
Form A - Punjabi

 ਨਵੇਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀ    ਵਾਪਸੀ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਵਿਤੀ:   

ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ -ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਪਰਿੰ ਟ ਕਰੋ

ਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਰੀ

ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂਿੰ  ਰਾਜ ਅਤੇ ਫਡੈਰਲ ਫਿੰ ਵਡਗਂ ਲੋੜਾਂ ਿ ੇਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ।  ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਵਹਣਗੀਂਆਂ।

1.   ਸਾਿਾਜਕ ਸੁਰੱਵਿਆ #:               ਕੋਈ ਐਸ.ਐਸ.ਨਹੀਂ # 2. ਜਨਿ ਿੀ ਤਾਰੀਿ(ਿਹੀਨਾ/ਵਿਤੀ/ਸਾਲ):           3. ਵਲਿੰ ਗ:   ਪੁਰਸ਼    ਿਵਹਲਾ 

5a. ਪਤਾ:     5b. ਅਪਾਰਟਿੇਂਟ #  

5c. ਸ਼ਵਹਰ:   5d. ਵਿੱਪ ਕੋਡ:  

6a. ਘਰ ਿਾ ਫੋਨ:    6b. ਸੈਲ ਫੋਨ:   

7.   ਈਿੇਲ:    

4a. ਅਿੰਤਿ ਨਾਿ:   4b. ਪਵਹਲਾ ਨਾਿ:            4c. ਵਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਿ: 

8.     ਜਾਤ/ਕੁਲ 

   ਵਹਸਪੈਵਨਕ ਜਾਂ ਲੈਵਟਨੋ
   ਵ੍ਾਈਟ
   ਕਾਲੇ/ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਿਰੀਕੀ
   ਏਸ਼ੀਆਈ
   ਪੈਸੀਵਫਕ ਿੀਪ/ਹਵਾਈ ਿੇ ਵਾਸੀ
   ਵਫਲੀਪੀਨੋ
   ਅਿਰੀਕੀ ਇਿੰ ਡੀਅਨ
   ਅਲਾਸਕਾ ਿੇ ਵਾਸੀ
   ਹੋਰ: ___________________

9.      ਉਤਪਤੀ ਿਾ ਿੇਸ਼
 ਵਕਸ ਿੇਸ਼ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਿ ਹੋਇਆ ਸੀ?

  ______________________

10.   ਿਾਂ-ਬੋਲੀ

   ਅਿੰਗਰੇਿੀ
   ਅਰਬੀ
   ਕਿੰ ਬੋਡੀਅਨ
   ਚੀਨੀ (ਿੈੰਡਵਰਨ/ਕੈੰਟੋਨੀਿ)
   ਫਾਰਸੀ
   ਹਿੋਙ
   ਕੋਰੀਆਈ
   ਲਾਓ
   ਪਿੰ ਜਾਬੀ/ਪਿੰਜਾਬੀ
   ਰੂਸੀ
   ਸਪੇਨੀ
   ਤਾਗਾਲੋਗ
   ਵਵਅਤਨਾਿੀ
   ਹੋਰ: ___________________

11.       ਰੁਿਗਾਰ ਲਈ ਬੈਰੀਅਰ

 a.   ਸਵਿਆਚਾਰ ਬੈਰੀਅਰ
 b.   ਅਪਾਹਜ
 ਵਕਸਿ:  __________
 c.   ਵਵਸਥਾਵਪਤ ਗਰਵਹਣੀ  
 d.   ਅਿੰਗਰੇਿੀ ਿਾਸ਼ਾ ਵਸਿਾਂਿਰੂ 
 e.   ਸਾਬਕਾ ਅਪਰਾਧੀ 
 f.   ਿੌਸਿੀ ਵਕਸਾਨ
 g.   ਪਰ੍ਾਸੀ ਵਕਸਾਨ
 h.   ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਯੂਥ 
 i.   ਬੇਘਰ
 j.   ਘੱਟ ਆਿਿਨ
 k.   ਘੱਟ ਸਾਿਰਤਾ/ਗਵਣਤ
 l.   ਸਰਨਾਰਥੀ 
 m.   ਵਸਿੰ ਗਲ ਿਾਤਾ 
 n.   ਹੋਰ: _______________________
 o.   ਉਪਰੋਕਤ ਵਵਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

12.   ਸਵਥਤੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ

 a.   ਵਵਸਥਾਵਪਤ ਕਰਿਚਾਰੀ
 b.   ਯੂ.ਐਸ. ਅਨੁਿਵੀ
 c.   CalWORKs/TANF
   CalWORKs 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਵੱਚ ਿਤਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
 d.   Cal Fresh/Food Stamps/SNAP
 e.   ਜਨਰਲ ਸਹਾਇਤਾ (GA)
 f.   ਸਰਨਾਰਥੀ ਨਕਿ ਸਹਾਇਤਾ
 g.   ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਆਿਿਨ 
 h.   ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ:
   __________________________
 i.   ਉਪਰੋਕਤ ਵਵਚੋਂ

(ਸਾਰੇ ਵਚਿੰ ਵਨ੍ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹਨ) (ਸਾਰੇ ਵਚਿੰ ਵਨ੍ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹਨ)

(ਸਾਰੇ ਵਚਿੰ ਵਨ੍ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹਨ)

(ਇੱਕ ਵਚਿੰ ਵਨ੍ਤ ਕਰੋ)

San Juan Unified School District



15.       ਆਿਿਨ ਪੱਧਰ

           (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੇਤ ਅਵਧਕਤਿ ਪਵਰਵਾਰ ਿੀ  
          ਸਾਲਾਨਾ ਆਿਿਨ)

16.         ਪਵਰਵਾਰ 
 a.  ਪਵਰਵਾਰ ਆਕਾਰ: __________

 b.  ਇਕ ਚੁਣੋ:      ਵਸਿੰ ਗਲ    ਵਵਵਾਵਹਤ ਜਾਂ ਜੋੜਾ 

 c.  ਘਰ ਵਵੱਚ K-12 ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ:  _______________
 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਬੱਚੇ ਵਿਲ੍ੇ  ਵਵੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਿੇ ਹਨ? 
   ਹਾਂ    ਨਹੀਂ

(ਇੱਕ ਵਚਿੰ ਵਨ੍ਤ ਕਰੋ)

(ਇੱਕ ਵਚਿੰ ਵਨ੍ਤ ਕਰੋ)

 ਸਾਲਾਨਾ ਆਿਿਨ
$0 –$11,880

$11,881 –$16,953

$16,954 –$23,276

$23,277 –$28,734

$28,735 –$33,906

$33,907 –$39,658

$39,659 –$45,410

$45,411 –$51,162

ਹੋਰ ਵੱਧ $51,162

 17. ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸਿੰ ਪਰਕ
a. ਪਵਹਲਾ ਨਾਿ:  

b. ਅਿੰਤਿ ਨਾਿ:  

c. ਸਿੰਬਿੰ ਧ: 

d. ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ: ( )  - 

13.      ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਵਥਤੀ

   ਰੁਿਗਾਰੀ
   ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ
   ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੇਿ ਵਰਹਾ ਹੈ:
 ਿਹੀਵਨਆਂ ਿੀ ਵਗਣਤੀ ______
   ਨਾ ਰੁਿਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿੰ ਿ ਿੀ ਿਾਲ ਕਰ ਵਰਹਾ

14.       ਵਸੱਵਿਆ
 a. ਪੱਧਰ ਿੁਕਿੰ ਿਲ ਕੀਤੇ:

   ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਡਪਲੋਿਾ
   GED®/HSE ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ
   ਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਹਾਿਰੀ ਿੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ  
   ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ
   ਕੁਝ ਕਾਲਜ-ਕੋਈ ਵਡਗਰੀ ਨਹੀਂ
   AA/AS ਵਡਗਰੀ
   4 ਸਾਲ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਗਰੈਜੂਏਟ
   ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਿ (ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਿੇ ਬਾਅਿ)
   ਕੋਈ ਨਹੀਂ

 b. ਕੀ ਇਹ ਪੱਧਰ ਅਿਰੀਕਾ ਿੇ ਬਾਹਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? 
   ਹਾਂ     ਨਹੀਂ 

 c. ਵਸੱਵਿਆ ਿੇ ਸਾਲਾਂ ਿੀ ਕੁੱਲ ਵਗਣਤੀ: ______

 d. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿ ਵਸੱਵਿਆ ਅਿਰੀਕਾ ਿੇ ਬਾਹਰ ਸੀ? 
   ਹਾਂ    ਨਹੀਂ 

 e. ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਹਾਿਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ?
   ਹਾਂ    ਨਹੀਂ

 ਸਕੂਲ ਨਾਿ: ___________________
   ਪੋਸਟ ਕੋਰ

 f. ਿੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਇੱਕ    IEP ਜਾਂ    504 ਸੀ
(ਸਾਰੇ ਵਚਿੰ ਵਨ੍ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹਨ)

ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਿ (ਪੇਿ 3 ਿਾ 2)



18.   ਟੀਚੇ
 (ਪਰੋਗਰਾਿ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ- 30 ਜੂਨ ਹੈ)

 a. ਵਸੱਵਿਆ ਟੀਚਾ: 

 ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸਾਲ ਲਈ ਿੇਰੇ ਵਸੱਵਿਆ ਿੇ ਟੀਚੇ ਹਨ: (ਸਾਰੇ ਵਚਿੰ ਵਨ੍ਤ ਕਰੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹਨ)

   ਅਿੰਗਰੇਜੀ ਵਸੱਿਣਾ 
   ਿੇਰੇ ਅਕਾਿਵਿਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੁਧਾਰਨਾ (ਪੜ੍ਨਾ, ਵਲੱਿਣਾ ਅਤੇ ਗਵਣਤ)
   ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਡਪਲੋਿਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਾਉਣਾ 
   ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਸਿਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਿ ਵਵੱਚ ਿਾਿਲ ਹੋਣਾ 
   ਹੋਰ:  ____________________________________________________________________________

 b. ਹੋਰ ਟੀਚਾ:

 ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਿ ਸਾਲ ਲਈ ਿੇਰਾ ਟੀਚਾ ਹੈ:

   ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣਾ
   ਨੌਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਣਾ 
   ਹੋਰ  ਪੈਸਾ ਕਿਾਉਣਾ
   ਇੱਕ ਵਬਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
   ਫੌਜ ਵਵੱਚ ਿਾਿਲ ਹੋਣਾ 
   ਅਿਰੀਕਨ ਵਸਟੀਿਨਵਸ਼ਪ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
   ਵਨੱਜੀ 
   ਪਵਰਵਾਰ ਿਾ ਟੀਚਾ
   ਹੋਰ:  ____________________________________________________________________________

ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਿ (ਪੇਿ 3 ਿਾ 3)

(ਇੱਕ ਵਚਿੰ ਵਨ੍ਤ ਕਰੋ)


