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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਿਭਾਗ
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸਿਆਂ ਲਈ ਿਾੱਸਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਹਾਇਤਾ (ESIT) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਰਿਕ ਾੱਿਡ ਜ ਿੀ ਕਿਨ ਲਈ ਅਖ਼ਰਿਆਿਨ ਮ 
ਉਦੇਸ਼: ਮ ਿ -ਰਿਿ  ਵਜੋਂ, ਿੁਹ ਨ ੂੰ  ਹੋਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ ਬਾੱਚੇ ਦਰੇਿਕ ਾੱਿਡ ਜ ਿੀ ਕਿਨ ਦੀ ਆਰਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਰਿਆਨ  ਦੇਣ ਦ  ਹਾੱ ਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਿੀ, ਿੁਹ ਨ ੂੰ  ਅਰਜਹੀ ਬਨੇਿੀ
ਦੀ ਿਰਵ ਣਿੀ  ਦੇਣ ਜਾਂ ਿਰਵ ਣਿੀ ਨ  ਦੇਣ ਦ   ਮੌਕ   ਮੁਹਈਆ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਿਾੱਕ ਰਕ ਅਸਮਿਾੱਥ (ਅਿ ਹਜ)   ਲੋਕਾਂ  ਦੀ  ਰਸਾੱ ਰਿਆ ਬ ਿੇ ਕ ਨ ੂੰ ਨ (IDEA) ਅਿੇ  ਿਰਿਵ ਿਕ ਰਸਾੱ ਰਿਆ ਦੇ  ਹਾੱ ਕਾਂ
ਅਿੇ ਰਨਿੱਜਿ  ਕ ਨ ੂੰ ਨ FERPA ਦੇ  ਰਹਾੱ ਸ  C ਰਵਚਲੇ ਨੇਮਾਂ ਹੇਠਲੇ  ਅਿਵ ਦਾਂ ਰਵਚੋਂ  ਇਾੱਕ  ਹੇਠ  ਰਿਕ ਾੱਿਡ  ਜ ਿੀ ਕਿਨ ਦੀਆਰਿਆਨਹੀਂ ਰਦਾੱ ਿੀ ਜਾਂਦੀ।

ਬਾੱਚ ੇਦ  ਨਾਂ: ਿ ਿੀਖ਼:

ਬਾੱਚ ੇਦੀ ਜਨਮ-ਿ ਿੀਖ਼: ਸਥ ਨਕ ਆਿ  ਏਜੂੰ ਸੀ:

ਇਿ ਨਾਲ, ਮੈਂ ESIT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ੇਸਦੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ (ਉਦੇਸ਼ਾਂ) ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੀਆਂ ਏਜਿੰ ਿੀਆਂ/ਲੋਕਾਂ ਸਿਿਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਸਲਖਤ ਸਿਿ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਰਾੱਸਨਕਲੀ
ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਅਖ਼ਸਤਆਰ ਸਦਿੰ ਦਾ/ਸਦਿੰ ਦੀ ਹਾਂ।
(ਇਾੱਕ ਜਾਂ ਵਾੱਧ 'ਿ ੇਰਨਸ਼ ਨ ਲ ਓ):

 ESIT ਿਰੋਿਿ ਮ ਲਈਯੋਿਿ ਦ ਰਨਿਣ ਕਿਨ 

 IFSPਅਮਲਿ ਹੀਂ ਸੇਵ ਵਾਂ ਬ ਿੇਢੁਕਵੀਂਸ਼ੁਿ ਆਿੀ ਸ ਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਨ ਖ਼ਿ ਕਿਨ 
 ਮੁਾੱ ਲ-ਰਨਿਧ ਿਣ/ਮੁਲਾਂਕਣਦੇਨਿੀਰਜਆਅਂਿੇ ਿਰਿਿੀ ਸਬੂੰ ਧੀ ਰ ਾੱ ਿਣੀਆਸਂਾਂਝੀਆ ਂਕਿਨੀਆਂ
 ਹੋਿਦਾੱ ਸੋ)_____________________________________

ਅਿੇ
ਏਜੂੰ ਸੀ /ਰਵਅyਕਿੀ ਦ ਨਾਂ ਏਜੂੰ ਸੀ/ਰਵਅਕਿੀ ਦ  ਨਾਂ 

ਸੜਕ ਦ  ਿਿ  ਸੜਕ ਦ  ਿਿ  

ਸ਼ਰਹਿ, ਸ  ੇ, ਰ਼ਿਿ ਸ਼ਰਹਿ, ਸ  ੇ, ਰ਼ਿਿ 

ਅਿੇ
ਏਜੂੰ ਸੀ/ਰਵਅਕਿੀ ਦ  ਨਾਂ 

ਸੜਕ ਦ  ਿਿ  

ਸ਼ਰਹਿ, ਸ  ੇ, ਰ਼ਿਿ 

ਅਿੇ
ਏਜੂੰ ਸੀ/ਰਵਅਕਿੀ ਦ  ਨਾਂ 

ਸੜਕ ਦ  ਿਿ  

ਸ਼ਰਹਿ, ਸ  ੇ, ਰ਼ਿਿ 

ਅਿੇ
ਏਜੂੰ ਸੀ/ਰਵਅਕਿੀ ਦ  ਨਾਂ 

ਸੜਕ ਦ  ਿਿ  

ਸ਼ਰਹਿ, ਸ  ੇ, ਰ਼ਿਿ 
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ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਰਕਾੱਰਡਾਂ ਸਿਿ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ (ਲ ਿ  ਸ ਰਿਆਂ 'ਿੇ ਰਨਸ਼ ਨ ਲ ਓ): 

 ਮੈਡੀਕਲ/ਰਸਹਿ ਜ ਣਕ ਿੀ 
 ਅੂੰਕ-ਰਨਿਧ ਿਣ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਿੀਜ ੇ

 ਮ ਨਰਸਕ ਰਸਹਿ ਜ ਣਕ ਿੀ 
 ਮੌਜ ਦ  ਰਵਕ ਸ ਸਬੂੰ ਧੀ ਜ ਣਕ ਿੀ 
 IFSPs/ਿਰਿਿੀ ਬ ਿੇ ਰ ਾੱ ਿਣੀਆ ਂ

 ਹੋਿ (ਦਾੱਸੋ) 

 

ਮੈਂ ਸਮਝਦ /ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਿਰ ਿਿ ਕੀਿੀ ਿਈ ਇਸ ਜ ਣਕ ਿੀ ਨ ਲ IDEA ਅਿ ੇFERPA ਦੇ ਰਹਾੱ ਸ  C ਦੇ ਿਰਬੂੰ ਧਾਂ ਹੇਠ ਸਥ ਨਕ ਆਿ  ਏਜੂੰ ਸੀ ਵਲੋਂ ਿੁਿਿ ਿਿੀਕੇ ਨ ਲ ਨਰਜਾੱ ਰਠਆ ਜ ਏਿ । 
IDEA ਅਿ ੇFERPA ਸੀਮਿ ਸਰਥਿੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਛਾੱਡਕੇ ਸਰਹਮਿੀ ਿੋਂ ਰਬਨ  ਰਨਜੀ ਿੌਿ 'ਿੇ ਿਛ ਣੀ ਜ  ਸਕਣ ਵ ਲੀ ਜ ਣਕ ਿੀ ਦੇ ਖੁ਼ਲ ਸ ੇਦੀ ਮਨ ਹੀ ਕਿਦ  ਹੈ। 

ਸਟੱਪ੍ਣੀ, ਜੋ ਿਮੇਂ ਦੀ ਸਮਆਦ 'ਤੇ ਲਾਗ ੂਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ: 

 ਇਹ ਅਖ਼ਰਿਆਿਨ ਮ  ਇਾੱਕ ਸ ਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਅੂੰਿਮ ਿ ਿੀਖ਼ ਬ ਿੇ ਦਾੱਸ:ੋ    

  ਅੂੰਿਮ ਿ ਿੀਖ਼ 

 ਇਹ ਅਖ਼ਰਿਆਿਨ ਮ :          ਿੋਂ ਵੈਧ ਹੈ 

  ਿ ਿੀਖ਼   ਿ ਿੀਖ਼ 

 

 

ਮੈਂ ਸਮਝਦ /ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਰਿਕ ਾੱਿਡ ਜ ਿੀ ਕਿਨ ਬ ਿੇ ਮੇਿੀ ਸਰਹਮਿੀ ਸਵ-ੈਇਾੱਛ  ਨ ਲ ਹੈ ਅਿੇ ਮੈਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਲਿਿ ਰਵਚ ਆਿਣੀ ਸਰਹਮਿੀ ਵ ਿਸ ਲੈ ਸਕਦ /ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਿਣੀ 
ਸਰਹਮਿੀ ਵ ਿਸ ਲੈਂਦ /ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਿਾਂ ਇਹ ਉਸ ਜ ਣਕ ਿੀ 'ਿੇ ਲ ਿ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਜੋ ਜ ਿੀ ਕੀਿੇ ਜ ਣ ਲਈ ਰਿਛਲੀ ਸਰਹਮਿੀ ਹੇਠ ਿਰਹਲਾਂ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਿ ਈ ਿਈ ਹੈ। 

 

     

ਮ ਿ -ਰਿਿ  ਦੇ ਦਸਿਖ਼ਿ  ਿ ਿੀਖ਼ 
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