
 

 

  

 

    

 

 

 برنامه یادگیری اولیه

 1  از  1  صفحه

انگلیسی : زبان  

 01/28/2020 شده بازبینی
 

 خوش آمدید لطفاً یک بسته ای از برنامه را برای هر کودک تکمیل کرده و مدارک مورد نیاز را ضمیمه کنید. 

 شایستگی به برنامه های ما با توجه به سن کودک و درآمد خانواده تعیین می شود ، نه بر اساس تاریخ درخواست شما.

 شود، بنابراین لطفاً در اسرع وقت درخواست دهید!گنجایش برنامه های ما به سرعت پر می 

 اطالعات مربوط به برنامه شما محرم است و فقط برای تعیین صالحیت فرزند شما برای برنامه های آموزش اولیه ما استفاده می شود.

 نداریم.  DSHSما نیازی به بررسی،  یا گزارش وضعینت مهاجرت نداریم 

 

 اسناد مورد نیاز 
 صورت داشتن سوال یا در صورت نداشتن یکی از مدارک مورد نیاز که .ذیال ذکر شده  است، با ما به تماس شوید. لطفا در 

5 4 3 2 1 

     
 اثبات سرپرستی قانونی:

کاپی سند سرپرستی قانونی 
 خود را ضمیمه کنید. 

یکی از این ها را استفاده 
 کنید:

 تصدیقنامه تولد  •
 پاسپورت/ویزه  •
 اسناد فرزندی  •
 سند مجوز سرپرستی •
قرارداد کتبی که توسط  •

والدین و شخصی که 
مسئولیت حضانت را بر 

عهده دارند امضا و 
 تاریخ گذاری شده است 

یک کاپی از   اثبات سن طفل:
سند تاریخ تولد فرزند خود را 

 ضمیمه کنید. 

یکی از این ها را استفاده 
 کنید:

 تصدیقنامه تولد  •
 پاسپورت/ویزه  •
 اسناد فرزندی  •
 سند مجوز سرپرستی •
 پرونده فعلی مصؤنیت •
فهرست والدین مسکونی  •

DOC 

کپی    اثبات اندازه خانواده: 
مدرک اندازه خانواده را 

 ضمیمه کنید. 

یکی از این ها را استفاده 
 کنید:

اظهارنامه مالیات  •
 درآمد سال گذشته 

سند اجاره یا  •
 مسکن 

 ,TANFسند مفاد ) •

SSIغیره(  , و 
 اسناد مکتب  •
سند حقوقی یا سند  •

 محکمه 

کپی مدرک     اثبات درآمد: 
درآمد خانواده خود را ضمیمه  

 کنید. 

هر کدام که مورد تطبیق باشد  
 را استفاده کنید:

اظهارنامه مالیات درآمد   •
 سال گذشته 

 سال گذشته   W-2فورم  •
ماه  12پول پرداختی در  •

 گذشته 
  SSI/TANFاوراق مفاد  •

 ماه گذشته  12از 
 کمک هزینه سرپرستی  •
 حمایت از طفل  •
نامه کارمند مقرری با  •

ذکر تمام درآمد ناخالص 
 ماه گذشته  12شما در 

فرم درخواست را     برنامه: 
با استفاده از قلم سیاه یا آبی 

 پر کنید. 

 

 درخواست و مدارک تکمیل شده خود را به نشانی های ذیل ارسال کنید: 

     آدرس: 

     شماره تلفون: 

 
 

 لطفاً اطمینان حاصل کنید که مدرک درآمد شما در آن گنجانیده شده است.  •
 توانیم درخواست شما را بدون این اطالعات طی مراحل کنیم. ما نمی 

در صورت دریافت انواع دیگر اسنادی که در باال ذکر نشده است، با دفتر ما   •
 تماس بگیرید. 

 موارد زیر را نیز شامل می شود مفید خواهد بود:  •
 

 یک کپی از سابقه واکسیناسیون فعلی فرزند شما  .1
2. IFSP/IEP  فعلی ، در صورت وجود 
 آخرین امتحان کودک خوب  .3
 آخرین معاینه دندان .4
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 عمومی  –معلومات طفل 

       حروف ابتدایی نام متوسط:                             نام اول:        نام ترجیحی:                         نام آخر: 
 

       تاریخ تولد (ماه/روز/سال): مؤنث  مذکر  جنسیت: 
 

         زبان مادری این طفل چیست؟       دوم: 2زبان 

  تا یک اندازه انگلیسی، مگر بیشتر زبان دیگر* 

 صرف یک زبان بدون انگلیسی* 

 فقط انگلیسی  اکثراً انگلیسی و زبان دیگر 
 این طفل صحبت میکند بھ:

 ھر دو زبان، انگلیسی و زبان دیگر بھ طور یکسان (دو زبانھ) 
 

 نخیر بلی  آیا این طفل ھسپانوی/الطینی است؟ 
 نژاد این طفل چیست؟ ھمھ موارد قابل تطبیق را انتخاب کنید.

 باشنده اصلی ھاوایی یا جزایر اقیانوس آرام 
 سفید پوست 
      در باال ذکر نشده است:  

 افریقایی/امریکایی افریقایی االصل/سیاه پوست 
 آسیایی 
 باشنده اصلی آالسکا/بومی آمریکایی/آمریکایی سرخ پوست 

      میراث/ قبیلھ/کشور اصلی خانواده شما چیست؟ 

 نخیر بلی  ؟ سن؟/  مادر و پدر با یا و عضویت با یا قبیلھ یک از بخشی کودک این آیا

 
 .جدید ترین مورد را چک کنیدآیا این طفل قبالً در این برنامھ ثبت نام کرده است؟ فقط 

 مھاجر/فصلی از ابتدا در ھر نقطھ ایالت واشنگتن 
 

 کاونتی، ایالت واشنگتن Pierceکاونتی یا  Kingدر منطقھ  
 Head Start/Early Head Start/ECEAP  /Early 

ECEAP در دیگر کاونتی ایالت واشنگتن 

 ھیچ یک 
 ،(ESIT) حمایت زود ھنگام از کودکان نو پا 
 گرفتگی و یا ھر برنامھ بازدید از ،C ایده قسمت

 خانھ و تولد بھ سھ

      نام و موقیعت برنامھ:       این طفل آخرین بار کی حاضر شده بود؟ 

 نخیر بلی  آیا این طفل در حال حاضر در یک محل جامعھ در این سایت ثبت نام کرده است؟ 

 نخیر بلی  نام کرده است؟  دھید ثبتای کھ درخواست می  یک طفل است کھ در حال حاضر در برنامھ خواھر یا برادرآیا این طفل 
 

 تاثیر نخواھد کرد.سواالت زیر صرف برای معلومات است. جواب "بلی" بر واجد شرایط بودن یا ثبت نام شما در برنامھ 
 نخیر  بلی  مبلغ اھدای ھزینھ است؟ باآیا این طفل در سرپرستی رسمی یا مراقبت خویشاوندی 

      شماره قضیھ یا شماره شناسایی مراجعھ کننده چھ است؟ اگر بلی،

 DSHS   SSI   خت ماھانھ چیست؟ مبلغ و منبع کمک مالی/پردا دیگر قبیلھ$       
      تعداد اطفال کھ تحت پوشش مبلغ اھدا شده قرار دارند: 

 نخیر بلی  مبلغ اھدای ھزینھ است؟  بدونآیا این طفل تحت مراقبت خویشاندی 

 نخیر بلی  ده است؟ آیا این طفل پس از سرپرستی یا مراقبت خویشاوندی یا از یتیم خانھ کشور دیگری بھ فرزندی گرفتھ ش

 نخیر بلی  آیا این طفل اخیراً پس از سرپرستی یا مراقبت از خویشاوندی دوباره بھ والدین خود پیوستھ است؟  
 نخیر بلی   کنند؟ای مشابھ، یا تنفیذ قانون/سیستم محکمھ، خدمات/حمایت دریافت می ، خدمات قبیلھ  CPS  ، FAR  ، ICW آیا فامیل شما در حال حاضر از طریق 

 سیستم انفاذ قانون/محکمھ خدمات/حمایت دریافت کرده است؟  ، خدمات قبیلھ ای مشابھ، یا CPS/FAR/ICWآیا فامیل شما قبالً از 
 نخیر بلی  

 تایید شده است؟ FARیا  CPSآیا فامیل شما در حال حاضر برای مراقبت از طفل از طریق 
 نخیر       چند ساعت در ھفتھ تایید شده است؟  –بلی  

 نخیر بلی  آیا تا بھ حال از این طفل خواستھ شده است کھ یک برنامھ آموزش اولیھ را بھ سبب مشکالت رفتاری ترک کند؟ 
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 صحت   –معلومات طفل 

 نخیر بلی  آیا این طفل بیمھ طبی دارد؟ 
 ، کدام نوع؟اگر بلی Washington Apple Health/ProviderOne  بیمھ خصوصی  قبیلوی  پوشش طبی نظامی 

 ؟دارد طبی کلینیک یا داکتر یک منظم صورت بھ طفل این آیا
      نام متخصص طبی:         نام کلینیک/ارایھ کننده:  –بلی  
 نخیر 

 خوب داشتھ است؟ –ماه گذشتھ معاینھ طفل  12آیا این طفل در طول 
      تاریخ آخرین معاینھ (ماه/روز/سال):  –بلی  

 تاریخ نامعلوم  نخیر  
 

 نخیر بلی  آیا این طفل بیمھ طبی دندان دارد؟ 
 ABCD  بیمھ خصوصی  قبیلوی  پوشش طبی دندان نظامیان  Washington Apple Health/ProviderOne کدام نوع؟اگر بلی ، 

 آیا این طفل بھ صورت منظم یک متخصص دندان یا کلینیک دندان دارد؟
      نام متخصص طبی:          نام کلینیک/ارایھ کننده:  –بلی  
 نخیر 

 ماه گذشتھ معاینھ دندان داشتھ است؟ 6آیا این طفل در طول 
      تاریخ آخرین معاینھ (ماه/روز/سال):  –بلی  

 تاریخ نامعلوم  نخیر  
 نخیر بلی  آیا این طفل بیمھ طبی دندان دارد؟ 

 پوشش طبی دندان نظامیان      
 

 مطمین نیستم ن یا مستثنی نشده کامالً واکسی مستثنی است  کامالً واکسین شده  وضیعت معافیت (واکسیناسیون) طفل شما چگونھ است؟  
 

یا اختالل کمبود فعالیت بیشتر، اوتیسم یعنی وھم گرایی،  ADHDآیا این طفل یک وضعیت صحی مزمن دارد (ممکن است صحت روانی، نفس تنگی، سرطان، دیابت، صرع یا میرگی، 
 اسپینا بیفیدا، بیماری حجرات کم خونی داسی شکل، یا الرژی ھای تھدید کننده زندگی باشد)؟

      لطفاً توضیح دھید:   –بلی   خفیف است است متوسط  شدید است  وضیعت صحی اینگونھ تصور میشود: 

 نخیر بلی  مراقبت ھای صحی این وضعیت را تشخیص کرده است؟ نخیر                                                                                               آیا یک ارائھ کننده  
 
 

 
 رشد -معلومات طفل 

 نخیر ھمھ موارد را چک کنید کھ در ذیل تطبیق میشوند  –بلی  آیا شما در باره صحت این طفل نگرانی ھا دارید؟ 

 معتاد بھ مواد مخدر/شراب  
 درد/پوسیدگی / خونریزی بیرهدندان  

 ھفتھ 37تولد زودتر کمتر از  
 مھارت ھای حرکتی ظریف/مھارت ھای حرکتی درشت 
  –عدم تحمل غذا/رژیم خاص غذایی  
      لطفاً توضیح دھید:     

 اونس.) 8پوند  5پوند/ 5.5وزن کم در وقت تولد (کمتر از  
 شنوایی 
 دید 

 
 

 دارد؟  IFSPیا   IEPآیا این طفل 
 لطفاً یک کاپی آن را با درخواست خود ارائھ کنید. -بلی  
 شود:  بررسی کنید کھ آیا یکی از این موارد تطبیق می -نخیر   

 برای ارزیابی راجع شده است.  یاندارد،  IEPطفل من دارای تاخیر رشد یا معلولیت تشخیص شده است،   
 طفل من مشکوک تاخیر رشد یا معلولیت دارد. 
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 معلومات والدین/سرپرست

 این کودک زندگی میکند با:
 کامل)  1(والدین/ سرپرست یکی از والدین/سرپرست  
 ) 2و  1(والدین/سرپرست کامل  دو والدین/سرپرست در یک خانھ  
 ) 2و  1(والدین/سرپرست کامل  دو والدین/سرپرست در دو خانھ ھا  

 
  والدین/سرپرست 1 والدین/سرپرست 2

 نام            
بیولوژیکی/فرزند   بیولوژیکی/فرزند خواندگی/والدین ناسکھ  بیولوژیکی/فرزند خواندگی/والدین ناسکھ 

 خواندگی/والدین ناسکھ
 عمھ/کاکا 
      دیگر:  

 عمھ/کاکا 
      دیگر:  

 عمھ/کاکا 
      دیگر:  

 عمھ/کاکا 
      دیگر:  

 

 مؤنث    مذکر   مشخص نشده است مؤنث    مذکر   مشخص نشده است مؤنث {   مذکر  
 مشخص نشده است

 تاریخ تولد (ماه/روز/سال)            
            

آدرس (بھ شمول شھر، 
 ایالت و زیپ کود)

 تلیفون       تلیفون وظیفھ تلیفون سیار  تلیفون خانھ          تلیفون وظیفھ تلیفون سیار  تلیفون خانھ   
 تلیفون متبادل        تلیفون وظیفھ تلیفون سیار  تلیفون خانھ          تلیفون وظیفھ تلیفون سیار  تلیفون خانھ   

 ایمیل            

آیا در وقت تولید این طفل  قابل دسترس نیست نخیر  بلی   قابل دسترس نیست نخیر  بلی  
 سالھ بودید؟ 18شما 

شما بھ کدام زبان (ھا)             
 صحبت میکنید؟

رای این زبان بھ آیا شما ب نخیر بلی   نخیر بلی  
 ترجمان نیاز دارید؟

 افریقایی/امریکایی افریقایی االصل/سیاه پوست 
 آسیایی 
 باشنده اصلی آالسکا/بومی آمریکایی/آمریکایی سرخ پوست 
 باشنده اصلی ھاوایی یا جزایر اقیانوس آرام 
 سفید پوست 
      در باال ذکر نشده است:  

 افریقایی/امریکایی افریقایی االصل/سیاه پوست 
 آسیایی 
 باشنده اصلی آالسکا/بومی آمریکایی/آمریکایی سرخ پوست 
 باشنده اصلی ھاوایی یا جزایر اقیانوس آرام 
 سفید پوست 
      در باال ذکر نشده است:  

شما از کدام نژاد ھستید؟ 
ھمھ موارد را چک کنید کھ 

 تطبیق میشوند.

 یا پایین 6صنف   
  GEDبدون شھادتنامھ یا  12تا صنف   7 از صنف  
 شھادتنامھ لیسھ 

 GED 
 برخی از آموزش ھای کالج/ آموزش ھای پیشرفتھ 
 شھاتنامھ کالج/مسلکی 
 فوق دیپلوم 
 درجھ لسانس 
 درجھ ماستری یا دوکتورا 
 ھیچ یک 

 یینیا پا 6صنف   
  GEDبدون شھادتنامھ یا 12تا صنف   7 از صنف  
 شھادتنامھ لیسھ 

 GED 
 آموزش ھای پیشرفتھ /برخی از آموزش ھای کالج 
 شھاتنامھ کالج/مسلکی 
 فوق دیپلوم 
 درجھ لسانس 
 رادرجھ ماستری یا دوکتو 
 ھیچ یک 

تعلیمی کھ سطح بلندترین 
 شما تکمیل کردید چیست؟
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  والدین/سرپرست 1 والدین/سرپرست 2
 چند ساعت در ھفتھ (بھ شمول سفر)؟ –بلی  

       
 نام و شماره تلیفون کارفرما:

       
 نخیر 
 نخیر، تقاعد شده یا معلول است 
 موسمی 

 چند ساعت در ھفتھ (بھ شمول سفر)؟ –بلی  
       

 نام و شماره تلیفون کارفرما:
       

 نخیر 
 نخیر، تقاعد شده یا معلول است 
 موسمی 

آیا شما فعالً استخدام شده 
 اید؟

 چند ساعت در ھفتھ (بھ شمول وقت در  –بلی  
 صنف، وقت مطالعھ، سفر)؟

      
 نام مکتب و رشتھ/ھدف:

       
 نخیر 

 چند ساعت در ھفتھ (بھ شمول وقت در  –بلی  
 صنف، وقت مطالعھ، سفر)؟

      
 نام مکتب و رشتھ/ھدف:

       
 نخیر 

آیا در حال حاضر در 
آموزش شغلی یا مکتب 

 ھستید؟

 فعالیت و تعداد ساعات تایید شده در ھفتھ ر –بلی  
      ا توضیح دھید: 

 نخیر 

 فعالیت و تعداد ساعات تایید شده در ھفتھ را  –بلی  
      توضیح دھید: 

 نخیر 

آیا در یک فعالیت برنامھ 
WorkFirst  تأیید شده

 ھستید؟
 بلی، در حال حاضر عضو خدمت (سرویس) 
ماه گذشتھ بوده ام/در  12بلی، در حال حاضر مستقر شده ام یا در  

 ماه 19مجموع 
 بلی، سرباز 
 نخیر 

 بلی، در حال حاضر عضو خدمت (سرویس) 
ماه گذشتھ بوده ام/در  12بلی، در حال حاضر مستقر شده ام یا در  

 ماه 19مجموع 
 بلی، سرباز 
 نخیر 

آیا شما در ارتش ایاالت 
 متحده بودیند یا ھستیند؟

 
 

 
 نگرانی ھای خانواده

 کھ شما خودتان/فامیل تان در خانواده با آن روبرو ھستید، چک کنید. لطفاً موارد نگران کننده را
 سال گذشتھ) 5مھاجر/پناھنده اخیر ( 
 والدین/سرپرست کودک در زندان ھستند 
 از دست دادن والدین (مرگ، ترک یا اخراج) 
والدین / سرپرستان طفل در طول زندگی طفل طالق  

 گرفتھ یا از ھم جدا شده اند
 ماه گذشتھ) 12خانواده کھ قبالً بی خانمان بوده اند (در  
 نگرانی ھای فامیل در مورد مسکن 

فامیل از نظر اجتماعی، با عدم ارتباط کامل یا تقریباً  
 کامل با دیگران منزوی است

 ظ وظیفھنگرانی والدین/ سرپرست طفل برای یافتن یا حف 
 فامیل نگرانی ھای قانونی دارد 
کودک یک عضو خانواده دارد کھ در مکتب شبانھ  

 تروزی ھند تعلیم کرده اس
والدین/سرپرست طفل یک مھاجر یا کارگر موسمی  

(فصلی) است کھ بیش از نصف درآمد فامیل اش از کار 
 دھقانی بھ دست می آید.

ھای فرھنگی سنتی یا والدین و طفل برای انجام فعالیت  
استخدام (فصلی یا موقت در دھقانی یا ماھی گیری) نقل 

 مکان کردند.

یک بیماری مزمن جسمی  یاعضو فامیل معلولیت دارد  
 :ویا روانی دارد 

قادر نیست کھ در کار/مکتب/ زندگی خانوادگی  
 دخیل شود

تا یک اندازه قادر است کھ در کار/مکتب/ زندگی  
 خانوادگی دخیل شود

عمدتاً قادر است کھ در کار/مکتب/ زندگی  
 خانوادگی دخیل شود

والدین/سرپرست طفل مشکالت آموزشی دارند، ھیچ  
 معلولیت ندارند

در خشونت خانگی در فامیل (گذشتھ یا فعلی)، بھ شمول  
 زمان رحم

مشکالت خانگی یا سوء استفاده از مواد مخدر/شراب  
 در زمان رحم(در گذشتھ یا در حال حاظر)، بھ شمول 
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 وضیعت زندگی فامیل

 نخیر بلی  آیا این خانوار مساعدت مالی دولت (سبسایدی) مانند تھیھ ارزان مسکن یا کمک نقدی برای مسکن دریافت می کند؟  
 

 برای آنعده اطفال و جوانان کھ بی خانمان بودن را تجربھ می کنند، خدمات و حمایت ھا ارائھ می کند. پاسخ McKinney-Ventoقانون  حالت فعلی مسکن فامیل شما چگونھ است؟
 ھای شما ممکن است بھ ما کمک کند تا آنعده خدمات را تشخیص کنیم کھ طفل تان واجد شرایط دریافت آن است.

 در خانھ یا آپارتمان شخص دیگر با فامیل دیگر: 
  (مثالً تقسیم مسئولیت ھا، نزدیک بودن بھ خانواده و غیره) با انتخاب 

 صاحب 
 کرایھ 

  بھ دلیل از دست دادن مسکن، مشکالت اقتصادی یا دالیل مشابھ 
 مسکن انتقالی 
 حرکت از مکانی بھ مکان دیگر/زندگی مانند کوچی ھا 
 در محل سکونت با امکانات نامناسب (بدون آب، گرما، برق) 

 در یک ھوتل کوچک 
 در یک سرپناه 
 در موتر، پارک، کمپ، یا مکان مشابھ 

      لطفاً توضیح دھید:  –دیگر  
 
 

 
 درآمد خانواده و اندازه خانواده

فرزندخواندگی با شما در خانھ زندگی می کند، این نوع کمک ھای عمومی را دریافت می کنید، ھمھ موارد قابل تطبیق را اگر شما، این طفل یا فرد دیگر کھ از طریق خون، ازدواج یا 
 چک کنید.

  SSI   :رابطھ بھ طفل:  –دیگر  والدین/سرپرست طفل  برای معلولیت دریافت شده توسط      
TANF  
SNAP  

 اگر خانواده شما موارد زیر را بھ دست می آورند، ھمھ موارد را چک کنید کھ تطبیق می شوند:
 Working Connections  WICمربوط برنامھ  Child Careتھیھ ارزان (سبسایدی)   TANF   WorkFirstفقط برای طفل 

 
        نام:  –بلی  آیا شما بھ این برنامھ توسط یک اداره راجع شده بودید؟  نخیر  

 
 کنند، خود را و این طفل را در این فھرست شامل نکنید. لطفاً در زیر افراد دیگر را فھرست کنید کھ در فامیل اصلی این طفل زندگی می

آیا این شخص از نظر رشتھ خون، ازدواج یا 
 فرزند خواندگی با شما نسبت دارد؟

آیا شما از این شخص 
 نام (اول و آخر) تاریخ تولد (ماه/روز/سال) رابطھ بھ طفل مالی می کنید؟حمایت 

                   نخیر بلی   نخیر بلی  

                   نخیر بلی   نخیر بلی  

                   نخیر بلی   نخیر بلی  

                   نخیر بلی   نخیر بلی  

                   نخیر بلی   نخیر بلی  

                   نخیر بلی   نخیر بلی  

                   نخیر بلی   نخیر بلی  

                   نخیر بلی   نخیر بلی  

                   نخیر بلی   نخیر بلی  

                   نخیر بلی   نخیر بلی  
 

      اعضای خانواده بھ شمول شما و این کودک چقدر است؟  مجموعیتعداد 

      ماه گذشتھ چقدر است؟  12خانوار شما برای آخرین سال تقویمی یا  تخمینیدرآمد مجموعی 
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ام. اگر من آگاھانھ معلومات نادرست ارائھ کنم، ھای تعلیمی اولیھ گزارش کرده  من تعھد می کنم کھ معلومات این فورم درست و صحیح است .من تمام درآمد و تعداد خانواده خود را طبق برنامھ
ثبت نام کرده باشد، ممکن است مجبور باشم مبلغ را کھ برای طفل من خرج  ECEAPمن میدانم کھ خانواده ام ممکن است نتوانند خدمات برنامھ را ادامھ دھند. عالوه بر این، اگر طفل من در 

 شده است، بازپرداخت کنم.

 Pugetو  Department of Children, Youth, and Families  (DCYF)شود کھ توسط ومات این برنامھ در دیتابیس ھای مختلف تعلیمی اولیھ درج می دانم کھ معلمن می 
Sound Educational Service District (PSESD) شوند. اداره میDCYF  وPSESD واند طفل یا خانواده را متعھد بھ محافظت از معلومات محرمانھ و شخصی ھستند کھ می ت

نمی شود. معلومات موجود در دیتابیس ھای  شناسایی کند. ھیچ معلومات مربوط بھ وضعیت مھاجرت در دیتابیس ھای معلومات درج نمیشود و با ادارات ایالتی یا فدرال بھ اشتراک گذاشتھ
 معلومات ممکن است برای موارد زیر استفاده شود:

 یین اینکھ آیا شرکت در آموزش اولیھ بھ اطفال در مراحل بعدی زندگی کمک می کند یا خیر. مطالعات تحقیقاتی برای تع ●

 برای اثبات اینکھ ایالت واشنگتن یک مقدار از دالرھای خود را بھ برنامھ ھا برای خانواده ھا مصرف می کند، کھ برای دریافت  ●
)Temporary Assistance for Needy Familiesزم است.) از دولت فدرال ال 

 امضای والدین/سرپرست _______________________________________________تاریخ ________________ 
(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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