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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ 
ਬਿੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਹਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਹਿਆਂ ਲਈ ਵਾੱਹਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਾਇਤਾ (ESIT) ਬਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ 

 
P. O. Box 40970 | Olympia, WA 98504-0970 

ਵ ਾੱਇਸ (360) 725-3500 | TTY (360) 407-1087 | ਫ਼ੈਕਸ (360) 725-4925 
 www.del.wa.gov/esit 

 

ਵਵਵ ਦ ਨ ੂੰ  ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾੱਲ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਸਬੂੰਧੀ ਬੇਨਤੀ 
 

ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਅਕਤੀ/ਸਿੰ ਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਪਤਾ 

ਸ਼ਹਿਰ ਸਟੇਟ ਹ਼ਿਪ ਕੋਡ 

ਬੱਿ ੇਦਾ ਨਾਂ/ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼/ਪਤਾ ਪਹਰਵਾਰਕ ਵਸੀਹਲਆਂ 
ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਥਾਨਕ ਆਗ ੂਏਜਿੰ ਸੀ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ ਫੈਕਸ 
ਨਿੰ ਬਰ 

ਈਮੇਲ ਪਤਾ 

ਇਸ ਫ ਰਮ ਦ  ਮੁਢਲ  ਉਦੇਸ਼ ਅਸਵਹਮਤੀ ਹਾੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਮਲ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਵਣੂੰਦ  (ਵਵਚੋਲਗੀ, ਸੁਣਵ ਈ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਮਲ, 
ਅਤੇ/ਜਾਂਪ੍ਰਸ਼ ਸਨੀਵਸ਼ਕ ਇਤ) ਦੇ ਵਵਕਲਪ੍(ਵਵਕਲਪ੍ਾਂ) ਦੇ ਦਸਤ ਵੇਜ਼ ਵਤਆਰ ਕਰਨ  ਹ਼ੈ। ਵਕਰਪ੍  ਕਰਕੇਇਸਫ ਰਮ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਗਈ ਜ ਣਕ ਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਸ 
ਉਪ੍ਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤ ਰੀਖ਼ ਪ੍ ਓ ਅਤੇ ਉਪ੍ਰ ਵਦਾੱ ਤੇ ਗਏ ਪ੍ਤੇ ਤੇ ਵ ਪ੍ਸ ਭੇਜੋ। ਮ ਤ -ਵਪ੍ਤ  ਆਪ੍ਣੇਪ੍ਵਰਵ ਰਕਵਸੀਵਲਆਂ ਬ ਰੇ ਕੋਆਾੱ ਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਥ ਨਕ ਆਗ  ਏਜੂੰ ਸੀ 
ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਹ ਇਤ  (ESIT) ਦੇ ਸਟ ਫ ਨ ਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ ਰਮ ਭਰਨ ਵਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। IDEA ਵਹਾੱ ਸ  C ਅਮਲ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੁਰਾੱ ਵਿਆ (ਮ ਤ -ਵਪ੍ਤ  ਦੇ ਹਾੱਕ) ਸਬੂੰ ਧੀ ਦਸਤ ਵੇਜ਼ ਵਵਚ ਵਵਵ ਦ ਹਾੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਦਾੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 
 
 

ਹਵਵਾਦ ਨੂਿੰ  ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬਿੰ ਧੀ ਹਵਕਲਪ 

☐ 

ਹਸਰਫ ਹਵਿੋਲਗੀ 
ਸੁਣਵ ਈ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਮਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ ਸਨੀ ਵਸ਼ਕ ਇਤ ਵਵਚੋਂ ਇਾੱਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦ ਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਵਚੋਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ ਜਾਂ 
ਸੁਣਵ ਈ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਮਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ ਸਨੀ ਵਸ਼ਕ ਇਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ  ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਰਫ ਵਵਚੋਲਗੀ ਰ ਹੀਂ ਇਸ ਮੁਾੱ ਦੇ ਨ ੂੰ  
ਹਾੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ  ਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਬ ਾੱਕਸਤੇ ਵਨਸ਼ ਨ ਲ ਓ। 

☐ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਮਲ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰ  ਵਵਚ ਹੀ ਸੁਣਵ ਈ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਵਚੋਲਗੀ ਰ ਹੀਂ ਵਵਵ ਦ ਹਾੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ  ਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਾੱ ਥੇ ਵਨਸ਼ ਨ ਲ ਓ। 

☐ 
ਪਰਸ਼ਾਸਨੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰ  ਵਵਚ ਹੀ ਵਸ਼ਕ ਇਤ ਦੀ ਪ੍ੜਤ ਲ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਵਵਚੋਲਗੀ ਰ ਹੀਂ ਵਵਵ ਦ ਹਾੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ  ਚ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਾੱ ਥੇ ਵਨਸ਼ ਨ ਲ ਓ। 

 
  

http://www.del.wa.gov/esit
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ਹਜਸ ਪਰੋਵਾਈਡਰ/ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੇ ਹਖ਼ਲਾਫ ਹਵਵਾਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ 

ਬੱਿ ੇਨੂਿੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ EIS ਪਰੋਵਾਈਡਰ I ਸਿੰ ਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ 

ਪਤਾ 

ਸ਼ਹਿਰ ਸਟੇਟ ਹ਼ਿਪ ਕੋਡ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ ਈਮੇਲ ਪਤਾ 

ਹਵਵਾਦ ਹਵਿਲੀਆਂ ਿੋਰ ਹਧਰਾਂ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਿੈ) 

ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕਥਨ 

ਵਕਰਪ੍  ਕਰਕ ੇਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦ  ਜਾਂ ਮਨਹ   ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨ ਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾੱਚੇ ਦੀ ਸਮਾੱ ਵਸਆ ਦੀ ਵਕਸਮ ਦ  ਵਲਿਤੀ ਵੇਰਵ  ਵਦਓ। 
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ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ 

ਵਕਰਪ੍  ਕਰਕ ੇਆਪ੍ਣ ੇਅਸਵਹਮਤੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਵਹਮ ਇਤ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਤਾੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜ ਣਕ ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਛ ਣ ਕਰਨ  (ਵਜਵੇਂ IFSPs, ਵਲਿਤੀ ਵਚਾੱ ਠੀ-ਪ੍ਾੱਤਰੀ, 
ਅੂੰਦ ਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ), ਜੋ ਤੁਹ ਡੀਆਂ ਵਚੂੰ ਤ ਵਾਂ ਦੀ ਪੁ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ, ਦ  ਵਲਿਤੀ ਵੇਰਵ  ਵਦਓ। ਵਜੂੰ ਨ  ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਵਵਸ਼ੇ ਨ ਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। 

ਹਿਿੰ ਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ(ਰਾਂ) ਦਾ/ਦੇ ਿੱਲ 

ਵਕਰਪ੍  ਕਰਕ ੇਇਸ ਸਮੇਂ ਵਸ਼ਕ ਇਤ ਦ ਇਰ ਕਰਨ ਵ ਲੀ ਵਧਰ ਨ ੂੰ  ਵਗਆਤ ਹਾੱਦ ਅਤੇ ਸਮਾੱ ਵਸਆ ਦੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦ  ਹਾੱਲ ਦ  ਵਲਿਤੀ ਵੇਰਵ  ਮੁਹਈਆ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਵਚੋਲਗੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਣਵ ਈ ਦ  ਢੁਕਵਾਂ ਅਮਲ ਚੁਵਣਆ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਵਕਰਪ੍  ਤ ਰੀਖ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਮਆਦਾਂ ਬ ਰੇ ਦਾੱਸੋ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਫਵਤਆਂ ਲਈ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ। 

ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

 
ਆਗ  ਏਜੂੰ ਸੀ ਕੋਲ ਵਸ਼ਕ ਇਤ ਦ ਇਰ ਕਰਨ ਵ ਲੀ ਵਧਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਜੂੰ ਸੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਸੇਵ  ਦੇ ਰਹੇ EIS ਪ੍ਰੋਵ ਈਡਰ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਵਸ਼ਕ ਇਤ ਦੀ ਕ ਾੱਪ੍ੀ ਜ਼ਰ ਰ ਭੇਜਣੀ 
ਚ ਹੀਦੀ ਹ਼ੈ। 
 ਫਰਵਰੀ 2012 
 


