
                    Butte County Office of Education 

               MIGRANT EDUCATION – REGION 2 

  OROVILLE AREA OFFICE 

            1870 Bird St., Oroville, CA 95965 

 Office: (530) 532-5738 /Cell: (530) 370-1814/Fax: (530) 532-3096 

 

 

 

                                                               

                 ਰਫੈਰਲ ਫ਼ਾਰਮ 

REFERRAL FORM 

ਇਹ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜ਼ਾਵੇਗੀ/THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਸਕਲੂ ਵ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ? ਮਾਈਗਰੇਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਤੁ  ਧੀਆ ਂਪਰੋਗਰਾਮ ਹ ੈ 
Would you like to continue assisting your child in school? The Migrant Education Program is an excellent resource!

 

1.ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ ਦੇ ਵਕਸ ੇ ੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਪਛਲੇ ਵਤੁੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵ ੱਚ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ, ਜਾਨ ਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਪਾਲਣਾਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ 
ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੁੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? 
Has any member of your family worked in agriculture, livestock, fishing or logging in the last three years? 

2. ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰ ਾਰ ਉਸ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਛਲੇ ਵਤੁੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਵਹੁੰ ਦੇ ਹੋ? 

Did your family move to the town/city where you live in the last three years? 

 

 

 

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਾਂ ਸ ਾਲਾਂ ਦ ੇਜ ਾਬ ਹਾਂ ਵ ਚ ਵਦੱਤ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵ ਵਦਅਕ ਸ ੇਾ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ 
ਵਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੁੰ   ਾਪਸ ਕਰ।ੋ ਧੁੰ ਨ ਾਦ! 
If you answered “YES” to both questions, your child could be eligible to receive educational services. Please provide the 

following information and return this form. Thank you! 

 

ਤਾਰੀਕ/Date:                                           

 

ਮਾਵਪਆ ਦਾ ਨਾਂਮ/Parents’ Name:                                                                                                                                     

 

ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੁੰ ਬਰ/Telephone Number:                                                                                                                                 

 

ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ /Address:                                                                                                                                                                  

     ਨੁੰ ਬਰ  /Number       ਗਲੀ/Street       ਸ਼ਵਹਰ /City   

 

ਵ ਵਦਆਰਥੀਆ ਦਾ ਨਾਂਮ/Student’s Name:                                                                                                                                  

 

ਜਨਮ ਤਾਰੀਕ /Date of Birth:                                                                                                                                         

 

ਵਕਸੇ  ੱਲੋਂ ਦਵਸਆਂ ਵਗਆ (ਏਜੁੰ ਸੀ/ਸਕੂਲ): ———————————————  ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੁੰ ਬਰ/ਈਮੇਲ ———————————— 

 

Referred by (Agency/School):                                                                               Telephone Number/E-mail:                                      

FOR MIGRANT EDUCATION RECRUITMENT STAFF USE ONLY 

Date:                                              Notes:                                                                                                                                                             

Date:                                              Notes:                                                                                                                                                             

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰ ੇ ਨੂੁੰ  ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਲਖੇ ਪਤ ੇਤੇ ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਫੈਕਸ ਨੁੰ ਬਰ 530-532-3096, ਈਮੇਲ: cespinoz@bcoe.org 

Please mail completed surveys to the address above, fax to (530) 532-3096, or e-mail to cespinoz@bcoe.org. 
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