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

ਵਪਕ-ਅੱ ਪ ਅਤੇ ਜਲਿੀ ਵਰਲੀਜ
ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਨਿਚ ਨ ਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਰੋਜਾ ਾ ਾਜਰੀ ਜਰੂਰੀ ਿੰਿੀ ੈ. ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਤਿੱਕ ਖਲ
ਿੱ ੇ ਰਨ ਣ ਿੀ ਲੋ ੜ ਿੰਿੀ ੈ. ਅਤੇ ਪਰਤੀ ਫ਼ਤੇ 15 ਘਿੰਟੇ. ਾਲਾਂਨਕ, ਇ ਸਮਨਿਆ ਜਾਂਿਾ ੈ ਨਕ ਫੈਡਰਲ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇ
ਘਿੰਨਟਆਂ ਿੌਰਾ ਪਨਰਿਾਰਕ ਪਰਤੀਬਿੱਧਤਾ, ਨਸ ਤ ਸਿੰਬਿੰਧੀ ਮਲਾਕਾਤਾਂ, ਰ
ੋ ਬਾ ਰਲੀਆਂ ਗਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਿੱਨਖਆ ਿੇ ਮਿੱਿੇ ੋਣਗੇ. ਇ ਾਂ ਿਰਗੇ ਮੌਨਕਆਂ
ਂ
ਲਈ, ਤਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ੂਿੰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾ ਰ ਕਿੱ toਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਰੀਲੀਜ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇ ਤੀ ਕਰ ਸਕਿੇ ੋ.

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 8483 (ਏ) ਵਿੱ ਚ ਵਕਿਾ ਵਗਆ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਿਨ।
1.

ਰੇਕ ਫੈਲਾਇਆ ਨਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ਯਮਤ ਸਕੂਲ ਿੇ ਨਿ ਿੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤਰਿੰਤ ਬਾਅਿ ਸਰੂ ਿ
ਿੰ ਾ ੈ, ਅਤੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 15 ਘਿੰਟੇ ਪਰਤੀ ਫ਼ਤੇ
ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ੈ, ਅਤੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 6 ਿਜੇ ਤਿੱਕ. ਰ ਨ ਯਮਤ ਸਕੂਲ ਿੇ ਨਿ .

2. ਇ ਨਿਧਾ ਸਭਾ ਿਾ ਇਰਾਿਾ ੈ ਨਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਮਡਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਜੂ ੀਅਰ ਾਈ ਸਕੂਲ ਿੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ਰ ਰੋਜ ਪੂਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਨਿਚ ਨ ਿੱਸਾ ਲੈਂ ਿੇ
ਨਜਸ ਿੌਰਾ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ਨ ਿੱਸਾ ਲੈਂ ਿੇ
, ਨਸਿਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਪੈਰਾ (1) ਿੇ ਉਪ-ਪੈਰਾਗਰਾਫ (ਬੀ) ਿੇ ਅ ਸਾਰ
ਸਰੂਆਤੀ ਜਾਰੀ ੀਤੀ ਿਆਰਾ ਆਨਗਆ ਨਿਿੱਤੀ ਗਈ ੈ ) ਿੇ ਇਸ ਭਾਗ ਿਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾ (2) ਿੀ ਧਾਰਾ 8483.76 ਿੇ ਉਪ-ਭਾਗ (f) ਿਾ.
ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਇਜ਼: ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾ ੂਿੰ ਇ ਿਿੱਸਣ ਲਈ ਠ
ੇ ਾਂ ਨਿਿੱਤੇ ਚਾਰ ਨਿਕਲਪਾਂ ਨਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਕੋਡ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਨਕ ਤ ਾਡੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ( )
ੂਿੰ ਫ਼ਤੇ ਿੇ ਰੇਕ ਨਿ ਛੇਤੀ (ਸਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਪਨ ਲਾਂ) ਜਾਣ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ੈ. ਜੇ ਤ ਾਡੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ੂਿੰ ਸਾਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਪਨ ਲਾਂ ਜਾਣ ਿੀ ਜਰੂਰਤ
ੀ ਂ ੈ, ਤਾਂ
ਕੋਡ ਿੀ ਜਰੂਰਤ
ੀ ਂ ੈ.

ਸ਼਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਲੀਜ ਕੋਡਜ 1-ਿਾਕਰ 2-ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ੍ੇਸ਼ਨ 3- ਆਫਸਾਈਟ੍ ਵਸੱ ਵਖਆ 4-ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਜਿੰ ਮੇਿਾਰੀ
ਸਮਾਂ ਵਿਵਿਆਰਥੀ
ਜਾ ਵਰਿਾ ਿੋਿੇਗਾ

ਜਲਿੀ ਵਰਲੀਜ ਕੋਡ

ਜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸਾਮ 6 ਿਜੇ ਰੋਂ
ਪ੍ਵਿਲਾਂ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਛਿੱ ਡ ਵਰਿਾ ਿੈ

ਕਾਰਨ
ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ- ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿੱ ਧਿਾਰ ਸਾਮ 5 ਿਜੇ ਇਿੱ ਕ ਸੌਕਰ ਲੀਗ ਵਿਿੱ ਚ ਿੈ।

ਸੋਮਿਾਰ
ਮੰ ਗਲਿਾਰ
ਬਿੱ ਧਿਾਰ
ਿੀਰਿਾਰ
ਸਿੱ ਕਰਿਾਰ

ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ (ਰੀਲੀਜ਼ ਕੋਡ 1): ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਿਆਰਾ ਨ ਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀ
ਿਾਕਰਾਂ ੂਿੰ ਰ ਨਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ.
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ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ #1
ਆਖਰੀ ਨਾਮ

ਪਵਿਲਾ ਨਾਮ

ਈਮੇਲ

ਰ਼ੁਜਗਾਰਿਾਤਾ

ਐਚਓਐਮ ਈਪ

ਿੋਮ ਫੋਨ

ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ

ਕਿੰ ਮ ਿਾ ਫੋਨ

ਆਖਰੀ ਨਾਮ

ਪਵਿਲਾ ਨਾਮ

ਈਮੇਲ

ਰ਼ੁਜਗਾਰਿਾਤਾ

ਐਚਓਐਮ ਈਪ

ਿੋਮ ਫੋਨ

ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ

ਸ਼ਵਿਰ

ਵਜਪ

ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸਰਪਰਸਤ #2

ਸ਼ਵਿਰ

ਵਜਪ

ਕਿੰ ਮ ਿਾ ਫੋਨ

ਕੀ ਇਸ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਤੱ ਕ ਪਿ਼ੁਿੰ ਚ ਨੂਿੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕੋਈ ਅਿਾਲਤ-ਲਾਜਮੀ ਵਿਰਾਸਤ/ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ ਿੇ ਆਿੇਸ਼ ਿਨ?
☐ ਿਾਈ ☐ ਐਨ
ਜੇ ਿਾਂ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂਿੰਨੀ ਆਿੇਸ਼ ਜੋੜੋ।
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਹਿੰਦਾ ਹੈ:

☐ ਦੋਿੇਂ ਮਾਪ੍ੇ

☐ ਮਾਂ

☐ ਵਪ੍ਰਾ

☐ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਿਸਰ

☐ ਏਬੀ 1567 ਨੂੰ ਉਿਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਵਿਲੀ ਰਰਜੀਿੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਵਰਿਰ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੰ ਦੀ ਿੈ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਬੇਘਰ
ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਾਲਕ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਿਜੋਂ ਕੀਰੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਿੱ ਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੇ ਰਸੀਂ ਸਿੈ-ਪ੍ਿਮਾਵਣਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਵਕ ਰਿਾਡਾ
ਬਿੱ ਚਾ ਬੇਘਰ ਨੌਜਿਾਨ ਿੈ ਜਾਂ ਜਿਾਨੀ ਨੂੰ ਉਰਸਾਵਿਰ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਿੇਠਾਂ, ਉਿਨਾਂ ਵਿਅਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਕੇਰ ਵਦਓ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਂ ਵਿਸਵਰਿਰ ਵਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਰੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰ ਦੇ ਿੋ। ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਕਾਰਨਾਂ
ਕਰਕੇ, ਰਿਾਡਾ ਪ੍ਿੱ ਰਰ/ਧੀ ਕੇਿਲ ਿੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਵਿਅਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਜਾਰੀ ਕੀਰਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱ ਕਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੰ ਰਿਾਡੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਰੋਂ ਵਰਿਾਅ ਕਰਨ ਰੋਂ ਪ੍ਵਿਲਾਂ ਆਈਡੀ ਪ੍ੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਰਸੀਂ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ/ਬਦਲਣਾ ਚਾਿੰ ਦੇ ਿੋ, ਰਾਂ ਰਿਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੌਰ 'ਰੇ
ਵਿਸਵਰਿਰ ਵਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਨਾਂ

ਵਰਸ਼ਤਾ

ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ

ਨਾਂ

ਵਰਸ਼ਤਾ

ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ

ਨਾਂ

ਵਰਸ਼ਤਾ

ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ

ਨਾਂ

ਵਰਸ਼ਤਾ

ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ
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ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਜੇ ਰਿਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਦਿਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੰ ਦੀ ਿੈ, ਰਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦਿਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੌਰ 'ਰੇ ਿਰਰਮਾਨ ਰਾਰੀਖ ਅਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਜਿੀਜ਼ ਕੀਰੇ ਕੰ ਟੇਨਰ ਵਿਿੱ ਚ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
ਿਿਾਈ ਿਾ ਨਾਮ

ਖ਼ੁਰਾਕ

ਵਿੱ ਤੇ ਗਏ ਘਿੰ ਟ੍ੇ

ਿਿਾਈ ਿਾ ਨਾਮ

ਖ਼ੁਰਾਕ

ਵਿੱ ਤੇ ਗਏ ਘਿੰ ਟ੍ੇ

ਿਿਾਈ ਿਾ ਨਾਮ

ਖ਼ੁਰਾਕ

ਵਿੱ ਤੇ ਗਏ ਘਿੰ ਟ੍ੇ

ਿਿਾਈ ਿਾ ਨਾਮ

ਖ਼ੁਰਾਕ

ਵਿੱ ਤੇ ਗਏ ਘਿੰ ਟ੍ੇ

ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਅਿਸਥਾਿਾਂ
ਗਲਾਸ / ਸਿੰਪਰਕ ਪਨ ਿੇ
: ☐ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰ ਮ ਲਈ
☐ ਪੜਹ ਲਈ
ਆਖਰੀ ਅਿੱਖਾਂ ਿੀ ਜਾਂਚ ਿੀ ਤਾਰੀਖ:_____________________________
☐ ਸਣ ਿੀ ਸ ਾਇਤਾ ਪਨ

ਿੇ

☐ ਡਾਇਵਬਟੀਜ਼

ਗੰ ਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ☐ Epi-pen

☐ ਸੂਗਰ

☐ ਰ ਿਾਰ

☐ ਇ ਸਨਲ ਨ ਰਭਰ

ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਵਕਸਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ

☐ Benadryl

☐ ਮੌਜੂਿਾ ਿਮਾ
☐ ਮੌਜੂਿਾ ਿੌਰੇ

ਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ:
ਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ:

☐ ਸਾ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿਾ ੈ
☐ ਿਿਾਈ ਤੇ

☐ ਰੋਜਾ ਾ ਿੀ ਿਿਾਈ 'ਤੇ

ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਰਾਜ਼ਾ ਵਬਮਾਰੀਆਂ, ਿਸਪ੍ਰਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਭਰਰੀ ਿੋਣ, ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਿਸਥਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸੋ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਿਾਸਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ
ਵਰਿਾਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਮੈਂ / ਅਸੀ,ਂ ਪਸਟੀ ਕਰਿੇ ਾਂ ਨਕ ਮੈਂ / ਅਸੀ ਂ ਇਸਿੇ ਮਾਨਪਆਂ ਜਾਂ ਕਾ ੂਿੰ ੀ ਸਰਪਰਸਤ ਾਂ ____________________________ , ਇਕ ਾਬਾਲਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ
ਿੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਆਿਾਜਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਐਕਸਪੈਡੇਡ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ੂਿੰ ਅਨਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਨ ਮਤੀ ਨਿਿੰਿਾ ੈ, ਨਜਸ ਨਿਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਪਰੀਨਖਆ, ਅ ਿੱ ਸਥੀਸੀਕਲ,
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਤਸਖੀਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਤਾਲ ਨਜਸ ੂਿੰ ਸਲਾਨ ਆ ਨਗਆ ਮਿੰਨ ਆ ਜਾਂਿਾ ੈ ਅਤੇ ਅਧੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ੈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਿੇ ਸਟਾਫ ਿੀ
ਸਧਾਰਣ ਜਾਂ ਖਾਸ ਨ ਗਰਾ ੀ ਿਿਾਈ ਅਨਭਆਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰ ੀਆ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਬਨਲਕ ੈਲਥ ਿੇ ਪਰਬਧ
ਿੰ ਅਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸਿਾ ੈ.
ਮੈਂ / ਅਸੀ ਂ ਸਮਿਿੇ ਾਂ ਨਕ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ਾਲ ਇਲਾਜ ਪੇਸ ਕਰ ਤੋਂ ਪਨ ਲਾਂ ਤ ਾਡੇ ਾਲ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿੰਪਰਕਾਂ ਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿੀ ਕੋਨਸਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰਿੰਤੂ ਜੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਂ ਅਨਧਕਾਰਤ ਬਾਲਗਾਂ ਤਿੱਕ ਪ ਿੰਚ
ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਸੇ ਿੀ ਉਪਚਾਰ ੂਿੰ ਰੋਨਕਆ
ੀ ਂ ਜਾਏਗਾ. ਇ ਸਮਨਿਆ ਜਾਂਿਾ ੈ ਨਕ ਤ ਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ੂਿੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਿੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਿੀਕੀ ਉਪਲਬਧ ਸਪਤਾਲ ਨਲਜਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਇਥੇ ਨ ਰਧਾਰਤ
ੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ.
ਂ
___________________________ ਮੇਰਾ ਲੋ ੜੀਿਾ
ਸਪਤਾਲ ੈ.
ਂ ਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ / ਅਸੀ ਂ ਅਿੱਗੇ ਸਮਿਿੇ ਾਂ ਨਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਾਲ
ਮੈਂ / ਅਸੀ ਂ ਸਮਿਿੇ ਾਂ ਨਕ ਸਕੂਲ ਨਜਲਹ ਾ ਨਿਨਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਰਘਟ ਾ / ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਮ ਿੱਈਆ
ੀ ਂ ਕਰਿਾਉਿ
ਂ
ਸਬਿੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮੇਰੀ / ਸਾਡੀ ਨਜਿੰਮੇਿਾਰੀ ੋ ਸਕਿੇ
ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਨਜਲੇ ਜਾਂ ਫਰੈਸ ੋ ਕਾਉਟੀ ਸਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ .

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਰਜੀ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਸਵਰਿਰ ਵਸਿੱ ਖਣ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਰੋਂ ਬਾਅਦ

ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਵਿਕਾਰ
________ ਇਿੱਥੇ ਅਰਿੰਭ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ / ਧੀ ੂਿੰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇ ਬਰਖਾਸਤ ਣ
ੋ ਜਾਂ ਮ releaseਲੇ ਨਰਲੀਜ ਣ
ੋ ਿੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨ ਯਮਤ ਸਕੂਲ ਨਿ ਿੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਿਸਨਤਰਤ
ਨਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਣ
ੋ ਿੀ ਆਨਗਆ ਨਿਿੰਿਾ ਾਂ. ਮੈਂ ਜਾਣਿਾ ਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ / ਧੀ ਲਾਜਮੀ ੈ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਮੇਂ ਿਆਰਾ ਚਿੱਨਕਆ ਜਾਉ ਜਾਂ ਛੇਤੀ
ਜਾਰੀ ਣ
ੋ ਿਾ ਿਸਤਾਿੇਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ (ਪਿੰ ਾ 1 ਿੇਖੋ). ਮੈਂ ਸਮਿਿਾ / ਸਮਿਿੀ ਾਂ ਨਕ ਨਜ ੜਾ ਿੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ / ਬੇਟੀ ੂਿੰ ਚਿੱਕਿਾ ੈ ਉਸ ੂਿੰ ਨਿਸਨਤਰਤ ਲਰਨ ਿੰ ਗ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਫ ੂਿੰ ਪਛਾਣ ਪਰਿਾ ਕਰ ਿੀ ਜਰੂਰਤ ੋ ਸਕਿੀ ੈ.

________ ਇਥੇ ਅਰਿੰਭ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਮਿੰ ਿਾ ਾਂ ਨਕ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੀ ਾਜਰੀ ਿੀਆਂ ਨਿਸਾ ਨ ਰਿੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੀਆਂ ੀਤੀਆਂ ੂਿੰ ਪੜਹ ਨਲਆ ੈ. ਮੈਂ ਸਮਿਿਾ /

ਸਮਿਿੀ ਾਂ ਨਕ ਨਿਸਨਤਰਤ ਨਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਿਚ ਨ ਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ / ਧੀ ਅਤੇ ਮਾਨਪਆਂ / ਸਰਪਰਸਤਾਂ ੂਿੰ ਇ ਹਾਂ ਨਿਸਾ-ਨ ਰਿੇਸਾਂ ਅਤੇ ੀਤੀਆਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ ੀ ਚਾ ੀਿੀ ੈ.

________ ਇਥੇ ਅਰਿੰਭ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਫ ੂਿੰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਣ / ਬੇਟੀ ੂਿੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਿਿੱਚੋਂ ਿਸਤਖਤ ਕਰ ਿੀ ਇਜਾਜਤ ਨਿਿੰਿਾ ਾਂ, ਪਰਿੰਤੂ ਇ ਸੀਮਤ
ੀ ਂ ਨਕ ਉ ਘਰ ਜਾ ਨਰ ਾ ੈ, ਜਲਿੀ ਚਿੱਨਕਆ ਜਾਂਿਾ ੈ, ਜਾਂ ਨਜਲਹ ਾ ਆਿਾਜਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ੈ.

________ ਇਥੇ ਅਰਿੰਭ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ / ਧੀ ੂਿੰ ਸਕੂਲ ਨਡਸਨਟਰਕਟ ਿੀ ੀਤੀ ਿੇ ਅ ਸਾਰ, ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੌਰਾ ਨਫਲਮਾਂ ਿੇਖਣ ਿੀ ਆਨਗਆ ਨਿਿੰਿਾ
ਾਂ. ਮੈਂ ਸਮਿਿਾ / ਸਮਿਿੀ ਾਂ ਨਕ ਨਿਸਨਤਰਤ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਿੇ ਸਿੰਸੋਧ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿੀਆਂ ਅਕਾਿਨਮਕ ਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਿੇ ਨ ਿੱਸੇ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਿੰਸਟਰਕਟਰ ਕਈ ਿਾਰ
ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰਨਤਭਾਗੀਆਂ ੂਿੰ ਨਫਲਮਾਂ ਨਿਖਾ ਸਕਿੇ
. ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ ਨਜਲਹ ੇ ਿੀਆਂ ਨਫਲਮਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਨਿਸਾ ਨ ਰਿੇਸਾਂ ਿੇ
ਅ ਸਾਰ ਨਫਲਮਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ. ਇ ਫਾਰਮ ਇਿੱਕ ਇਜਾਜਤ ਸਨਲਿੱ ਪ ਿਾ ਕਿੰਮ ਕਰੇਗਾ.

________ ਇਥੇ ਅਰਿੰਭ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀ (ਜ) ੂਿੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਿੱਲਣ ਜਾਂ ਨਜਲਹ ਾ ਆਿਾਜਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾ ਰ ਿਸਤਖਤ ਕਰ ਿੀ ਆਨਗਆ
ਨਿਿੰਿਾ ਾਂ.

________ ਇਥੇ ਅਰਿੰਭ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ੂਿੰ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਿੀ ਆਨਗਆ ਨਿਓ. ਮੈਂ ਸਮਿਿਾ / ਸਮਿਿੀ ਾਂ ਨਕ ਮੇਰੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ੂਿੰ ਫਰੇਸ ੋ ਕਾ

Superintendentਂਂਟੀ ਸਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲਜ ਿਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰ ੇ ਇਕ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ਸਰਿੇਖਣ ਿਾ ਨ ਿੱਸਾ ਬਣ ਲਈ
ਨਕ ਾ ਜਾ ਨਰ ਾ ੈ. ਸਰਿੇਖਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਨਿਚ ਿੋ ਿਾਰ ਨਿਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਅਕਤੂ ਬਰ ਨਿਚ ਪੂਰਿ-ਸਰਿੇਖਣ ਅਤੇ ਮਈ ਨਿਚ ਪੋਸਟ-ਸਰਿੇਖਣ. ਇ ਇਕ
ਬ ਤ ਮ ਿੱਤਿਪੂਰਣ ਸਰਿੇਖਣ ੈ ਜੋ ਫੈਲੇਡ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾ ਮਲਾਂਕਣ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਚ ਸਧਾਰ ਕਰ ਨਿਚ ਸਾਡੀ ਮਿਿ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤ ਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀ
ਅਕਾਿਨਮਕ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਨਜਕ ਅਤੇ ਭਾਿ ਾਤਮਕ ਕਸਲਤਾਿਾਂ ਿੇ ਨਿਕਾਸ ੂਿੰ ਉਤਸਾਨ ਤ ਕਰ ਿਾਲੀਆਂ ਨਡਗਰੀਆਂ ਿੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਿਾ ੈ.

•

•
•

•
•

ਸਰਿੇਖਣ ਸਮੱਗਰੀ. ਇ ਸਰਿੇਖਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿਾ ੈ ਨਕ ਸਕੂਲ ਿੇ ਬਾਅਿ ਿਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਾਸ ਿੀ ਮਾ ਨਸਕਤਾ,
ਨਿਨਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪਰਤੀ ਸਿੈ-ਧਾਰ ਾ, ਸਿੈ-ਨ ਯਮ, ਸਕੂਲ ਿੀ ਸਮੂਲੀਅਤ, ਸਮਾਜਕ ਯੋਗਤਾ ਿੀ ਧਾਰ ਾ, ਸਿੈ-ਪਰਭਾਿਸੀਲਤਾ, ਨਚਿੰਤਾ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਿੀ
ਸਫਲਤਾ ਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਸਮਾਨਜਕ-ਭਾਿ ਾਤਮਕ ਕਸਲਤਾਿਾਂ ਿੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਨਕਿੰ ੀ ਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ੈ. ਿੂਨਜਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ / ਜਾਂ
ਗਨਰਿੱਟ / ਨਿਰੜਤਾ ਲਈ.
ਇਹ ਸਿੈਇੱਛੁਕ ਹੈ. ਤ ਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ੂਿੰ ਸਰਿੇਖਣ ਕਰ ਿੀ ਜਰੂਰਤ
ੀ ਂ ੈ. ਨਜ ੜੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ਨ ਿੱਸਾ ਲੈਂ ਿੇ
ਉ ਾਂ ੂਿੰ ਨਸਰਫ ਉ ਾਂ ਪਰਸ ਾਂ
ਿੇ ਉਿੱਤਰ ਿੇਣੇ ਪੈਂਿੇ
ਜੋ ਉ ਜਿਾਬ ਿੇਣਾ ਚਾ ਿੰਿੇ
ਅਤੇ ਉ ਇਸ ੂਿੰ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਲੈ ਣਾ ਬਿੰਿ ਕਰ ਸਕਿੇ
.
ਂ ੀ-ਪਿੱਧਰ ਿੀਆਂ ਨਰਪੋਰਟਾਂ ਨਿਿੱਚ ਕਿੰਪਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜੋ ਫੈਲੇ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇ
ਇਹ ਗੁ ਪਤ ਹੈ. ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ ਿੇ ਤੀਨਜਆਂ ੂਿੰ ਕਾਉਟ
ਮਲਾਂਕਣ ਲਈ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ
. ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ਿੇ ਤੀਜੇ ਿੀ ਨਰਪੋਰਟ
ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਤੀਜੇ ਨਸਰਫ
ਨਿਸਲੇ ਸਣ ਲਈ ਸਖਤ ਗਪਤਤਾ ਿੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਅਧੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣਗੇ. ਤ ਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਿੇ ਅਖੀਰਲੇ ਾਮ ਅਤੇ ਜ ਮਨਿ
ੂਿੰ ਨਸਰਫ
ਸਰਿੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿੇ ਸਰਿੇਖਣ ਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਿੇ ਉਿੇਸ ਾਲ, ਸਰਿੇਖਣ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਿੱਨਛਆ ਜਾਿੇਗਾ.
ਸਿੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮ. ਤ ਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ੂਿੰ ਸਰੀਰਕ, ਮ ੋਨਿਨਗਆ ਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਕਸਾ ਿੇ ਕੋਈ ਜਾਨਣਆ ਜੋਖਮ
ੀ ਂ ੈ.
ਂ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ. ਜੇ ਤ ਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰਿੇਖਣ, ਤ ਾਡੇ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰਸ
, ਜਾਂ
ੀ ਚਾ ਿੰਿੇ ਨਕ ਤ ਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਇਸ
ਂ ੀ ਸਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲਜ, ਸੇਫ਼ ਐਂਡ ੈਲਿੀ ਨਕਡਜ ਨਿਭਾਗ ੂਿੰ 559-497-3887
ਸਰਿੇਖਣ ਨਿਿੱਚ ਨ ਿੱਸਾ ਲਿੇ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਰੈਜ ੋ ਕਾਉਟ
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਰਜੀ
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ਮੈਂ ਉੱਪ੍ਰ ਨਾਵਮਰ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਸਪ੍ਰਡੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਪ੍ਰੋਕਰ ਨਾਮਿਾਲੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਮਾਪ੍ੇ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਿਸਰ ਿਾਂ, ਅਰੇ ਇਸ

ਦਆਰਾ ਅਖਵਰਆਰ ਵਦੰ ਦਾ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਿਾਂ ਵਕ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱ ਚ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿੈਇਿੱਛਰ ਿੈ; ਅਰੇ, ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱ ਰੇ ਜਾਣ ਦੇ

ਵਿਚਾਰ ਵਿਿੱ ਚ, ਮੈਨੰ ੂ ਵਨਮਨਵਲਖਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ੂਰੀ ਰਰਹਾਂ ਸੂਵਚਰ ਕੀਰਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਰੇ ਇਸ ਰਰਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਅਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ ਰਰਫੋਂ ਸਵਿਮਰ ਿਾਂ, ਅਰੇ ਸਾਡੇ ਨਮਾਇੰ ਦੇ,
ਆਸ-ਵਚੰ ਨਹ , ਿਾਵਰਸ, ਵਰਸਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਂਰਰਕ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਅਨਸਾਰ ਿਨ।

1. ਮੈਨੰ ੂ, ਘਿੱ ਟ ਦਸਰਖਰ ਕੀਰੇ, ਪ੍ੂਰੀ ਰਰਹਾਂ ਸੂਵਚਰ ਕੀਰਾ ਵਗਆ ਿੈ ਵਕ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱ ਚ ਉਿ ਗਰੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਵਸਕ, ਅਰੇ ਭਾਿਨਾਰਮਕ

ਰੌਰ 'ਰੇ ਚਣੌਰੀਪ੍ੂਰਨ ਿੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਅਰੇ ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਕਝ ਵਸਿਰ ਅਰੇ ਸਰਿੱ ਵਖਆ ਜੋਖਮ ਸਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਰੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਜਾਂ ਇਸਨਾਲ ਸਬੰ ਵਧਰ ਿੋਣ

ਿਾਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ, ਸਿੱ ਟਾਂ, ਅਰੇ ਨਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੂਰੀ ਰਰਹਾਂ ਮੰ ਨਦਾ ਿਾਂ।
2. ਮੈਂ, ਅੰ ਡਰਸਾਈਨਡ, ਿੇਅਰਬਾਈ ਵਰਲੀਜ਼, ਵਰਫ, ਵਡਸਚਾਰਜ, ਅਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਸਪ੍ਰਡੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,

ਨਮਾਇੰ ਵਦਆਂ, ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਅਰੇ ਏਜੰ ਟਾਂ (ਸਮੂਵਿਕ ਰੌਰ 'ਰੇ 'ਐਫਸੀਐਸਐਸ') ਅਰੇ ਫਰੈਸਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,

ਨਮਾਇੰ ਵਦਆਂ, ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਅਰੇ ਏਜੰ ਟਾਂ (ਸਮੂਵਿਕ ਰੌਰ 'ਰੇ 'ਐਫਸੀਬੀਈ' ਲਈ ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ, ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਿਰੀਵਨਧੀ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਰੇ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਮਕਿੱ ਦਮਾ ਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ , ਵਕਸੇ ਿੀ ਨਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨਕਸਾਨ ਲਈ ਵਰਸਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ, ਅਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਦਾਅਿੇ ਜਾਂ ਮੰ ਗਾਂ ਿਾਸਰੇ ਉਸ ਵਿਅਕਰੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਿੱ ਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ

ਿਜੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿੱ, ਇਸ
ਚੇ ਦੀਰਰਹ
ਮੌਰ
ਿੋ ਜਾਂਦੀ
ਚਾ ਪ੍ਿ, ੋਗ
ਰਾਮ ਵਿਿੱ, ਚ
ਜਾਂ ਇਸ
ਰੋਂ ਜਾਂ
ਯਾਰਰਾ
ਕਰ ਵਰਿਾਅਰੇ
ਿੰ ਦਾ/ਜਾਂ
ਿੈ, ਐਫਸੀਬੀਈ
ਜਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਵਰਿਾ
ਿੰ ਦਾ ਿੈ।
3. ਮੈਂ,ਨਰੀਜੇ
ਅੰ ਡਰਸਾਈਨਡ
ਾਂ ਵਕਸੇ
ਿੀ ਸਿੱਿੈਟ, ,ਜਦੋਂ
ਘਾਟੇਮੇ, ਰ
ਦੇਾਣਬਿੱਦਾਰੀ
ਨਕਸਾਨ
ਨਕਸਾਨ
, ਅਰੇ
/ਜਾਂਇਸਰੋਂ
ਲਾਗਰ
ਐਫਸੀਐਸਐਸ
ਰੋਂ ਨਕਸਾਨਰਵਿਰ

ਐਫਸੀਐਸਐਸ ਅਰੇ ਐਫਸੀਬੀਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਵਿਮਰ ਿਾਂ ਜੋ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਆਰਾ ਕੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦੇ ਿਨ।

4. ਮੈਂ, ਅੰ ਡਰਸਾਈਨਡ, ਇਸ ਦਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱ ਟ, ਮੌਰ, ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ੂਰੀ ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਲੈਂ ਦਾ ਿਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿੱ ਚਾ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਵਰਿਾ ਿੰ ਦਾ ਿੈ।
5. ਮੈਂ, ਅੰ ਡਰਸਾਈਨਡ, ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿਾਸਰੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਖਵਰਆਰ ਵਦੰ ਦਾ ਿਾਂ ਜੋ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕਸੇ ਸਿੱ ਟ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਰ ਵਿਿੱ ਚ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਵਝਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਅਰੇ ਸਵਿਮਰ ਿਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ਅਵਜਿੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਰ ਿਾਸਰੇ ਵਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਿਾਂ।
6. ਮੈਂ, ਅੰ ਡਰਸਾਈਨਡ, ਿੋਰ ਸਪ੍ਿੱ ਸਟ ਰੌਰ 'ਰੇ ਸਵਿਮਰ ਿਾਂ ਵਕ ਇਸ ਸਮਝੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ ਓਨਾ ਿੀ ਵਿਆਪ੍ਕ ਅਰੇ ਸਮਾਿੇਸੀ ਿੋਣਾ ਿੈ ਵਜੰ ਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ

ਦਆਰਾ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱ ਰੀ ਗਈ ਿੈ ਅਰੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਿੱ ਸਾ ਅਿੈਧ ਰਿੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਰਾਂ ਇਿ ਸਵਿਮਰ ਿੈ ਵਕ ਸੰ ਰਲਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ, ਪ੍ੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਕਰ ਅਰੇ

ਪ੍ਿਭਾਿ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗਾ।
7. ਮੈਂ, ਅੰ ਡਰਸਾਈਨਡ, ਇਸ ਦਆਰਾ

☐ ਸਵਿਮਤੀ ਵਿਓ

☐ ਸਵਿਮਰੀ ਨਿੀਂ ਵਿਿੰ ਿੇ

ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇ ਿੌਰਾ ਇਕਿੱਲੇ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਸਮੂ ਨਿਚ, ਮੇਰੇ ਬਿੱਚੇ ਿੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਮੋਸ ਤਸਿੀਰਾਂ, ਨਡਜੀਟਲ ਨਚਿੱਤਰਾਂ, ਆਿਾਜ ਨਰਕਾਰਨਡਿੰ ਗਜ, ਅਤੇ / ਜਾਂ
ਡੀਿੀਡੀ / ਿੀਨਡਓ ਟੇਪਾਂ ('ਨਰਕਾਰਨਡਿੰ ਗਜ') ਲੈ ਣ ਲਈ ਐਫਸੀਐਸਐਸ ਿਆਰਾ ਮ ਜੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਸੇ ਿੀ ਐਫਸੀਐਸਐਸ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ੋਰ ਸਿੰਸਥਾ
ੂਿੰ . ਸਿੰਬਿੰਨਧਤ ਗਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਿੂਜੇ ਨਿਨਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਨਧਆਪਕਾਂ, ਮਾਨਪਆਂ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ੂਿੰ ਐਫਸੀਐਸਐਸ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੇ ਨ ਰਿੇਸਾਂ
ਿੇ ਉਿੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਨਿਧੀਆਂ ਜਾਂ methodsਂਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂ ਨਚਤ ਕਰ ਿੇ ਉਿੇਸ ਲਈ.
ਮੈਂ ਸਮਿਿਾ / ਸਮਿਿੀ ਾਂ ਨਕ ਇ ਨਰਕਾਰਨਡਿੰ ਗ ਸਥਾ ਕ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਸਰੋਨਤਆਂ ੂਿੰ , ਸਥਾ ਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਿੇ ਾਲ ਾਲ ਰਾਸਟਰੀ
ਪਰਕਾਸ ਾਂ ਨਿਚ ਨਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਿੀ ,ੈ ਅਤੇ ਇਿੰਟਰ ੈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ੈ. ਇ ਸਨ ਮਤ ੈ ਨਕ ਬੇ ਤੀ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇ ਾਂ
ਨਰਕਾਰਨਡਿੰ ਗਾਂ ਿਾ ਮਆਇ ਾ ਜਾਂ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰ ਸਕਿਾ ਾਂ.
b. ਅਿੱਗੇ ਇ ਸਨ ਮਤੀ ੈ ਨਕ ਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿੱਚੇ ੂਿੰ ਅਤੇ ਾ ੀ ਮੈ ੂਿੰ ਉਪਰੋਕਤ ਾਮੀ ਨਰਕਾਰਨਡਿੰ ਗਜ ਨਿਚ ਕੋਈ ਅਨਧਕਾਰ, ਨਸਰਲੇ ਖ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਰਚੀ ਨਮਲੇ ਗੀ, ਾ ੀ ਮੇਰੇ ਬਿੱਚੇ ੂਿੰ ਜਾਂ ਮੈ ੂਿੰ ਲੈ ਣ, ਪਰਕਾਸ , ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ੋਏ ਕਸਾ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਲਿੱ ਗਣ ਿੇ ਨਕਸੇ ਕਾਰਣ ਿੇ ਨਕਸੇ ਕਾਰ
ਿਾ ਅਨਧਕਾਰ .ੈ ਇਿੱਥੇ ਨਿਿੱਤੇ ਉਿੇਸਾਂ ਲਈ ਇ ਾਂ ਨਰਕਾਰਨਡਿੰ ਗਾਂ ਿਾ ਪਰਸਾਰ.
a.

c.
ਮੈਂ, ੇਠਾਂ ਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਪੜਹੇ, ਸਮਿੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਿੌਤੇ 'ਤੇ ਸਿੈ-ਸਿੰਭਾਿਤ ਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਸਨ ਮਤ ਾਂ ਨਕ ਇਸ ਸਮਿੌਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਜਬਾ ੀ
ਮਾਇਿੰਿਗੀ, ਨਬਆ ਜਾਂ ਪਰੇਰਣਾ
ੀ ਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ੈ. ਮੈਂ ਸਮਿਿਾ / ਸਮਿਿੀ ਾਂ ਨਕ ਇਸ ਸਮਿੌਤੇ 'ਤੇ ਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੀਮਤੀ ਕਾ ੂਿੰ ੀ ਅਨਧਕਾਰਾਂ ੂਿੰ ਛਿੱਡ
ਨਰ ਾ ਾਂ.
ਮੈਂ ਐਲਾ ਕਰਿਾ ਾਂ ਨਕ ਮੈਂ ਾਮਜਿ ਨਿਨਿਆਰਥੀ ਿਾ ਮਾਤਾ / ਨਪਤਾ / ਕਾ ੂਿੰ ੀ ਸਰਪਰਸਤ ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਤਿੰ ਪਿੰਨ ਆਂ ਿੀ ਅਰਜੀ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ੀ ਅਤੇ ਸ ੀ ੈ.
ਂ ੇ
ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਲਰਨ ਿੰ ਗ ਪਰੋਗਰਾਮ ੂਿੰ ਸੂਨਚਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ ਨਿਚ ਿਿੱਸੇ ਗਏ ਨਕਸੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਚ ਬਿਲਾਿ ਆਉਿ
.

ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਵਪਰਿੰ ਟ੍ ਕੀਤਾ ਨਾਮ

ਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਿਸਤਖਤ

ਵਮਤੀ

ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ

