ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਰਜੀ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਸਵਰਿਰ ਵਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਰੋਂ ਬਾਅਦ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਖਰੀ ਨਾਮ
ਵਲਿੰਗ- ☐ M ☐ F

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਪਵਿਲਾ ਨਾਮ

ਅਵਿਆਪਕ ਿਾ ਨਾਮ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਗਰੇਡ

ਬੀ ਇਰਥ ਿਾ ਖਾਤਮ

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਈਮੇਲ

ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ #1
ਆਖਰੀ ਨਾਮ

ਪਵਿਲਾ ਨਾਮ

ਈਮੇਲ

ਰੁਜਗਾਰਿਾਤਾ

ਐਚਓਐਮ ਈਪ

ਿੋਮ ਫੋਨ

ਸੈੱਲ ਫੋਨ

ਕਿੰ ਮ ਿਾ ਫੋਨ

ਆਖਰੀ ਨਾਮ

ਪਵਿਲਾ ਨਾਮ

ਈਮੇਲ

ਰੁਜਗਾਰਿਾਤਾ

ਐਚਓਐਮ ਈਪ

ਿੋਮ ਫੋਨ

ਸੈੱਲ ਫੋਨ

ਸ਼ਵਿਰ

ਵਜਪ

ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ #2

ਸ਼ਵਿਰ

ਕਿੰ ਮ ਿਾ ਫੋਨ

ਵਜਪ
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ਕੀ ਇਸ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਤੱ ਕ ਪਿੁਿੰ ਚ ਨਿੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੋਈ ਅਿਾਲਤ-ਲਾਜਮੀ ਵਿਰਾਸਤ/ਮੁਲਾਕਾਤ ਿੇ ਆਿੇਸ਼ ਿਨ?
☐ ਿਾਈ ☐ ਐਨ
ਜੇ ਿਾਂ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨਿੰ ਨੀ ਆਿੇਸ਼ ਜੋੜੋ।
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਵ ਿ
ਿੰ ਾ :ੈ

☐ ਦੋਿੇਂ ਮਾਪ੍ੇ

☐ ਮਾਂ

☐ ਵਪ੍ਰਾ

☐ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਿਸਰ

☐ ਏਬੀ 1567 ਨੂੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਵਹਲੀ ਰਰਜੀਹੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਵਰਿਰ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਬੇਘਰ
ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਾਲਕ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਿਜੋਂ ਕੀਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਿੱ ਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੇ ਰਸੀਂ ਸਿੈ-ਪ੍ਿਮਾਵਣਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਕ ਰਹਾਡਾ
ਬਿੱ ਚਾ ਬੇਘਰ ਨੌਜਿਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਾਨੀ ਨੂੂੰ ਉਰਸਾਵਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰ ਕੇਰ ਵਦਓ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਰਸੀਂ ਵਿਸਵਰਿਰ ਵਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਰੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੂੰ ਦੇ ਹੋ। ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਕਾਰਨਾਂ
ਕਰਕੇ, ਰਹਾਡਾ ਪ੍ਿੱ ਰਰ/ਧੀ ਕੇਿਲ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਵਿਅਕਰੀਆਂ ਨੂੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਰਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਚਿੱ ਕਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ ਰਹਾਡੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੂੰ
ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਰੋਂ ਵਰਹਾਅ ਕਰਨ ਰੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਆਈਡੀ ਪ੍ੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਸੀਂ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ/ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਰਾਂ ਰਹਾਨੂੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੌਰ 'ਰੇ
ਵਿਸਵਰਿਰ ਵਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾਂ

ਵਰਸ਼ਤਾ

ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ

ਨਾਂ

ਵਰਸ਼ਤਾ

ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ

ਨਾਂ

ਵਰਸ਼ਤਾ

ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ

ਨਾਂ

ਵਰਸ਼ਤਾ

ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ
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ਮਡੀਕਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਜੇ ਰਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਦਿਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦਿਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੌਰ 'ਰੇ ਿਰਰਮਾਨ ਰਾਰੀਖ ਅਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਜਿੀਜ਼ ਕੀਰੇ ਕੂੰ ਟੇਨਰ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿਿਾਈ ਿਾ ਨਾਮ

ਖੁਰਾਕ

ਵਿੱ ਤੇ ਗਏ ਘਿੰ ਟੇ

ਿਿਾਈ ਿਾ ਨਾਮ

ਖੁਰਾਕ

ਵਿੱ ਤੇ ਗਏ ਘਿੰ ਟੇ

ਿਿਾਈ ਿਾ ਨਾਮ

ਖੁਰਾਕ

ਵਿੱ ਤੇ ਗਏ ਘਿੰ ਟੇ

ਿਿਾਈ ਿਾ ਨਾਮ

ਖੁਰਾਕ

ਵਿੱ ਤੇ ਗਏ ਘਿੰ ਟੇ

ਡਾਕਟਰੀ ਅਿਸਥਾਿਾਂ
ਗਲਾਸ / ਸੰਪਰਕ ਪਹਿਨਦੇ ਿਨ: ☐ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ
☐ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ
ਆਖਰੀ ਅੱਖਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ:_____________________________
☐ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਹਿਨਦੇ ਿਨ ☐ ਡਾਇਬਬਟੀਜ਼
ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ☐ Epi-pen

☐ ਸ਼ੂਗਰ

☐ ਿਰ ਵਾਰ

☐ ਇਨਸੁਹਲਨ ਹਨਰਭਰ

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਬਕਸਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

☐ Benadryl

☐ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦਮਾ
☐ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦੌਰੇ

ਜੇ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਜੇ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ:

☐ ਸਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ
☐ ਦਵਾਈ ਤੇ

☐ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਤੇ

ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਬਮਾਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ, ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਬਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਬਜੰਨ੍ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਵਖੇ
ਬਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ / ਅਸੀ,ਾਂ ਪੁਸਟੀ ਕਰਦੇ ਿਾਾਂ ਹਕ ਮੈਂ / ਅਸੀ ਾਂ ਇਸਦੇ ਮਾਹਪਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕਾਨ਼ੂੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਿਾਾਂ ____________________________ , ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜਰ਼ੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪੈਡੇਡ ਲਰਹਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਨ਼ੂੰ ਅਹਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੰਦਾ ਿੈ, ਹਜਸ ਹਵਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਪਰੀਹਖਆ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਕਲ,
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਤਸਖੀਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਸਪਤਾਲ ਹਜਸ ਨ਼ੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹਗਆ ਮੰਹਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰ਼ੂਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ
ਸਿਾਰਣ ਜਾਾਂ ਖਾਸ ਹਨਗਰਾਨੀ ਦਵਾਈ ਅਹਭਆਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਹਲਕ ਿੈਲਥ ਦੇ ਪਰਬਿ
ੰ ਅਿੀਨ ਲਾਇਸੈਂਸਸੁਦਾ ਿੈ.
ਮੈਂ / ਅਸੀ ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਿਾਾਂ ਹਕ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਤੁ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰੰਤ਼ੂ ਜੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਾਂ ਅਹਿਕਾਰਤ ਬਾਲਗਾਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੰਚ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਤਾਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਕਸੇ ਵੀ ਉਪਚਾਰ ਨ਼ੂੰ ਰੋਹਕਆ ਨਿੀ ਾਂ ਜਾਏਗਾ. ਇਿ ਸਮਹਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁ ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਨਜਦੀਕੀ ਉਪਲਬਿ ਿਸਪਤਾਲ ਹਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਹਨਰਿਾਰਤ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ.
ਾਂ ਿਸਪਤਾਲ ਿੈ.
___________________________ ਮੇਰਾ ਲੋ ੜ੍ੀਦਾ
ਾਂ ਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ / ਅਸੀ ਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਦੇ ਿਾਾਂ ਹਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ
ਮੈਂ / ਅਸੀ ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਿਾਾਂ ਹਕ ਸਕ਼ੂਲ ਹਜਲਹ ਾ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾ / ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਮੁਿੱਈਆ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਵਾਉਦ
ਾਂ ੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਸਕ਼ੂਲ .
ਸਬੰਿਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮੇਰੀ / ਸਾਡੀ ਹਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਕ਼ੂਲ ਹਜਲੇ ਜਾਾਂ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਉਟ
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ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਵਿਕਾਰ
________ ਇੱਥੇ ਅਰੰਭ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ / ਿੀ ਨ਼ੂੰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਿੋਣ ਜਾਾਂ ਮੁ releaseਲੇ ਹਰਲੀਜ ਿੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਹਨਯਮਤ ਸਕ਼ੂਲ ਹਦਨ ਦੇ

ਅਖੀਰ ਤੇ ਹਵਸਹਤਰਤ ਹਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਵੱਚ ਸਾਮਲ ਿੋਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦੰਦਾ ਿਾਾਂ. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਿਾਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ / ਿੀ ਲਾਜਮੀ ਿੈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਮੇਂ
ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਹਕਆ ਜਾਉ ਜਾਾਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ (ਪੰਨਾ 1 ਵੇਖ)ੋ . ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਿਾਾਂ ਹਕ ਹਜਿੜ੍ਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ / ਬੇਟੀ
ਨ਼ੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਿੈ ਉਸਨ਼ੂੰ ਹਵਸਹਤਰਤ ਲਰਹਨੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਫ ਨ਼ੂੰ ਪਛਾਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ਼ੂਰਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ.

________ ਇਥੇ ਅਰੰਭ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ ਮੈਂ ਸਕ਼ੂ ਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਿਾਜਰੀ ਦੀਆਾਂ ਹਦਸਾ ਹਨਰਦੇਸਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਨ਼ੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹਲਆ
ਿੈ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਿਾਾਂ ਹਕ ਹਵਸਹਤਰਤ ਹਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਵਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ / ਿੀ ਅਤੇ ਮਾਹਪਆਾਂ / ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਨ਼ੂੰ ਇਨਹਾਾਂ ਹਦਸਾਹਨਰਦੇਸਾਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ.

________ ਇਥੇ ਅਰੰਭ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ / ਿੀ ਨ਼ੂੰ ਸਕ਼ੂ ਲ ਹਡਸਹਟਰਕਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਹਨੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹਫਲਮਾਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ
ਆਹਗਆ ਹਦੰਦਾ ਿਾਾਂ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਿਾਾਂ ਹਕ ਹਵਸਹਤਰਤ ਲਰਹਨੰ ਗ ਦੇ ਸੰਸੋਿਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰ਼ੂਮ ਦੀਆਾਂ ਅਕਾਦਹਮਕ ਗਤੀਹਵਿੀਆਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ, ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਹਨੰ ਗ ਪਰਹਤਭਾਗੀਆਾਂ ਨ਼ੂੰ ਹਫਲਮਾਾਂ ਹਦਖਾ ਸਕਦੇ ਿਨ. ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਹਨੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਕ਼ੂਲ
ਹਜਲਹ ੇ ਦੀਆਾਂ ਹਫਲਮਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਦਸਾ ਹਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਫਲਮਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ. ਇਿ ਫਾਰਮ ਇੱਕ ਇਜਾਜਤ ਸਹਲੱ ਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ.

________ ਇਥੇ ਅਰੰਭ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਨ਼ੂੰ ਸਕ਼ੂਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦਓ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਿਾਾਂ ਹਕ ਮੇਰੇ
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਨ਼ੂੰ ਫਰੇਸਨੋ ਕਾ Superintendentਂਾਂਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂ ਟ ਆਫ ਸਕ਼ੂ ਲਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਿੇ ਇਕ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਹਨੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ. ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਸਕ਼ੂਲ ਸਾਲ ਹਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਅਕਤ਼ੂ ਬਰ ਹਵਚ
ਪ਼ੂਰਵ-ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮਈ ਹਵਚ ਪੋਸਟ-ਸਰਵੇਖਣ. ਇਿ ਇਕ ਬਿੁਤ ਮਿੱਤਵਪ਼ੂਰਣ ਸਰਵੇਖਣ ਿੈ ਜੋ ਫੈਲੇਡ ਲਰਹਨੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਇਸ ਹਵਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਹਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੁ ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਕਾਦਹਮਕ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਹਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਕੁਸਲਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਨ਼ੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਹਡਗਰੀਆਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਿੈ.
•

•
•

•
•

ਸਰਿੇਖਣ ਸਮੱਗਰੀ. ਇਿ ਸਰਵੇਖਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਹਕ ਸਕ਼ੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਵਕਾਸ ਦੀ
ਮਾਨਹਸਕਤਾ, ਹਵਹਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਤੀ ਸਵੈ-ਿਾਰਨਾ, ਸਵੈ-ਹਨਯਮ, ਸਕ਼ੂ ਲ ਦੀ ਸਮ਼ੂਲੀਅਤ, ਸਮਾਜਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਾਰਨਾ, ਸਵੈਪਰਭਾਵਸੀਲਤਾ, ਹਚੰਤਾ ਸਮੇਤ ਸਕ਼ੂਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸਮਾਹਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕੁਸਲਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਲਈ ਹਕੰਨੀ ਚੰਗੀ
ਤਰਹਾਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ. ਦ਼ੂਹਜਆਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਗਹਰੱਟ / ਹਦਰੜ੍ਤਾ ਲਈ.
ਇ ਸਿੈਇੱਛੁਕ .ੈ ਤੁ ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ਼ੂਰਤ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ. ਹਜਿੜ੍ੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਿਨ ਉਿਨਾਾਂ ਨ਼ੂੰ ਹਸਰਫ
ਉਿਨਾਾਂ ਪਰਸਨਾਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਿਨ ਜੋ ਉਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਿੁੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿ ਇਸ ਨ਼ੂੰ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੈ ਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ.
ਾਂ ੀ-ਪੱਿਰ ਦੀਆਾਂ ਹਰਪੋਰਟਾਾਂ ਹਵੱਚ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫੈਲੇ ਲਰਹਨੰ ਗ
ਇ ਗੁ ਪਤ ੈ. ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਹਜਆਾਂ ਨ਼ੂੰ ਕਾਉਟ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ. ਹਕਸੇ ਵੀ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ. ਨਤੀਜੇ ਹਸਰਫ ਹਵਸਲੇ ਸਣ ਲਈ ਸਖਤ ਗੁ ਪਤਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸਰਤਾਾਂ ਅਿੀਨ ਉਪਲਬਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਤੁ ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਅਖੀਰਲੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮਹਦਨ ਨ਼ੂੰ ਹਸਰਫ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ, ਸਰਵੇਖਣ ਫਾਰਮ
'ਤੇ ਪੁੱਹਛਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਸਿੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮ. ਤੁ ਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਹਵਹਗਆਨਕ ਜਾਾਂ ਸਮਾਜਕ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਹਣਆ ਜੋਖਮ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ.
ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ. ਜੇ ਤੁ ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ, ਤੁ ਿਾਡੇ ਅਹਿਕਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਿਨ, ਜਾਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਚਾਿੁੰਦੇ ਹਕ ਤੁ ਿਾਡਾ ਬੱਚਾ
ਾਂ ੀ ਸੁਪਰਡੈਂ ਟ ਆਫ ਸਕ਼ੂਲਜ, ਸੇਫ਼ ਐਾਂਡ ਿੈਲਦੀ ਹਕਡਜ ਹਵਭਾਗ ਨ਼ੂੰ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਹਵੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ, ਤਾਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰੈਜਨੋ ਕਾਉਟ
559-497-3887 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਰਜੀ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਸਵਰਿਰ ਵਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਰੋਂ ਬਾਅਦ

ਂ ਸੁ ਪਰਡੈਂ ਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ
ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਾਬਮਤ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਊਟੀ
ਦੁਆਰਾ ਅਖਬਤਆਰ ਬਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਬਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਵੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ; ਅਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਬਗਆ ਬਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ
ਬਵਚਾਰ ਬਵੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬਨਮਨਬਲਖਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੂਬਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਬਹਮਤ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁ ਮਾਇੰਦੇ,
ਆਸ਼-ਬਚੰਨ੍, ਵਾਬਰਸ, ਬਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਂਤਰਕ ਹੇਠ ਬਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ।
1. ਮੈਨੂੰ, ਘੱਟ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੂ ਬਚਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਬਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਵੱਚ ਉਹ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਬਸਕ, ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਵੱਚ ਕੁਝ ਬਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਬਖਆ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ਼ੋਂ, ਜਾਂ ਇਸਨਾਲ ਸਬੰਬਧਤ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ, ਸੱਟਾਂ, ਅਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।
ਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,
2. ਮੈਂ, ਅੰਡਰਸਾਈਨਡ, ਹੇਅਰਬਾਈ ਬਰਲੀਜ਼, ਬਰਫ, ਬਡਸਚਾਰਜ, ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਊਟੀ
ਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਅਬਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,
ਨੁ ਮਾਇੰਬਦਆਂ, ਵਲੰ ਟੀਅਰਾਂ, ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ (ਸਮੂਬਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਐਫਸੀਐਸਐਸ') ਅਤੇ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਊਟੀ
ਨੁ ਮਾਇੰਬਦਆਂ, ਵਲੰ ਟੀਅਰਾਂ, ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ (ਸਮੂਬਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਐਫਸੀਬੀਈ' ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚ,ੇ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਤੀਬਨਧੀ ਨੂੰ ਬਕਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ , ਬਕਸੇ ਵੀ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁ ਕਸਾਨ ਲਈ ਬਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ
ਨਤੀਜੇ ਵਜ਼ੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ਼ੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਵੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤ਼ੋਂ ਜਾਂ ਇਸਤ਼ੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਬਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਮੈਂ, ਅੰਡਰਸਾਈਨਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸੱਟ, ਘਾਟੇ, ਦੇਣਦਾਰੀ, ਨੁ ਕਸਾਨ, ਨੁ ਕਸਾਨ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਐਫਸੀਐਸਐਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਐਫਸੀਬੀਈ ਤ਼ੋਂ ਨੁ ਕਸਾਨਰਬਹਤ

ਐਫਸੀਐਸਐਸ ਅਤੇ ਐਫਸੀਬੀਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਹਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਮੈਂ, ਅੰਡਰਸਾਈਨਡ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ, ਮੌਤ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਂ ਜਦ਼ੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਬਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
5. ਮੈਂ, ਅੰਡਰਸਾਈਨਡ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਖਬਤਆਰ ਬਦੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਕਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਬਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਵੱਚ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਬਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਬਹਮਤ ਹਾਂ ਬਕ ਮੈਂ ਅਬਜਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।
6. ਮੈਂ, ਅੰਡਰਸਾਈਨਡ, ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਹਮਤ ਹਾਂ ਬਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਬਵਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਜੰਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਆਬਗਆ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੱਸਾ ਅਵੈਧ ਰੱਬਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਹਮਤ ਹੈ ਬਕ ਸੰਤੁਲਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ

ਪਰਭਾਵ ਬਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
7. ਮੈਂ, ਅੰਡਰਸਾਈਨਡ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ

☐ ਸਹਿਮਤੀ ਹਿਓ

☐ ਸਬਹਮਤੀ ਨਿੀ ੀਂ ਹਿਿੰਿੇ

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਜਾਾਂ ਹਕਸੇ ਸਮ਼ੂਿ ਹਵਚ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਾਂ ਫੋਟੋਆਾਂ, ਮੋਸਨ ਤਸਵੀਰਾਾਂ, ਹਡਜੀਟਲ ਹਚੱਤਰਾਾਂ, ਆਵਾਜ ਹਰਕਾਰਹਡੰ ਗਜ, ਅਤੇ / ਜਾਾਂ
ਡੀਵੀਡੀ / ਵੀਹਡਓ ਟੇਪਾਾਂ ('ਹਰਕਾਰਹਡੰ ਗਜ') ਲੈ ਣ ਲਈ ਐਫਸੀਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਕਸੇ ਵੀ ਐਫਸੀਐਸਐਸ ਜਾਾਂ ਹਕਸੇ ਿੋਰ ਸੰਸਥਾ
ਨ਼ੂੰ . ਸੰਬੰਹਿਤ ਗਤੀਹਵਿੀਆਾਂ, ਦ਼ੂਜੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਾਂ, ਅਹਿਆਪਕਾਾਂ, ਮਾਹਪਆਾਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨ਼ੂੰ ਐਫਸੀਐਸਐਸ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਹਨਰਦੇਸਾਾਂ
ਦੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਹਵਿੀਆਾਂ ਜਾਾਂ methodsਂੰਗਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੂ ਹਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ.
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਿਾਾਂ ਹਕ ਇਿ ਹਰਕਾਰਹਡੰ ਗ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਸਰੋਹਤਆਾਂ ਨ਼ੂੰ , ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸਟਰੀ
ਪਰਕਾਸਨਾਾਂ ਹਵਚ ਹਦਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ. ਇਿ ਸਹਿਮਤ ਿੈ ਹਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਿਨਾਾਂ
ਹਰਕਾਰਹਡੰ ਗਾਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜਾਾਂ ਸਮੀਹਖਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿਾਾਂ.
b. ਅੱਗੇ ਇਿ ਸਹਿਮਤੀ ਿੈ ਹਕ ਨਾ ਤਾਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਮੈਨ਼ੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਮੀ ਹਰਕਾਰਹਡੰ ਗਜ ਹਵਚ ਕੋਈ ਅਹਿਕਾਰ, ਹਸਰਲੇ ਖ ਜਾਾਂ ਕੋਈ
ਰੁਚੀ ਹਮਲੇ ਗੀ, ਨਾ ਿੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ਼ੂੰ ਜਾਾਂ ਮੈਨ਼ੂੰ ਲੈ ਣ, ਪਰਕਾਸਨ, ਜਾਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਿੋਏ ਨੁ ਕਸਾਨ ਜਾਾਂ ਸੱਟ ਲੱ ਗਣ ਦੇ ਹਕਸੇ ਕਾਰਣ ਦੇ ਹਕਸੇ ਕਾਰਨ
ਦਾ ਅਹਿਕਾਰ ਿੈ. ਇੱਥੇ ਹਦੱਤੇ ਉਦੇਸਾਾਂ ਲਈ ਇਿਨਾਾਂ ਹਰਕਾਰਹਡੰ ਗਾਾਂ ਦਾ ਪਰਸਾਰ.
a.

c.
ਮੈਂ, ਿੇਠਾਾਂ ਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ, ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਵਤ ਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤ ਿਾਾਂ ਹਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜੁਬਾਨੀ
ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ, ਹਬਆਨ ਜਾਾਂ ਪਰੇਰਣਾ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਿਾਾਂ ਹਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਿਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਕਾਨ਼ੂੰ ਨੀ ਅਹਿਕਾਰਾਾਂ ਨ਼ੂੰ ਛੱਡ
ਹਰਿਾ ਿਾਾਂ.
ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ ਹਕ ਮੈਂ ਨਾਮਜਦ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦਾ ਮਾਤਾ / ਹਪਤਾ / ਕਾਨ਼ੂੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਿਾਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਤੰਨ ਪੰਹਨਆਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੀ ਅਤੇ ਸਿੀ ਿੈ.
ਾਂ ੇ ਿਨ.
ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਹਨੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ਼ੂੰ ਸ਼ੂਹਚਤ ਕਰਾਾਂਗਾ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਹਵਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਦ

ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਵਪਰਿੰ ਟ ਕੀਤਾ ਨਾਮ

ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਿਸਤਖਤ

ਵਮਤੀ

ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ

