بھا. 
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 معلومات حول الوالدین/ الوصیین

 یعیش ھذا الطفل مع:
 )1(مع أحد الوالدین / الوصي بشكل كامل  أحد الوالدین/ الوصي  
 )2و 1(مع كال الوالدین / الوصیین بشكل كامل  كال الوالدین/ الوصیین في نفس المنزل 
 )2و 1(مع كال الوالدین / الوصیین بشكل كامل  كال الوالدین/ الوصیین في منزلین  

 
  1الوالد / الوصي  2الوالد / الوصي 

 االسم            
 بیولوجي / بالتبني / زوج أم أو زوجة أب  بیولوجي / بالتبني / زوج أم أو زوجة أب 

 العمة/ العم، الخال/ الخال  العالقة بالطفل
      أخرى:  

 أب بالتبني 
 الجد 

 العمة/ العم، الخال/ الخال 
      أخرى:  

 أب بالتبني 
 الجد 

 النوع غیر محدد  أنثى  ذكر    غیر محدد  أنثى  ذكر   
 تاریخ المیالد             

 (شھر / یوم / سنة):
            

العنوان (أدرج المدینة 
 والوالیة والرمز البریدي)

 رقم الھاتف       العمل الجوال  المنزل          العمل الجوال  المنزل   
 رقم الھاتف البدیل       العمل الجوال  المنزل          العمل الجوال  المنزل   

 البرید اإللكتروني            

ھل كنت تحت عمر الثمانیة  ال ینطبق ال  نعم    ال ینطبق ال  نعم   
 عشر عند والدة ھذا الطفل؟

 ما ھي اللغات التي تتحدثھا؟            

ھل تحتاج إلى مترجم لھذه  ال نعم    ال نعم   
 اللغة؟

 إفریقي / أمریكي إفریقي / أسود 
 آسیوي 
 من سكان آالسكا / أمریكا األصلیین / أمریكي ھندي 
 من سكان ھاواي أو جزر المحیط الھادئ األصلیین 
 أبیض 
      غیر مدرج أعاله:  

 إفریقي / أمریكي إفریقي / أسود 
 آسیوي 
 من سكان آالسكا / أمریكا األصلیین / أمریكي ھندي 
 من سكان ھاواي أو جزر المحیط الھادئ األصلیین 
 أبیض 
      غیر مدرج أعاله:  

حدد كل  ما ھو عرق الطفل؟
 ما ینطبق.

 أو أقل السادسالصف 
 ال یوجد دبلومة أو تطویر التعلیم العام عشرإلى الثاني الصف السابعمن  
 شھادة المدرسة الثانویة العلیا 
 GED) General Educational Developmentشھادة التعلیم العام ( 
 بعض التدریب بالكلیة / المتقدم 
 شھادة كلیة/ مھنیة 
 شھادة جامعیة 
 درجة بكالوریوس 
 درجة ماجستیر أو دكتوراه 
 ال یوجد 

 أو أقل السادسالصف 
 ال یوجد دبلومة أو تطویر التعلیم العام عشرإلى الثاني الصف السابعمن  
 شھادة المدرسة الثانویة العلیا 
 GED) General Educationalشھادة التعلیم العام ( 

Development 
 بعض التدریب بالكلیة / المتقدم 
 شھادة كلیة/ مھنیة 
 شھادة جامعیة 
 درجة بكالوریوس 
 درجة ماجستیر أو دكتوراه 
 ال یوجد 

مستوى تعلیمي أعلى ما ھو 
 أكملتھ؟
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  1الوالد / الوصي  الوالد  /الوصي 2
 كم عدد الساعات في األسبوع (بما في ذلك السفر)؟ -نعم 

       
 اسم صاحب العمل ورقم ھاتفھ:

       
 ال 
 ال، متقاعد أو معاق 
 موسمي 

 كم عدد الساعات في األسبوع (بما في ذلك السفر)؟ -نعم 
       

 اسم صاحب العمل ورقم ھاتفھ:
       

 ال 
 ال، متقاعد أو معاق 
 موسمي 

 ھل أنت موظف حالیًا؟

 كم عدد الساعات في األسبوع (بما في ذلك وقت  -نعم 
 الفصل الدراسي ووقت الدراسة والسفر)؟

      
 اسم المدرسة والتخصص / الھدف:

       
 ال 

 كم عدد الساعات في األسبوع (بما في ذلك وقت  -نعم 
 الفصل الدراسي ووقت الدراسة والسفر)؟

      
 اسم المدرسة والتخصص / الھدف:

       
 ال 

حالیًا قید التدریب ھل أنت 
 بوظیفة أو في مدرسة؟

      صف النشاط وعدد الساعات المعتمدة في األسبوع:  -نعم 
 ال 

      صف النشاط وعدد الساعات المعتمدة في األسبوع:  -نعم 
 ال 

ھل أنت مشترك في نشاط 
معتمد من أنشطة وورك 

 ؟WorkFirstفیرست 
 نعم، رقم الخدمة الحالیة 
نعم، تم تركیزي في الوقت الحالي أو خالل االثني عشر شھًرا الماضیة /  

 شھًرا 19إلجمالي 
 نعم، محارب قدیم 
 ال 

 نعم، رقم الخدمة الحالیة 
نعم، تم تركیزي في الوقت الحالي أو خالل االثني عشر شھًرا الماضیة /  

 شھًرا 19إلجمالي 
 نعم، محارب قدیم 
 ال 

ھل تخدم أو خدمت في 
 العسكریة األمریكیة؟

 
 

 
 مخاوف أسریة

 ألسرتك في منزلك.یرجى تحدید مجاالت مخاوفك لنفسك / 
 مھاجر / الجئ حدیث (الخمس سنوات الماضیة) 
 والد الطفل / الوصي علیھ مسجون 
 فقدان الطفل (الوفاة أو الترك أو الترحیل) 
والدا الطفل/ الوصیان علیھ مطلقین أو منفصلین خالل  

 حیاة الطفل
كانت األسرة دون مأوى سابقًا (في االثني عشر شھًرا  

 الماضیة)
 مخاوف األسرة مع السكن 

األسرة منعزلة اجتماعیًا مع نقص كامل أو أقرب للكامل  
 في التواصل مع اآلخرین

مخاوف والد الطفل / الوصي علیھ للحصول على وظیفة  
 أو االحتفاظ بھا

 لدى األسرة مخاوف قانونیة 
لدى الطفل فرد من أفراد األسرة الذین ذھبوا لمدرسة  

 داخلیة ھندیة
والد الطفل / الوصي علیھ مھاجر أو عامل موسمي بأكثر  

 من نصف دخل األسرة یأتي من العمل الزراعي
ثقافیة انتقل األب والطفل للمشاركة في الممارسات ال 

التقلیدیة أو العمل (الموسمي أو المؤقت في الزراعة أو 
 الصید)

حالة صحیة جسدیة أو   أولدى أحد أفراد األسرة إعاقة   
 : وھوعقلیة مزمنة 

غیر قادر على المشاركة في العمل / المدرسة/  
 الحیاة األسریة

قادر إلى حد ما على المشاركة في العمل / المدرسة/  
 الحیاة األسریة

قادر في الغالب على المشاركة في العمل / المدرسة/  
 الحیاة األسریة

 تعلم ولیس إعاقةوالد الطفل / الوصي علیھ لدیھ صعوبات  
العنف المنزلي األسري (في الماضي أو الحاضر)، بما في  

 قبل المیالدذلك 
الكحول أو تعاطي العقاقیر المنزلیة مشكالت المخدرات /  

 قبل المیالد (في الماضي أو الحاضر) بما في ذلك 
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 الوضع المعیشي لألسرة

 ال نعم   ھل تتلقى ھذه األسرة إسكانًا مدعوًما مثل قسیمة اإلسكان أو المساعدة النقدیة لإلسكان؟ 
 

الخدمات والدعم لألطفال والشباب ممن یواجھون التشرد. قد تساعدنا إجاباتك على تحدید  McKinney-Vento Act یوفر قانون ماكیني فینتو ما ھو الوضع السكني الحالي ألسرتك؟
 تلقیھا.الخدمات التي قد یكون طفلك مؤھًال ل

 في منزل أو شقة شخص آخر مع أسرة أخرى: 
  (عل سبیل المثال لمشاركة المسؤولیة، للقرب من العائلة، إلخ) باالختیار 

 ملكیة 
 یجارإ 

  بسبب خسارة السكن أو الصعوبات االقتصادیة أو لسبب مشابھ 
 السكن االنتقالي 
 االنتقال من مكان آلخر / االستضافة 
 في محل إقامة مع مرافق غیر كافیة (ال یوجد میاه أو تدفئة أو كھرباء) 

 في فندق صغیر 
 في مأوى 
 أو مخیم أو موقع مشابع سیارة أو موقف سیارات 

      یرجى الوصف:  -أخرى  
 
 

 
 دخل األسرة وحجمھا

 صلة بك بالدم أو الزواج أو التبني، یتلقى ھذه األنواع من المساعدة العامة.حدد كل ما ینطبق إذا كنت أنت أو ھذا الطفل أو شخص آخر یعیش معك في منزلك وذو 
      : عالقتھ بالطفل –أخرى  الوالد/ الوصي  الطفل   الدخل التأمیني اإلضافي لإلعاقة ویتلقاه:  
 )(Temporary Assistance for Needy Families TANFالمساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة نقًدا  
 برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة 

 حدد كل ما ینطبق إذا كانت أسرتك تتلقى ما یلي:
 للمرأة والرضع واألطفال  إعانة رعایة الطفل من روابط العمل  وورك فیرست  الطفل فقط من المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة   

 
        االسم:  -نعم  ھل أحالتك وكالة إلى ھذا البرنامج؟  ال  

 
 من فضلك أدرج األشخاص الذین یعیشون في منزل الطفل األساسي أدناه، وال تشمل نفسك أو ھذا الطفل.

الشخص ذو صلة بك بالدم أو زواج ھل ھذا 
 تاریخ المیالد  العالقة بالطفل ھل تدعم مالیًا ھذا الشخص؟ أو التبني؟

 االسم (األول واألخیر) (شھر / یوم / سنة):

                   ال نعم   ال نعم  

                   ال نعم   ال نعم  

                   ال نعم   ال نعم  

                   ال نعم   ال نعم  

                   ال نعم   ال نعم  

                   ال نعم   ال نعم  

                   ال نعم   ال نعم  

                   ال نعم   ال نعم  

                   ال نعم   ال نعم  

                   ال نعم   ال نعم  
 

      أفراد األسرة الذین یعیشون في منزلك، بما في ذلك أنت وھذا الطفل؟ إجمالي عدد  ما ھو 

      دخلك األسري المقدر للعام المیالدي السابق أو االثني عشر شھًرا الماضیة؟  إجمالي ما ھو 
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 أتعھد بأن المعلومات في ھذا النموذج حقیقیة وصحیحة .وقد ذكرت دخلي بأكملھ وحجم األسرة حسب متطلبات برامج التعلیم المبكر .إذا قدمت عن عمد معلومات خاطئة، أفھم أن أسرتي قد تكون
 .غیر قادرة على االستمرار في خدمات البرنامج .باإلضافة إلى ذلك، إذا ُسجل ابني في برنامج تعلیم ومساعدة الطفولة المبكرة، فعليّ  أن أسدد المبلغ المصروف على ابني

 Department of Children, Youth, andباب األسرأفھم أن المعلومات من ھذا الطلب قد تم إدخالھا في قواعد بیانات التعلم المبكر المختلفة والتي تشغلھا إدارة األطفال والش
Families DCYF) ومقاطعة بوجیت ساوند للخدمات التعلیمیة (Puget Sound Educational Service District (PSESD)) وتلتزم إدارة األطفال والشباب األسر .DCYF (

السریة والشخصیة التي قد تحدد الطفل أو األسرة. ال یتم إدخال معلومات تتعلق بحالة الھجرة في قواعد البیانات وال ) بحمایة المعلومات PSESDومقاطعة بوجیت ساوند للخدمات التعلیمیة (
 یتم مشاركتھا مع الوكاالت الحكومیة أو الفیدرالیة. قد تُستخدم المعلومات في قواعد البیانات لما یلي:

 م المبكر تساعد األطفال فیما بعد في الحیاة. دراسات األبحاث لتحدید ما إن كانت المشاركة في التعلی ●

 تنفق بعض من دوالراتھا الخاصة على البرامج للعائالت، مما یتطلب تلقي مساعدة مؤقتة لدوالرات األسر المحتاجة من الحكومة الفیدرالیة. Washingtonإثبات أن والیة واشنطن  ●

 ________________________التاریخ:  ________________________________________توقیع الوالد/ الوصي  
(ECEAP Staff: Enter this date in ELMS) 

*Staff Only – If not signed, complete below. Parent signature must be obtained as soon as possible, or no later than the 
enrollment visit. 
Reviewed and received verbal verification on (date):       Staff Initials:       

(ECEAP Staff: Enter this date in ELMS if not signed – you cannot update this once the ELMS application is locked) 
 

PSESD Early Learning Staff Only 
Section 1: Staff who finalize and determine eligibility complete this section before placing in the Master Waitlist Drawer 

Child’s Age:       Total Verified Family Size:       Total Verified Income:       Total Points:       

Site Name/ID:       Date received:       
(This date will determine eligibility timeframe) 

Date staff reviewed application with family:       Date sent to PSESD (N/A for ECEAP only sites):       

EHS Only - Is this child a newborn taking the family’s slot? 
 Yes  No If yes, family’s name:       

Section 2: For McKinney-Vento Act children/families. Check services the family received. Staff should provide resources within 24-
48 hours. 

 Childcare resources 
 Clothing resources 
 School supplies 
 Medical/dental referral 
 Housing/shelter referral 

 Immunization/medical records                                               
 Vision referral 
 Hygiene products/toiletries 
 Food resources 
 Birth certificate 

 Medicaid/DSHS services – Food stamps/TANF 
 College/vocational/technical resources 
 School transportation (if site provides) 

 Other:       
 

Staff Name & Signature:       Date:       
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