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Tredyffrin/Easttown School District 
Wayne, Pennsylvania 

��� ��ల న�� �రం ��� �� 

స��రం 

��� �� ID#   
�ఠ�ల� ��న ్ర�డ్   
్రప�శం ��   

 

��� � � ��  
�వ� �ద� మధ�  

���న� ���  �ద� ��   ��� � � �ల్ �న్ (వ� ���)   
���న ��  �ంగ�ధం: ���  ���� 
��� � � ఒక T/E �����? అ��: ��:  ఒక�ళ �� అ��, �వ�ంచం�:   
��� � � ����: 
ఒక�ళ# (వ� ���)   P.O. �క్�  (వ� ���)   ఇం� నంబర్  �� ��   
నగరం  ��ష�ం   �ప్  ఇం� �న్    
��స �న్ �ప్: Tredyffrin Easttown  ఇతర:   
��: ��� �క్ �� ���   ��� �క్ �� ��� �� 
�� (వ� �ం�� అ��  �క్ �యం�): ఆ��కన్ 
అ��కన్/ �� క్ 

���యన్ 

అ��కన్ ఇం�యన్/అ�స� న్ ��వ్ 

మ��-��యల్ (�ం� �� అంతకం� ఎ�� వ 

���)):  

ఏ�యన్ 
 �� �క హ��యన్/ప��క్ �� ప�� 

��� � � �వర� �జర�న �ఠ�ల (వ� ���)      �����న ��డ్    

నగరం   ��ష�ం   �ప్    �త్ ��యల్ ��   
 ఇంత��ం� �జ�న T/E �ఠ�ల (వ� ���)   �త్ ��యల్ ��   

������: (��� మ�� ���న ���):           

��� � � �శ �రసత� ం    
���న నగరం & ��ష�ం  ���న �శం   

 �ఎస్ఎ�� �ప��ం�న ��  PA ��ష�ం�� �ప��ం�న ��  ���  �ప�శ��   

ఇం��  ��� � ��థ�క �ష  ��� � � ��� � ��థ�క �ష   
��� � � ��ం���� ��� � క����� � (వ� �ం� అ�� ం���క్ �యం�):  IEP   GIEP 504 స�� స్ ఒప� ందం 

 
త��/తం్ర�/సంర��� #1 (#1 త��/తం��/సంర��� ����� త�� వ �� లన్�  మ�� �ఠ�ల అలర్� ల�స� �ఠ�ల� సంబం�ం�న 
స��రమం� అం��ం��. ��: ��ల్:   � �.     � �మ�.  �స్.   ఇతర��   

                                  �వ� �ద� 

�ంగ�ధం ��� � �� సంబంధం   
ఒక�ళ# (వ� ��� �.ఒ. �క్�  (వ� ���)  ఇం� నంబర్  �� ��  
నగరం  ��ష�ం �ప్  ఎం��� �న్  (�ల్, ఇ��)   
వృ�� అదన� �న్  (�ల్, ఇ��)   
యజ��       
యజ�� ����  నగరం ��ష�ం �ప్   
ఇ��ల్ అ్రడస్   

 

త��/తం్ర�/సంర��� #2 

��: ��ల్:    � �  � �మ� �స్. ఇత��  
�వ� �ద� 

�ంగ�ధం ��� � �� సంబంధం   

 
 

ఒక�ళ# (వ� ���)  �.ఒ. �క్�  (వ� ���)  ఇం� నంబర్  �� ��   
నగరం  ��ష�ం �ప్ ఎం��� �న్  
(�ల్, ఇ��)   
వృ�� అదన� �న్  (�ల్, ఇ��)   
 యజ��     
యజ�� ����  
నగరం  ��ష�ం  �ప్   
ఇ��ల్ అ�డస్   

 

* T/E �� �� � ����క్ � �� �ఠ�లల�� , ���  సంవత� రం �త�ం �ఠ�ల స�����  మ�� �� స్ �టర్�  పం�ం�ం�� ���� ఇ��ల్ 
ఉప���� �. �� � ����క్ �  స���� ���� అంద�య��� ��ంట్�  �చర్ ఆర���షన్ � � ఇ��ల్ ఇవ� వ�� . � �ప� త  �� �ఖ� ం మ�� 
����క్ � � ఇ��ల్ � �� � ����క్ �  ��పల ఏసంస�� ఇవ� �. 

 



 
ఆ�స్ ����ర�ం ��త� 
అంచ� �యబ�న ���� �షన్ సంవత� రం   �ప�శ ��   �ప�శ �డ్    ��� లర్  
 ��డ్   �మ్ �మ్   �మ్ �చర్   క��లమ్ �డ్  
 �లండర్ �కర్#   �క్ # �ం��షన్   ���న �� ఋ��   త�� ��న�  

 ఇ�� ��షన్ ఋ��   త�� ��న�   ��స ఋ��   త�� ��న�  
 ���ల్ �డ్    �ఠ�ల� బస్ �ట్ 1   బస్ �ట్ 2   �ఠ�ల �ం� బస్ �ట్ 3  

 బస్ �ట్ 4     
 

 
 

 
 
 

�రం �ం�న� (దయ�� �్ర�ంచం�) సంబంధం  
 

సంతకం ��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rev. 1/21/2021 

కస్ట�� సమ���రం (ఒక��ళ ���య్��్థ త�్లదండ�్ర ల� ఇదద్���� కల�ి ఉండనట్ల��ే) 

చట్టబదధ్���న, ��ర్్ట అనుమ�ం�న కస్ట��/�ా��్డయన్ �ిప్ ఎవ���� 
 

త�్లదండ�్ర �దద్���� క��ి త�్ల  తం��్ర సంరకష్క�డ�(
 సంరకష్క�� ��ర�  సంబంధం (ఏ�ౖె�� ఉంట�)   

సంరకష్క�� ��ర�  సంబంధం (ఏ�ౖె�� ఉంట�)   

��ర�్ట �ే �రస్క��ంచబ���ే �న� త�్లదండ�్ర �దద్ర� �ాఠ�ాల ����ంగ్స్ అందు��ంట�ర�. వ��త్��త్ , డూ�ి్ల ��ట్ ����ంగ్స్ పం�ా�స్న ��ర�/�ర���మ�లను 

�ె�యజ�యం��: 

��ర�  �ర���మ�  నగరం 

      

అత� వసర �ం�క్ � స��రం 
 

సం�ప�ంచగ�� వ� � � (త��దం��� �క)    
సంబంధం �న్ (   )  
��� � �న్(   ) 
దంత��� � �న్(   )-  
���న� � ఆ�ప��      



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

 
 
 

్రప�� క �వల న�� �రం 
 
 
 
 
 
 
 

��� � � ��:   �ప��ం�న ��డ్:   
 
 

�ప�� క �వల�  సంబం�ం� �  �డ�  ���� ���  ��వ ఇవ� బ�న �క్�  (ల�) దయ�� �క్  �యం�: 
 

□ � �డ� ఇంత��ం� �జ�న �ఠ�ల� �ల్ � ఒక �� 504 స�� స్ అ���ంట్ క����� � మ�� ��వ ఇవ� బ�న 
�ప�� క �వ� అం���� �: 

 
ఆ��క్ మద��  వృ��పర�న �ర� 

అభ� సన మద�� ��రక �ర� 

���డ్ మద�� న�� ంగ్ స�ర్� 

�జన్ స�ర్� అ���వ్ ��� ల� 

��త ���� ల మద�� �ప�� క ర�� అవస�� �� చ్/�� 

మద�� 

�య�ంగ్ స�ర్� 

 ఎ�షనల్ స�ర్� 

ఇతర�� (దయ�� �లపం�)   

□ � �డ� �ప��తం మ�� ����న� ఎ��� �షన్ (MDE) క����� �. 

□ � �డ� ��వ ���న ఎ��� �షన్( ��) ��� ��� మ�� ��వ �వల� అర�త �ం��/�ంద��: 
 
 

 
 

 
 

□ � �డ� ఏ�ధ�న �ప�� క �వ� �ంద�� �� అ�� స�� �ల� ప��ంచబడ��. 
 
 
 

త��/తం�� సంతకం �� 
 
 
 

సవ�ం�న� 7.1.13 



ఒక�ళ ఈ ��� � � ఇంత��ం� స�� ండ్ ��న �� �ప��తం ��క �ఠ�ల �ం� స�� ండ్ �� 
బ�ష� �ం�� దయ�� ��� ����యం�: 
��� � � స�� ండ్ �� బ�ష� �ంచబ�న �ఠ�ల(�) ��:    

స�� న�న్ �� బ�ష� రణ ��(�):   

స��ప్నష్న్ ల��� బ��ష్కరణక� �ారణం(ల�):    

            

 

 
 
 

��ంటల్ న�� ���క 
 
 

��� � � ��                                                                                                               

త��/తం��/సంర�����                                                                                                                         

����    

���న్ నంబర్    

 

��ష� చ�� �� బ��� ఉండ��� �ం� ��న్�   ఖ�� తం� ����యం� sections 24 P.S. §13-1304-A and 24 P.S. 
§13-1318.1 �ంద మ�� సంతకం �యం� 

 
24 P.S. §13-1304-A 
��� �� �� �ఠ�ల �డ్ §13-1304-A �గం "ఏ�ఠ�ల సంస���� �ప���� �ం�, త��దం���, సంర���, �� 
��� � �� �యం�తణ ఉం� �� ఏవ� � � అ��, న�� ��న�� �, ��� � � ఇంత��ం� �మ�� ల్�  �� ఏ�� ఇతర 
��ష�ం�� ఏ �ప�త�  �� ���ట్ �ఠ�ల �ం� ఆ���, మద� ం �� �దక�ద�� లవం���� సంబంధ�న�  �రం 
�� చర� ల� సంబం�ం� �� ��క వ� � �� ఉ��శ� �ర� కం� �యపరచడం �� �ఠ�ల ఆ��� ఏ�� �ం�త� క 
చర� లవల� స�� ండ్ �� బ�ష� �ంచబడ�ద� �ప�ణం ��న ���క �� ��� రణ� సమ�� ంచవల� ఉం�ం�" � అ� 
����ం�. 
� �డ� ఇంత��ం� ఎ�� � స�� ండ్ �� బ�ష� �ంచబ�న���  � �� బ�ష� �ంచబడ�ద�   �  �� 
ఇం��లం� ధృ�క����� � �� ���నం � ���� �  ఏ�� ఇతర ��ష�ం�� ఏ �ప�త�  �� ���ట్ �ఠ�ల �ం� 
ఆ���, �� మద� ం �� �దక�ద�� లవం���� సంబంధ�న�  �రం �� చర� ల� సంబం�ం� �� ��క వ� � �� 
ఉ��శ� �ర� కం� �యపరచడం �� �ఠ�ల ఆ��� ఏ�� �ం�త� క చర� లవల స�� ండ్ �� బ�ష� �ంచబ�న�� � �� 
స�� ండ్ �� బ�ష� �ంచబడ�ద�   �  �� ఇం��ల�� �ప�ణం ����� �. �� ఈ �ప����  24 P.S. §13-1304-
A(b), మ�� 18 Pa. C.S.A. �ప�రం ��ంచబ� జ���ల �ప�రం ����� �., అ���ల� �ప�ణం�య� త�� � 
స��రం ఇవ� డం�ద�, ఇక� డ ఇవ� బ�న స��రమం� ��న�  ప��� నం, స��రం మ�� ��� సం �ర� స�న� 
మ�� ఖ�� త�నద� ������ �. 
 

 
 

24 P.S. §13-1318.1 
��� �� �� �ఠ�ల �డ్§13-1318.1 �గం "ఏ�ఠ�ల సంస���� �ప���� �ం�, త��దం���, సంర���, �� 
��� � �� �యం�తణ ఉం� �� ఏవ� � � అ��, న�� ��న�� �, ��� � � స�� ండ్ �� బ�ష� �ంచబడ�ద� �ప�ణం 
��న ���క �� ��� రణ� సమ�� ంచవల� ఉం�ం�" � అ� ����ం�. ఈ ��న్  ��� �� �� �ఠ�ల �డ్, 
��� ��ల� ���పణ �యబడటం �� �ం�క ��� సంబం�ం� �ల�ర���� ��� �ంచబ��� సంబం�ం�న 
�య�ల� ����ం�. 
� �డ� ���పణ జరబ�నం�న ��  అ� �ఠ�ల� �ప�శం క���న�    ఒక ��� � �� �ం�క �� జ��న �రం� �ల 
�ర���� ప�గ�ంచబ� స�� ండ్ �� బ�ష� �ం�న���� స�� ండ్ �� బ�ష� �ంచబడ�ద�� �� �ప�ణం ����� �. 
�� ఈ �ప����  24 P.S. �ప�రం ��ంచబ� జ���ల �ప�రం ����� �. §13-1318.1 మ�� 18 Pa. C.S.A. �ప�రం 
��ంచబ� జ���ల �ప�రం ����� �., అ���ల� �ప�ణం�య� త�� � స��రం ఇవ� డం�ద�, ఇక� డ ఇవ� బ�న 
స��రమం� ��న�  ప��� నం, స��రం మ�� ��� సం �ర� స�న� మ�� ఖ�� త�నద� ������ �. 

 

 
 
 
 

(త��దం్ర�� �� సంర��� సంతకం) (��) 
 

ఉ��శ� �ర� కం� ఏ�� త�� � స��ర��� నట��� అ� ��వ�� � ��� ���యవ�� . ఈ 
�రం� ��� � � �కమ��� ����� �గం� ఉంచవ�� . 

 

Rev 1/2021 



ప��ల� �యమం 6170 - అ�చ్ �ంట్ A 
 
 
 
 

గృహ �� స��  

�త�� న�� ���� ��� ��లంద� �� వర�ం, ��యత, �� �తృ �ష� సంబంధం��ం� ��� 

ఖ�� తం� �ం��. �డరల్ చట�ం �ప�రం అ��   �� �క ���  ఏ��� � (LEAs), ఏ ��� ��� సం�వ�  ఇం� �ష్ ���ల�(ELs) 

���ంచ��� ఒక ��� �క �ప��య� ������ �. ��వల� స�న �� �చన ���  �ర� �క�� మ�� �వ� స���  
అం�ంచడం �ల��ం�. ఈ �ధ� త ఇవ� బ�నం�న LEA� ఈ �రం మ�� ���ం� �ప��య� సంబంధ�న�  ఇతర 

�రంల� ఉన�  స��రం అ�� హ��  క���ం��. 

��� �� స��రం (ఈ ��న్ త��దం్ర��/సంర��� ��ం��): 
 

�డ� �ద� ��:  
 

�డ� ఇం���:  
 

�డ� ���న ��:   

(�ల/��/సంవత� రం) 

�డ� �ఠ�ల: ��డ్:  
 

త��దం్ర�� �� సంర��ల� ్రపశ� � 
 

1. �డ� ఇం��  ఇం� �ష్ �క ��క �ష ��� డ��? ��  అ��  �ష   

2. � �డ� ఇం� �ష్ �క ��క �ష� క�� ��ట్ ��� �? ��  అ��  �ష  
3. � �డ� �దట� ఏ�ష ��� డటం ��� ��� �?   

 

4. �� ఏ �ష� స��రం అం��వ��� ���న� త ఇ�� �?   
 

5. � �డ� ���డ్  ��ట్�  � �ఠ�ల� ��� �?  

 
ఒక�ళ అ�� అ��, �ఠ�లల ��� ఇవ� ం� 

�ఠ�ల ��       ��ష�ం    �జర�న ��� 
 
 

 
 

 
 

త��/తం��/సంర��� సంతకం:   ��:   
 

ఇంటర్ ��టర్ అం�ం��              
 

Revised Jan 2021 



___ ___ ___ ___ 
 

 

Tredyffrin/Easttown �� � ����క్ �   

��� �� ఆ�గ�  చ�్రత 
 
 
 

�డ� ��  ���న��  ��డ్   
 

�డ�  ��� � �� ���న్ #   
�వ� ��కల్ ప�� ��:   

 

�డ� దంత��� � ��   ���న్ #   
�వ� దంత ప�� ��   

 

� �డ� ఏ�� �డగ్, �టకం �ట�డం, ఆ�రం, �� �� ఏ�� ప�ర�ంపట� అల�� క����� �? ఈ అల��� ���ంతక�న�? 
అత�/ఆ� ఒక ఎ����న్ ఆ� ఇం�క �ర్ క���ం��? 

 

 

� �డ�� �ం� సమస� , ఆస��, మ��హం, ఎ���� , �� ఇతర�� �ప�� క �శద� అవసరమ��  ఏ�� ప���� ఉన� �? ఒక�ళ 
అ�� అ��, ��� ఇవ� ం�. 

 

 

సమన� యం �� కదల��� � �డ�� ఏ�� సమస�  ఉం�? ఒక�ళ అ�� అ��, ��� �యం�. 
 

 

� �డ�� దృ��, ����, ��� డటం, క�� ��ట్ �య��� సంబం�ం� ఏ�� సమస�  ఉం�? ఒక�ళ అ�� అ��, ��� 
ఇవ� ం� మ�� �వ�ంచం�. 

 

 

� �డ�� ఏ�� �ప�� క �� ఉ�� గ సంబం�త సమస� � ఉ�� �? ఒక�ళ అ�� అ��, ��� ఇవ� ం�. 
 

 

� �డ� ఏ�� ��వ�ప���� �రవడం, జ�� పడటం, �� శ�స���త�  �ం��? ఒక�ళ అ�� అ��, �వ�ంచం�. 
 

 

� �డ� ఏ�� మం�� ���ం��? ఒక�ళ అ�� అ��, మం�ల ��� మ�� ��� ఇవ� ం�. 
 

 

 

� �డ� �ం���� ఏ�� ���� �ర�� �?  ఒక�ళ అ�� అ��, వ� �ం���� �క్ �యం�. 
��న్ �క్�        గవద�    �ర�� వ��  ద��  
జర� న్ ��ల్�     ��ల్�      ���                     

 

ఈ స�����  �ఠ�ల నర్�  ��క �ఠ�ల �బ� ం�� పం��వ�� ?                         అ��  �� 
 

త��/తం�� �� సంర��� సంతకం ��   
 
 

HS 12/14 



 
 
 

Tuberculosis (TB) �స్�  అంచ� �రం 
 
 
 
 

TB �స్�  అంచ� �రం ఉ��శ� ం, �� బర్ �� ��స్ (TB) ��నపడ��� అ�క �స్�  క���న�  �ల�ల� ���ంచ��� మ�� అవసర�న 

అంచ�  

మ�� ప��� �ర� �ం�ం�� ఉప��ంచడం. ��వ �వ�ం�న ��� ఏ �స్�  అం���  క�����  �డ� అ�� TB ప��  

��ం��వల��ం�ం�. 
 
 

�డ� ��:   ���న��:   ��:   
 
 

TB �స్�  అంచ�  
 

• �డ� ఆ���, ఆ�� మ�� ప��క్ �� �� (జ�న్ �న�), మధ�  అ���, ద�ణ అ���, ��� �, ���  
ఐ��, �� మధ�  ��చ� ం� జ�� ం��? 

 

అ��  �� 
 

ఒక�ళ అ�� అ��, �డ� ఏ�శం� జ�� ��?   
 
 

• �డ� ఆ���, ఆ�� మ�� ప��క్ �� �� (జ�న్ �న�), మధ�  అ���, ద�ణ అ���, ��� �, ���  ఐ��, 
క��� యన్ �� మధ�  ��చ� ం� ఒక �లకం� ఎ�� వ�లం �వ�ం�� �� �ప��ం��? జ�� ం��? 

 

అ�� �� 
 
 

• �డ�, TB �డ�, ��� రణ ��న ఏ వ� � ���� �వ�ం�� �� �ంత సమయం గ���? 
 

అ��  �� 
 
 

� ��� స��నం అ�� అ��, �డ�� TB �� �స్�  అ�కం� ఉం� మ�� �� ��ంబ ��� �� TB ప�� 
��ం����. 

 
 
 

త��/తం��   ��:   
 
 
 

�ఫ�న్� : �ంటర్�  ఫర్ ��జ్ కం��ల్, CDC �స్ �న్ ఇం���� వల్ TB �స్�  అ��� ంట్ �రం 

సవ�ం�న� 2/11/2020 



__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

Beaumont E.S. 
575 Beaumont Rd 
Devon, PA 19333 

Devon E.S 
400 S. Fairfield Rd 
Devon, PA 19333 

Hillside E.S. 
507 Howellville Rd 
Berwyn, PA 19312 

New Eagle E.S. 
507 Pugh Rd 
Wayne, PA 19087 

Valley Forge E.S. 
99 Walker Rd. 
Wayne, PA 19087 

○ ○ ○ ○ ○ 

 
 
 

��� �� ����ల ��దల� అభ� ర�న 
ఎ��ంట� �ఠ�ల� 

 
 

��� � � ��   

 �ద�  మధ�      �వ� 
 

���న ��  ��డ్:   
 
 

�వర� �జర�న �ఠ�ల          
 

�ఠ�ల ����   
 

 
 

�ఠ�ల �న్ #   
 

�ఠ�ల �� క్�  #   
 

� ��� � �(ల)� సంబం�ం�న ��వ స�����  దయ�� ��వ ���న �ఠ�ల� పంపం� 

 
 

  అ��ర ప��ల� ����� (��, ����, �ర��న ��డ్, ��డ్� )  చదవటం మ�� గ�త  �� ��, �జ�  

 ��ర్ �, �కమ��ణ �����, ��ంబ �పథ�  ��) 
 

                  ����క�ంచబ�న ప�� ఫ��� 
 

వ� � �త� ం మ�� ఆస� � ప�� ఫ��� 
 

  �చర్ మ�� ��� లర్ ప��లన�/��ంగ్�  
 

  �� మ�� ఆ���� డ్ ప�� �� �� 
 

          ఆ�గ� /దంత ����� 
 

   అంచ� ����� �� �న�క అంచ�� 
 

  IEP, NOREP, GIEP, 504  
 

ఇతర�� (దయ�� ��� �ంచం�)   
 

 

��  త��/తం�� సంతకం 



 

Tredyffrin/Easttown �� � ����క్ �  ్ర�-� �స� ్ర�్ర�ం ్రప�� వ� 
 
 
 

ఇ�� � ���న�  �ండర్ ���న్ ��� ��ల� �్రత� 
 

���ంబర్ � �ండర్ �� �న్ � ���న�  �ల�ల� Tredyffrin/Easttown �� � ����క్ �  (TESD), �ంతమం� �ల�ల� ఒక �స� పఠ� 
�ర� �క���  అం��� ం�. ఈ ����ం� ఏ�ధ�న ఖ��  ఉండ� మ�� అ���న �ల�ల� ర�� �కర� ం క�� ంచబ��ం�. 

 
ఈ �స� ����ం ల�� �: 

• ��థ�క ��-��ంగ్ ���� ల� �ం�ం�ంచడం 

• �డ�� ��థ�క �ఠ�ల ��వర��� అల�� ప�� �యడం 

• ��ర్ ���� ��  �ం�ం�ం���ం�� అవ�శం క�� ంచడం 

• ��థ�క ���క ���� � �ం�ం�ం�ం�� 
 

ఈ ����ం� అర�త �ం�ం�� �ల�ల� ���ంచడం� �� స�యప�ం��, దయ�� ��వ ఇవ� బ�న �ప�� వ�� 
��ంచం�. � �ప�� వ�� స��ం�న త��త � �డ� ఈ �స� ����ం�� � �భపడ�ర� �� �శ� ���, � ���� 
�� ����� మ�ంత ప��ం�ం�� �� ��� ����  �మ� ��  సం�ప��� �. 

 
� �డ�� వ� �ం� అ��  అం�ల� దయ�� �క్ �యం�: 

 
 � �డ� ���  అ��ల శ�� ల� ����� �. 
 � �డ� అ�ర�ల�� �ద� అ��ల� ����� �. 
 � �డ� అ�ర�ల�� �న�  అ��ల� ����� �. 
 � �డ� అత�/ఆ� �ద� ��� ��యగల�. 
 � �డ� అత�/ఆ� వయ��� �ల�ల� అ�భవం ఉం� మ�� �కర� వంతం� ఉం��. 
 � �డ� ��-�� ల్ � �జర�� �. 
 � �డ� కథల� �ద�� చ��ట�� � ��� � �శద�� �నగ����. 
 � �డ� ఇం��  ఇం� �ష్ �క ��క �ష� �నగ���� మ��/�� ��� డగ����. 

 
��� సంబం�ం� �� ఏ�� సమస� � ఉ�� � �� ����� � వం� �న� �న అ�� ��� సంబం�ం� 
��ంబపరం� ఉన�  చ��త� �� �� పం��దల���� �? 

 
 

 

 
 

�డ� ��   
 

త��/తం�� ��   
 

పగ� �న్ నంబర్   
 

��-�� ల్ �� (వ� ���)   
 

��� సంవత� రం TESD �ఠ�ల:     
 
 

January 2022 


	విద్యార్థుల నమోదు ఫారం విద్యార్థి సమాచారం
	ఇమెయిల్ అడ్రస్

	ప్రత్యేక సేవల నమోదు ఫారం
	పేరెంటల్ నమోదు నివేదిక
	రాష్ట్ర చట్టానికి బద్ధులై ఉండటానికి రెండు సెక్షన్స్  ఖచ్చితంగా పూర్తిచేయండి sections 24 P.S. §13-1304-A and 24 P.S.
	24 P.S. §13-1304-A
	24 P.S. §13-1318.1

	(తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుని సంతకం) (తేదీ)
	విద్యార్థి సమాచారం (ఈ సెక్షన్ తల్లిదండ్రులు/సంరక్షకులు పూరించాలి):
	తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులకు ప్రశ్నలు


	Tredyffrin/Easttown స్కూలు డిస్ట్రిక్ట్
	విద్యార్థి ఆరోగ్య చరిత్ర
	Tuberculosis (TB) రిస్క్ అంచనా ఫారం
	ఇప్పుడు చేరుతున్న కిండర్గార్టెన్ విద్యార్థులకు మాత్రమే


