અર� વિ◌નત
◌ં ◌ી ફોર◌્ મ
2018

ઑટિ◌ઝર્ િ◌િ◌ર પ્ર◌ોગ્રાર્

વિ◌કાસલ�ી સ◌ેિ◌◌ાઓ વિ◌ભ◌ાગન◌ો ઑિટઝર્ વિ◌ભ◌ાગ

કપ
◌ૃ ◌ા કરી

◌ા◌ં િ◌◌ાઇપ કરો અથિ◌◌ા લખીન◌ે સ◌્ પ� રીત◌ે પ્રપ્રિ◌ કરો

ફ◌ોર◌્ર
્
મ
બ◌ાળકન◌ં ન◌ાર્
બ◌ાળકન◌ી જન◌્ ર્ ત◌ાર◌ીખ
બ◌ાળકન◌ી સર◌્◌ાજ સર�ા # આિ◌શ◌્ યક
બ◌ાળકન◌ં ર◌્◌ાસહ◌ેલ◌્ થ #
બ◌ાળકન◌ો િ◌◌ીર◌્◌ા પ્ર ક◌ાર: (સ◌્ િ◌◌ાન◌્ ડડમ,
પર
ીવર યર જ◌ાવત:
આવસસક◌ૃિપ◌ા
નસ
ૉર નહ લે થ
િ ગ
)ે
બ◌ાળકન◌ી
કરીકજણ◌ાિ◌◌ો
- પરષ
કે સ્રે ર◌ી
ર◌્◌ેલ ર◌્◌ોકલિ◌◌ાન◌ં સરન◌ાર◌્◌ં
શહ◌ેર, ર◌ાજ્ ય, વપન ક◌ોડ
ર◌્◌ાત◌ા-વપત◌ા/િ◌◌ાલ◌ીન◌ં ન◌ાર્
તર્◌ ે તર◌્◌ારા બાળક વિ◌શે િ◌◌ાત કરિ◌◌ા ર◌્◌ાિ◌◌ે
કઈ
ા પસંદ કરશ
ો? *વિ◌શે વલવખત સ◌ાર◌્ગ્રી કઈ
તર્◌ભ
ારા ાષ
બાળકન◌ા
સંભ◌ાળ
ભ◌ાષ◌ાર◌્◌ા◌ં ર◌્◌ેળિ◌િ◌◌ાન◌ં તર◌્◌ે
પસં
કરશ ો?*
ર◌દ
્ ◌ાત◌ા-વપત◌ાન◌ા
ફ◌ોન ન◌ં બર (ર◌્◌ોબ◌ાઇલ અન◌ે
િ
ક
ૈ વલ પક)
ર◌્◌ાત◌ા-વપત◌ાન◌ા
ઈર◌્◌ેલ

*અનિ◌◌ાદ અન◌ે અથમઘિ◌ન સહભ◌ાગ◌ીઓ ર◌્◌ાિ◌◌ે વિ◌ન◌ાર્◌ૂલ◌્ ય છ◌ે.
તર્ન◌ે એક ડૉક્ િ◌ર અથિ◌◌ા

એક ઑટિ◌ઝર્ સ્પક્◌ે રર્ ટડસઓડરન◌ા કોઈ લવખત વનદાનન◌ી જર

ર◌્ન◌ોવિ◌જ્ ઞ◌ાન◌ી દ◌્ િ◌◌ારા આપલ
◌ે

પડશ.◌ ે

શં બાળક પ◌ાસે એક ઑટિ◌ઝર્ સ◌્ પ◌ેક◌્ રર્ ટડસઓડમરન◌ં કોઈ ચક◌ાસાય◌ેલ વનદાન છ◌ે?

હા

ના

કૃ પ◌ા કરી તર્◌ારા બાળક પર અસર કરતી અન્ય સંબવ
ં િ◌ત તબીબી, જ્ ઞ◌ાન◌ાત◌્ ર◌્ક અથિ◌◌ા
ર◌્◌ાનવસક વસ્થવતઓ સૂવચબદ્ િ◌ કર◌ો:

ર◌્◌ે◌ં (ઉપર જણ◌ાિ◌◌ેલ બાળકન◌ો
વપત◌ૃ /િ◌◌ાલ◌ી) આ ફ◌ોર◌્મ ર◌્◌ારી જ◌ાણકારી
ર◌્જ
◌ૂ
મ◌ાત◌ા-િપત◌ા/ વ◌ાલીની સહ◌ી જ�ર◌ી :

બ
મક અન◌ે પ્રર◌્◌ાવણકપણે પ◌ૂ ણમ
ચ◌ોકસાઈપ કય◌ો છ◌ે .
િ◌
◌ૂ
ત◌ાર◌ીખ :

વિ◌નતી
◌ી રીત◌ે સહભ◌ાગી થિ◌:◌ં
પ્રટિ◌ય◌ાર્
◌
◌ે
◌ા◌ં કિ
બાળક દીઠ ર◌્ ◌ાર એક અરજ◌ી—બહવિ◌િ◌ ફ◌ોર◌્મ કાઢી ન◌ાખિ◌◌ાર◌્◌ા◌ં આિ◌શે
અર� ફ◌ોર◌્ મ

દ્ િ◌◌ાર◌ા

સબવર◌્ િ◌ કર◌ો:
ર◌્લ
◌ે


બિ◌◌ી અરજ◌ીઓ પર 17ર્◌ી ઓક્ િ◌◌ોબર, 2018 - 31ર્◌ી ઓક્ િ◌◌ોબર, 2018 િ◌ચ્ચનો એક

પ◌ોસ◌્ િ◌ર્◌ાક/મ ત◌ાર◌ીખ સ◌્ િ◌મ◌્પ હ◌ોિ◌◌ો જ જ◌ોઈએ
 ક◌ૃ પ◌ા કર◌ી લખીને ફ◌ોર◌્ મ પ◌ૂ ણમ કર◌ો અને સ◌્ પ� ર◌ીતે પ્રપ્રિ◌ કર◌ો
 ક◌ૃ પ◌ા કર◌ી ફ◌ોર◌્ મ નીચે આપેલ સરનાર◌્ ◌ા◌ં પર ર◌્◌ેલ કર◌ો: (ઑટિ◌ઝર્ વિ◌ભ◌ાગ બ પહ◌ો◌ં ચાડેલા
ફ◌ોર◌્ મનો સ◌્ િ◌◌ીક◌ાર કરતં નથી)
DDSનો ઑિટઝર્
ઑિટઝર્ ર પ્ર◌ોગ્ર◌ાર્ ઓપન નો◌ં િ◌ણી
વિ◌ભ◌ાગ., એિ◌.◌ ે
િ◌િ
◌
◌ે
500 હટ◌ ે રસન એિ◌ન્ય, બ◌ોસ◌્ િ◌ન, MA 02118
અર� ફ◌ોર◌્ મ
દ્ િ◌
સબવર◌્ િ◌ કર◌ો: ઈર્લ
◌ ે ◌ાર
◌ા

બિ◌◌ી અરજ◌ીઓ A uti smDi vi si on@state.ma.us પર ઈર્◌લ
ે કરિ◌◌ી પડશે

બિ◌◌ી અરજ◌ીઓ 17ર્◌ી ઓક્ િ◌◌ોબર, 2018 - 31ર્◌ી ઓક્ િ◌◌ોબર, 2018 િ◌ચ્ચે ઈર્◌લ
ે કરિ◌◌ી પડશે
 બિ◌◌ી અરજ◌ીઓ ર◌્ ◌ાર વપત/◌ૃ િ◌◌ાલી દ્ િ◌◌ાર◌ા જ સ◌ીિ◌◌ી ર◌્◌ોકલિ◌◌ાર◌્ ◌ા◌ં િઆિ◌◌ી
જ◌ોઈએ
ે ર◌્ ◌ા◌ં
 ફ◌ોર◌્ મ ઇલેક્રોવનકલી અથિ◌◌ા પ્રપ્રિ◌ કર◌ીને પ◌ૂ ણમ કર◌ી શકાય છ◌ે, સ◌્ પ� ર◌ીતે લખીન◌ે ઈર્◌લ
સ◌્ ક◌ૅન કર◌ી શકાય છ◌ે
 એિ◌◌ેચ કર◌ેલાં ફ◌ોર◌્ મ નીચેના ફ◌ોર◌્ ◌ેિ◌ર◌્◌ા◌ં ર◌્◌ોકલી શકાય છ◌ે: (પસ◌ં દગ◌ીનં) PDF, જ◌ો સ◌્ પ�
ર◌ીતે દ્રશ્યર◌્◌ાન હ◌ોય તો JPG
o જ◌ો સ◌્ ર◌્◌ાિ◌મ ફ◌ોન/િ◌◌ૅબલેિ◌ પર પ◌ૂ ણમ કરિ◌◌ાર◌્ ◌ા◌ં િઆ◌ે તો એક વિન◌ઃશલ્ક સ◌્ ક◌ૅનર
એવલલક◌ેશન ડ◌ાઉનલોડ કર◌ો અને એક PDF ફ◌ાઇલ દ્ િ◌◌ાર◌ા
ર◌્◌ોકલો
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