Lake Washington School District
மாணவர் பதிவுப் படிவம்
பள் ளி

இன்றைய தேதி

மாணவர் ேகவல்
சட்டப் பூர்வ கடடசிப் பபயர்

சட்டப் பூர்வ முதற் பபயர்

பிறந்த தததி (M/D/Y)

பாலினம்

சட்டப் பூர்வ நடுப் பபயர்

பிறந்த இடம் : நகரம்

என் றும் அடைப் படுவார்

மாநிலம்

நாடு

வகுப் பு நிடல

உங் கள் பிள் டள இதுவடரயில் இது தபான்ற திட்டங் களில் இருந் துள் ளாரா:
உயர் திறன் பகாண்டவர்
சிறப் பு க் கல் வி
504 தங் குமிடம்

ஆங் கில பமாழி கற் பவர்
பதாழில் சார் சிகிச்டச
தபச்சு/பமாழி

உடல் சிகிச்டச
மற் றடவ

மாணவரின் பபற் தறார்/பாதுகாவலர் தற் தபாது இராணுவத்தில் உள் ளாரா?

ஆம் எனில் :

இல் டல
ஆம் :
இராணுவத்தில் உள் ள பபற் தறார்கள் /பாதுகாவலர்களின் எண்ணிக்டக

ஆயுதப் படட, பணியில் பசயலிலுள் ளார்
ஆயுதப் படட, ரிசர்வ் ஸ்
வாஷிங் டன் ததசிய பாதுகாப் பு

அறபநறிக் குறியீடு: மாவட்டம் பின்வரும் தகவடல மாநிலத்திற் கு அளிக் க தவண்டும் .
(வடகப் பிரிவுகள் மாநிலம் மற் றும் கூட்டாட்சி அரசால் தீர்மானிக்கப் படுகிறது).
தகள் வி1: உங் கள் ஹிஸ்பானிக் அல் லது லே்திதனா தோை் ைே் றேச் தசர்ந்ேவரா? (பபாருந் தும் அறனே் றேயும் தேர்வுபசய் க)
ஹிஸ்பானிக்/லத்திதனா அல் ல
கியூபன்
படாமினிகன்
ஸ்பபயின் நாட்டவர்

பியூர்தடா ரிகன்
பமக்சிகன் / பமக் சிகன் அபமரிக்கன் / சிகாதனா
மத்திய அபமரிக்கன்

பதன் அபமரிக் கர்
லத்தீன் அபமரிக் கன்
மற் ற ஹிஸ்பானிக் /லத்திதனா

தகள் வி 2: உங் கள் பிள் றளக்கு என்ன இனே் றேப் பரிசீலிக் கிறீர்கள் ? (பபாருந் தும் அடனத்டதயும் ததர்வுபசய் க)
ஆப் பிரிக் க
அபமரிக் கன் /
பிளாக்
பவள் டள

ஆசிய இந்தியர்
கம் தபாடிய
சீனம்
பிலிப் டபன்ஸ்
தமாங்
இந்ததாதனஷியன்
ஜப் பானி
பகாரியன்
லாதவாடியன்
பமதலஷியன்
பாகிஸ்தான்
சிங் கப் பூர்
டதவானிய
தாய் லாந்து
வியட்நாமீஸ்
மற் ற ஏசியன்

பூர்வீக ஹவாயியன்
பிஜியன்
குவாமானியன்
அல் லது சதமாதரா
மரியானா தீவு
பமலதனசியன்
டமக் தராதனசியன்
சதமாவாத் தீவினர்
தடாங் கன்
மற் ற பசிபிக்
தீவுவாசிகள்

அலாஸ்கா பூர்வீகம்
பசஹாலிசு
தகால் வில்
பகௌலிட்ஸ்
தஹா
தஜம் ஸ்டவுன்
கலிஸ்பபல்
கீை் எல் வா
லும் மி
முக்பலஷூட்
நிஸ்குவாலி
நூக்சாக்
தபார்ட் தகம் பிள்
கிளாலம்
புயால் லாப்
முக்பலஷூட்

குயிலுட்
மற் ற வாஷிங் டன் இந்தியன்
குயிபனௌல் ட்
மற் ற அபமரிக் க இந்தியர்
சமீஷ்
பசௌக்-சூயாட்டில்
மீன் மீன் நீ ர்
ஸ்தகாதகாமிஷ்
ஸ்தனாக்ளூமி
ஸ்தபாதகன்
ஸ்குவாசின் தீவு
ஸ்டில் லாகுவாமிஷ்
சுகுவாமிஷ்
ஸ்விதனாமிஷ்
துலாலிப்
யக்காமா

முந் றேய பள் ளிே் ேகவல்
இதற் கு முன் பு பசன் ற பள் ளிகளின் எண்ணிக்டக:

மாணவர் படித்த கடடசிப் பள் ளி (வருடன் , வகுப்பு மற் றும் முன் னாள்
பள் ளியின் முகவரிடயச் தசர்க்கவும் ):

உங் கள் பிள் டள வாஷிங் டன் மாநிலத்தில் உள் ள பள் ளி அல் லது பள் ளிகளில் இதுவடரயில் தசர்ந்துள் ளாரா?
ஆம்

இல் டல ஆம் எனில் , எந்தப் பள் ளியில் (களில் ) மற் றும் ஆண்டில் (களில் ) தசர்ந்தார்?

உங் கள் பிள் டள இதுவடர தலக் வாஷிங் டன் ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்டில் படித்துள் ளாரா? (பஹட்ஸ்டார்ட், பரடிஸ்டார்ட் அல் லது
மைடலயர் பள் ளி உட்பட)?
ஆம்

இல் டல ஆம் எனில் , எந்தப் பள் ளியில் மற் றும் ஆண்டில் (களில் ) தசர்ந்தார்?

School Entry Date

Advisor Name

Student 1D #

B/D Verified (initial)
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Use Only
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ஆரம் ப வீட்டுே் ேகவல் - வதியும் முகவரி - மாணவர் எங் கு வசிக்கிைார்
ஸ்ட்ரீட்ஆப் ட்

For Office Use Only

#

சிட்டிஸ்தடட்ஜிப் ஹவுசிங் படவலப் பமண்ட்

(பபாருந்தினால் )

Address Verified (initial)

அஞ் சல் முகவரி (தமலுள் ளதில் இருந் து தவறுபட்டது என்றால் )
பதரு
சிட்டி

அஞ் சல் பபட்டி
ஸ்தடட்

முதன்டம பதாடலதபசி: (

பட்டியலிடப் படவில் டல எனில் ததர்வுபசய் க

)

பபை் தைார்/பாதுகாவலர் #1

தாய்

பதாடலதபசி 2: (

தந்டத

கடடசிப் பபயர்

தந்டதயின் மடனவி

முதற் பபயர்

பதாடலதபசி 3: (

தாயின் கணவன்
மற் றடவ

முதலாளி

ஆப் ட் #

ஜிப்

வீட்டு

பசல்

தவடல

மற் ற

)
முகப் பு

பசல்

தவடல

மற் ற

)
முகப் பு

பசல்

தவடல

மற் ற

)
முகப் பு

பசல்

தவடல

மற் ற

)
முகப் பு

பசல்

தவடல

மற் ற

மின்னஞ் சல் முகவரி:

பபை் தைார்/பாதுகாவலர் #2

தாய்

பதாடலதபசி 2: (

தந்டத

கடடசிப் பபயர்

தந்டதயின் மடனவி

முதற் பபயர்

பதாடலதபசி 3: (

தாயின் கணவன்
மற் றடவ

முதலாளி

மின்னஞ் சல் முகவரி:

இரண்டாவது வீட்டு அஞ் சல் ேகவல்
ஸ்ட்ரீட்
சிட்டி

ஆப் ட் #
ஸ்தடட்ஜிப் ஹவுசிங்

படவலப் பமண்ட்

(பபாருந்தினால் )

அஞ் சல் முகவரி (தமலுள் ளதில் இருந் து தவறுபட்டது என்றால் )
பதரு
சிட்டி

அஞ் சல் பபட்டி
ஸ்தடட்

முதன்டம பதாடலதபசி: (
பபை் தைார்/பாதுகாவலர் #3
கடடசிப் பபயர்
முதற் பபயர்
முதலாளி

பபை் தைார்/பாதுகாவலர் #4
கடடசிப் பபயர்
முதற் பபயர்
முதலாளி

ஆப் ட் #

ஜிப்
பட்டியலிடப் படவில் டல எனில் ததர்வுபசய் க

)

தாய்
தந்டத

பதாடலதபசி 2: (

தந்டதயின் மடனவி
தாயின் கணவன்

பதாடலதபசி 3: (

மற் றடவ

வீட்டு

பசல்

தவடல

மற் ற

)
முகப் பு

பசல்

தவடல

மற் ற

)
முகப் பு

பசல்

தவடல

மற் ற

)
முகப் பு

பசல்

தவடல

மற் ற

)
முகப் பு

பசல்

தவடல

மற் ற

மின்னஞ் சல் முகவரி:
தாய்
தந்டத

பதாடலதபசி 2: (

தந்டதயின் மடனவி
தாயின் கணவன்
மற் றடவ

பதாடலதபசி 3: (

மின்னஞ் சல் முகவரி:

தகவல் சரிபார்ப்பு: இப் படிவத்தில் உள் ள தகவல் கள் உண்டமயானடவ மற் றும் இத்தததிப் படி துல் லியமானடவ. தசர்வதற் கு அல் லது ஒதுக்கீட்டடப்
பபறுவதற் காக பபாய் யான தகவல் கடள வைங் குவது தலக் வாஷிங் டன் ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக் ட்டில் உள் ள பள் ளியில் மாணவரின் தசர்க்டக அல் லது
ஒதுக்கீட்டடத் திரும் பப் பபற வழிவகுக் கும் என் படத நான் புரிந் துபகாள் கிதறன் .

சட்ட பபை் தைார் / கார்டியன் றகபயாப் பம்

தேதி
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