
St.   Peter’s   Jacobite   Syriac   Church   

150   E   Belle   Dr.   

Northlake,   IL,   USA   -   60164   

“Gift   for   the   Gifted”   Project   ‘2021   

അേപ�   സമർ�ി�ു�തിനു�   നിബ�നകൾ   

അേപ�കൻ   :   

● തനിേ�ാ   തെ�   കുടുംബ�ിേനാ   ആവശ�മായ   െമാബിലി�ി   ഉപകരണ�േളാ   െമഡി�ൽ   
ഉപകരണ�േളാ   വാ�ാൻ   �ിരമായതും    മതിയായതുമായ   ആയ   വരുമാനം   ഇ�ാ�വർ    (Example:   
wheelchairs,   beds,   walkers,   cane,   urinal,   hearing   aids    etc.)   

           അെ��ിൽ   

ത�ളുെട   ഭി�   േശഷിയു�   കു�ികളുെട   കഴിവുകൾ   ഉപേയാഗെ�ടു�ു�തിനും   അെ��ിൽ   
അവരുെട   മനസിേകാ�ാസ�ിനും   ഒരു   െചറിയ   വരുമാന�ിനും   ഉതകു�തിനാവശ�മായ   സാധന   
സാമ�ഗികൾ   വാ�ു�തിേല�ു�   സാ��ിക   േശഷി   ഇ�ാതിരി�ുക   (Example:   painting   &   drawing   
supplies,equipments,   ornamental   fish,   love   birds,   pets   etc)     

● കൂടാെത,   താെഴ   പറയു�വയിൽ   ഒേ�ാ   അതിലധികേമാ   കാരണ�ളാൽ    ബു�ിമു�ുകൾ   േനരിടു�   
വ��ിയായിരി�ണം.   

■ ജീവന്   ഭീഷണി   ആയി   മാറിേയ�ാവു�   േരാഗം   അെ��ിൽ   ഉപജീവന�ിന്   തട�ം   നിൽ�ു�   

മ�ു   ശാരീരിക   ന�ുനതകൾ.   
■ ജനിതക   തകരാർ   മൂലം   സംഭവി�ു�   മാനസികവും,   ശാരീരികവുമായ   ൈവകല�ം   
അനുഭവി�ു�   കു�ികൾ.   

■ അേപ�കെന   ആ�ശയി�ു   ജീവി�ു�   അസുഖ�േളാ   ൈവകല��േളാ   ഉ�   �പായമായ   
ര�ിതാ�ൾ.   

■ ഭി�േശഷിയു�   കു�ികളുെടേയാ   അസുഖ   ബാധിതരായ   മ�ു   ആ�ശിതരുെടേയാ   െമഡി�ൽ   
അെ��ിൽ   വിദ�ാഭ�ാസെ�ലവുകൾ   വഹി�ാൻ   ബു�ിമു�്   േനരിടുക.   

േയാഗ�ത   െതളിയി�ു�തിനായി   അേപ�േയാെടാ�ം   സമർ�ിേ��   വ��ു തകൾ:     

1. സ��മായി   സാ��െ�ടു�ിയ   അേപ�.   

2. ശാരീരിക   ന�ുനതകൾ   െതളിയി�ു�തിനായു�   ആശുപ�തി   /   ൈവദ�പരിേശാധന   േരഖകൾ   അെ��ിൽ   ഇേ�ാൾ   

െച��ുെകാ�ിരി�ു�തും   േനരെ�   െച��തുമായ   ചികി�യുെട   േരഖകൾ   (അഭികാമ�ം).   

3. ൈവദികരുെടേയാ   സമൂഹ�ിെല   മ�ു   �പധാനികളുെടേയാ   ശുപാർശ   ക�്.   

4. പൂർണമായി   പൂരി�ി�   താെഴ   പറയു�   േചാദ�ാവലി.   

�ശ�ി�ുക    :   

● അേപ�കർ�്    charity@stpeterschurchchicago.org    എ�    ഇ-െമയിൽ   വിലാസ�ിേലാ   അെ��ിൽ   തപാൽ   

വഴി   മുകളിൽ   പറ�ിരി�ു�   ഷി�ാേഗാ   െസൻറ്   പീേ���്    പ�ിയുെട    വിലാസ�ിേലേ�ാ    േചാദ�ാവലിയും   
േയാഗ�ത   െതളിയി�ു�തിനു�   എ�ാ   േരഖകളും   അയ�ാവു�താണ്.     

  



േചാദ�ാവലി     

അേപ�കെ�   േപര്:    
  
ജനന   തീയതി   : ലിംഗം   :    പുരുഷൻ   /   സ്�തീ    (അടയാളെപടു�ുക)   

വിവാഹിതൻ   :   ആണ്   /   അ�    (അടയാളെപടു�ുക)   

െതാഴിൽ   :     

ഭാര�യുെട   /   ഭർ�ാവി െ�    േപര്   :   

ഭാര�യുെട   /   ഭർ�ാവി െ�    െതാഴിൽ   :   

അേപ�ക െ�    വിദ�ാഭ�ാസം   :   

  േമൽവിലാസം   :   

    

    

ആ�ശിതരുെട   േപര്   വിവര�ൾ:   

   കു�ികൾ   

േപര്   ലിംഗം   ജനന   
തീയതി   

പഠി�ു�   
�ാസ്   

ശാരീരിക  ന�ുനതകൾ    
എെ��ിലും?   

                    

                    

                    

                    



   വൃ�   മാതാപിതാ�ൾ   

  

1. നി�ൾ   ദാരി�ദ�േരഖ�്   താെഴയു�   വ��ി   അഥവാ   കുടുംബം   ആേണാ   ?     

  

2. നി�ൾ   താമസി�ു�ത്   സ��ം   വീ�ിലാേണാ   അേതാ   വാടക   വീ�ിേലാ   ?   

  

3. നി�ളുെട   വാർഷിക   വരുമാനം   എ�തയാണ്?   

  

4. നി�ൾേ�ാ  നി�ളുെട  വീ�ിലു�  ആർെ��ിലുേമാ  അംഗൈവകല��േളാ  മാരകമായ        

േരാഗ�േളാ   ഉേ�ാ?   

ഉ�രം   ഉ�്   എ�്   ആെണ�ിൽ,   

a) ആർ�ാണ്   ൈവകല�ം/േരാഗം   (േപര്   ,   അേപ�കനുമായു�   ബ�ം   )?     
  
  

b) എ�ാണ്   ൈവകല�ം/േരാഗം?   
  
  

c) എ�ത   കാലമായി   ഈ   ൈവകല��ൾ/േരാഗ�ൾ   ഉ�്   ?   
  

d) എ�ത   കാലം   ചികി�   ആവശ�മായി   വരും?     
  

േപര്   ലിംഗം   ജനന   
തീയതി   

ബ�ം   ശാരീരിക  ന�ുനതകൾ    
എെ��ിലും?   

                    

                    



e) ചികി�   നൽകിയ   േഡാ��ർ   /   ആശുപ�തിയുെട   േപരുവിവര�ൾ?   
  
  
  

f) ചികി��ായി   മാസം   േതാറും   ചിലവാേ��ി   വരു�   തുക   എ�തയാണ്   ?   
  
  

g) േമൽ�റ�    അസുഖ�ൾ   നി�ളുെട   ചലനസ�ാത���െ�   ബാധി�ി�ുേ�ാ?   
  
  

h) മെ�െ��ിലും    െ�പേത�ക   ൈവദഗ്ധ�േമാ    കഴിവുകേളാ   (talents)    ഉേ�ാ?   
ഉെ��ിൽ   വിശദീകരി�ുക   
  
  

i) നി�ൾ   ഇേ�ാൾ   ഏത്   െമാബിലി�ി   /   െമഡി�ൽ    ഉപകരണമാണ്    ഉപേയാഗി�ു�ത്?   
  
  
  

j) നി�ൾ�്  ഇേ�ാൾ  ഉ�തിന്  പുറേമ  മേ�െത�ിലും  െമാബിലി�ി/െമഡി�ൽ        
ഉപകരണേമാ   അെ��ിൽ   മ�ു    ഉപകരണ�േളാ   വ��ു�േളാ    ആവശ�മുേ�ാ?   

ഉ�രം   ഉ�്   എ�്   ആെണ�ിൽ,   

1) നി�ൾ�്   ആവശ�മു�   ഉപകരണ�ൾ    താെഴ    ലി�്   െച�ുക.   
  
  
  
  

2) നി�ൾ  മുകളിൽ  ലി�ുെച��  ഉപകരണ�ൾ  വാ�ു�തിനു�  ഉേ�ശം        
െചലവ്     എ�തയായിരി�ും?  
  
  

3) ആവശ�മായി  വരു�  തുകയുെട  ഒരു  എ�ിേമ� ്  ആശുപ�തിയിൽ  നിേ�ാ         
വിതരണ�ാരനിൽ  നിേ�ാ  കടയിൽ  നിേ�ാ  നൽകാൻ  കഴിയുേമാ?  ഉ�രം         
കഴിയും   എ�്   ആെണ�ിൽ   അനുബ�   േരഖകൾ   ഞ�ൾ�്   അയ�ു   തരിക.   
  
  
  

5. നി�ളുെട  ആവശ�െ�  സാധൂകരി�ാൻ  നി�ൾ�്  ഒരു  േഡാ��റുെട  െമഡി�ൽ         
സർ�ിഫി��്  നൽകാൻ  കഴിയുേമാ?  ഉ�രം  കഴിയും  എ�്  ആെണ�ിൽ  അനുബ�          
േരഖകൾ   ഞ�ൾ�്   അയ�ു   തരിക.   



6. നി�ൾ�്  ഇേ�ാൾ  മ�്  മാർഗ�ളിൽ  കൂടി  എെ��ിലും  സഹായം  ലഭി�ു�ുേ�ാ  ?  ഉ�്            

എ�ിൽ   അതിെന��ി   കൂടുതൽ   വിവര�ൾ   നൽകുക.     

  

  

7. നി�ളുെട  ആവശ��ൾ  അറിയാവു�തും  അത്  ഉറ�ുതരുവാനും  പ�ു�  ര�്  �പമുഖ         

വ��ികെള   നിർേ�ശി�ുവാൻ   കഴിയുേമാ?     

ഉ�രം   ഉ�്   എ�്   ആെണ�ിൽ   വിശദവിവര�ൾ   താെഴ   േരഖെ�ടു�ുക   :,   

a.   േപര്   :     

േഫാൺ   ന�ർ :   

വിലാസം   :   

    

a.   േപര്   :     

േഫാൺ   ന�ർ :   

വിലാസം     

  

8. നി�ളുെട  അേപ��ുതകാവു�  മ�്  വിലമതി�ാനാകു�  ഏെത�ിലും  വിശദാംശ�ൾ        

നൽകാേമാ   ?     :   

  

  

മുകളിൽ  പറ�ിരി�ു�  വ��ു തകെള�ാം  പൂർണമായും  സത�മാെണ�ു  ഞാൻ        

സാ��െ�ടു�ു�ു.  കൂടാെത  ഈ  േ�പാജക്�ിൽ  കൂടി  സാ��ിക  സഹായം  ലഭി�ാനു�          

എെ�  േയാഗ�ത  നി�യി�ുവാനു�  വിേവചനാധികാരം  പൂർ�മായും   St.  Peters  Church,          
Northlake,   IL     -   �്   ആെണ�ും   ഞാൻ   മന�ിലാ�ു�ു.   

അേപ�കെ�   േപര്:     
  
അേപ�കെ�   ഒ�്   :   തീയതി   :     


