ప���త్ �ే�ిన ప��్ర�న్ ఇక్కడ ఇవ్వం��:

JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOL
�ాఠ�ాల ఆ��గయ్ ప్రణ��క

Jefferson County Public Schools,
Health Services Department, LAM Building
4309 Bishop Lane, Louisville, KY 40218
Telephone # (502) 485-3387
Fax # (502) 485-3670

��గం A

1) ���య్��్థ ఐ�� #

�-ట�య్బ్

�ాఠ�ాల సంవతస్రం:

ఈ ప్ర�ేశంల� �ాయవదుద్
1743613151

***దయ�ే�ి చక్క�ా �ి్రంట్ �ేయం��.***

త�్ల తం��్ర / సంరకష్క�డ�: అం�ాల� 1 - 11 ప���త్ �ేయం��
2) ���య్��్థ �వ�� ��ర�

3) ���య్��్థ �దట� ��ర�

5) �ాఠ�ాల

4) ప�ట�్ట న �ే��

6) ���డ్

త�్ల తం��్ర/సంరకష్క�� ��ర� & సంప్ర��ంచవల�ిన సమ���రం
7) ��ర�

8) �� న్ నంబర్
)

(

9) ����ంగ్ �ర���మ�, పట్ట ణం, �ాష్ట ం� , �ప్

-

10) అతయ్వసర సంప్ర��ంప� సమ���రం
(

)

-

11) త�్ల తం��్ర/సంరకష్క���� గమ�క: ఈ పత్రం ��ౖ సంతకం �ేయడం వలన జ�ఫరస్న్ ��ంట� బ� ర్్డ ఆఫ్ ఎడ�య్��షన్ మ��య� ��� ఉ�ో య్గ�ల� ఈ �ా�ాయ్చరణ ప్రణ��క వలన సంభ�ం�ే ఏ రక���న
బ�ధయ్తల స్వ��వం నుం�ై�� �డ�దల �ేయబడ��ర�. ఈ పత్రం �ాఠ�ాల ల��� ��� ఉ�ో య్గ�ల బ�ధయ్తలను తమ స్వంత �ర్ల కష్య్ం నుం�� �డ�దల �ేయదు. ఇం�ా, ఈ ఆ��గయ్ ప���ి్థ���
సంబం��ం� JCPS �ిబ్బం���� సమ���రం ��మయం �ేయ����� ఈ పత్రం ప���త్ �ేయ����� మ��య� సంతకం �ేయ����� ��ను ఆ��గయ్ సంరకష్ణ� అంద�ే�� �ా���� అనుమ�

ఇసుత్��న్ను. �ాఠ�ాల �ాప్నస్ర్ �ే�ిన ��త్ర పరయ్టనక� �� �డ్డ �జరవ����� అ���ారం ఇ�్చనప�ప్డ� ఈ మందుల� మ��య� /ల��� ఆ��గయ్ ��వలను ల�ౖ��న్స్ �� ం��న వలంట�ర్ క���

అం��ంచవచ్చ� ��ను గ���త్ం�, అం��క��ం��ను.

త�్ల తండ�్రల� దయ�ే�ి గమ�ంచం��: �ాఠ�ాలల� ఇవ్వవల�ిన మందుల� ��సం �ాఠ�ాలల� �ి్ర�ి��పష్న్ ధృ�కరణ పత్రం తపప్�స���ా ���ార్్డ ల� ఉం���
త�్ల తం��్ర/సంరకష్క�� సంతకం

ట���� న్ నంబర్
(

X
��గం B

)

�ే��

-

ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అం��ం�ే �ార� మ�త్ర�� ప���త్ �ేయ��: అం�ాల� 12 - 24 ప���త్ �ేయం��

12) ల�ట�క్స్ అల��జ్ � /సం��దన�లత:

 అవ�ను

 �ాదు

13) ���య్��్థ�� �ాయ్�� ��ా్థరణ:
14) �ీ��ంగ్ ట�య్బ్ రకం

 ఎన్ � ట�య్బ్

 ఎన్ జ� ట�య్బ్

 � ట�య్బ్

 జ� ట�య్బ్

 �జ� ట�య్బ్

15) �డ్డ ఏ�ై�� ఆ�రం/�ా�యం ��ట� ��్వ�ా �సు��వ����� అనుమ�ంచబడ����?

 అవ�ను

 ఇతర�ల�: _________________________________________________
 �ాదు

16) సూ�్రకరణ ��ర�: ______________________________________________________________________
**ప���ా్థల జ������ ల�బ�ల్ �ే�ిన కంట�ౖనర్ ల� �ీ��ంగ్ సూ�్రకరణ� �ాఠ�ాలక� పం�ిం���

17) ఉప���ంచవల�ిన పంప్:
18) బర�వ�:

 అవ�ను

 అవ�ను

ఇవ్వవల�ిన ప��మ�ణం: ___________ �.�.

 �ాదు

 �ాదు

19) �ీ��ంగ్ సమయం (ల�): _______________

_______________

20) �ర� �క్క అదనప� ప��మ�ణం: _______________ �.�.

_______________

_______________

�ట� సమయ�ల�: _______________

_______________

21) ��చ్చ� �ట� సమయంల� బయట� ��త్ర పరయ్టనల� ��సం అదనప� �ర� ఎ��్కంచవల�ిన అవసరం కలగవచు్చ:

 అవ�ను �తత్ ం: _______________ �.�.

 �ాదు

22) �ీ��ంగ్ ట�య్బ్ ��ల���� �ే �కష్ణ �� ం��న నర్్శ ���� భ��త్ �ేయగల��?

 అవ�ను

 �ాదు

23) అదనప� ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అం��ం�ే వయ్��త్ �క్క �ాయ్ఖ�య్��ల�:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24) ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అం��ం�ే �ా�� సమ���రం

ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అం��ం�ే �ా�� సంతకం

ప��్ర�న్ తపప్�స���ా ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అం���ే �ార� మ��య� త�్ల తం��/
్ర సంరకష్క�ల� సంతకం �ేయ��
�ే��

��ౖదయ్ అ���ా�� �ా్టంప్ (ప్ర��య �ేయ����� �ా�ా�)

X
ఆ��గయ్ సంరకష్ణ అం��ం�ే �ా�� మ���ం్ర �న ��ర�

2020-21 JCPS G-Tube, TELUGU.

ఈ సంస్థ సమ�న అవ�ా�ా�న్ అం��ం�ే �ార� మ��య� యజమ��.

