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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਅਤ਼ੇ ਸਟਿਮਤੀ
ਉਦੇਸ਼: ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਤਜਵੀਜਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਦੀ ਸਟਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤ਼ੇ ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਨੂੰ  ਿਟਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏ । 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਪਰਰਵਾਰਕ ਵਸੀਰਿਆ ਂਬਾਰ ੇਕਆੱੋਰਡੀਨੇਟਰ

ਨੋਰਟਸ ਿਈ ਕਾਰਣ

ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ  ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਿਟਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦ਼ੇ ਅੰਦਰ ਤੁਿਾਨੂੰ  ਿਟਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਿ਼ੇਠਾਂ ਕੀਤ਼ੇ ਆਿਣ਼ੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਾਿੀਂ ਇਿਨਾਂ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੀ  ਟਲਖਤੀ ਸਟਿਮਤੀ ਟਦਓ।  ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਉਦ਼ੇਸ਼ ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਟਜਿਨਾਂ ਿੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਤੁਸੀਂ ਟਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟਕਿਾ ਿੈ, ਤੋਂ ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬਿੱਚ਼ੇ ਬਾਰ਼ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਿੈ; ਤੁਿਾਡ਼ੇ
ਿਟਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬਿੱਚ਼ੇ ਦ਼ੇ ਟਵਕਾਸ ਬਾਰ਼ੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨਾ; ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬਿੱਚ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟਵਲਿੱ ਖਣ ਸਮਰਿੱਥਾਵਾਂ ਅਤ਼ੇ ਸ਼ੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਇਿ ਜਰੂਰਤਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ; ਿਤਾ ਲਾਉਣਾ
ਟਕ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ; ਅਤ਼ੇ ਜ਼ੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਯੋਗ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸਟਿਮਤੀ ਅਤ਼ੇ ਟਿਿੱ ਸ਼ੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟਲਖਤੀ ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਿਟਰਵਾਰਕ ਸਰਟਵਸ ਿਲਾਨ (IFSP) ਟਤਆਰ ਕਰਨਾ । ਇਿ ਉਸ ਨੋਟਿਸ
ਦਾ ਤੁਿਾਡਾ ਕਥਨ ਿੈ

"ਸਟਿਮਤੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਟਕ: (1) ਤੁਿਾਨੂੰ  ਤੁਿਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦ਼ੇ ਦੂਜ਼ੇ ਸਾਧਨ, ਟਜਸ ਟਵਚ ਸੰਕ਼ੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਰ਼ੇਲ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਾਨੀ ਗਿੱਲਬਾਤ, ਟਜਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਟਿਮਤੀ ਲਈ 

ਗਈ ਿੈ, ਦੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ਼ੇ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦਿੱ ਟਸਆ ਟਗਆ ਿੈ; (2) ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦ਼ੇ ਿੋ ਅਤ਼ੇ ਟਜਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਟਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਿੈ, ਵਾਸਤ਼ੇ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਟਸਰ਼ੇ 
ਚਾੜਹਣ ਲਈ ਟਲਖਤ ਟਵਚ ਸਟਿਮਤੀ ਟਦਿੱਤੀ ਿੈ; ਸਟਿਮਤੀ ਟਵਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤ਼ੇ ਟਰਕਾਿੱਰਡਾਂ ਦੀਆ ਂਸੂਚੀਆ ਂ(ਜ਼ੇ ਕੋਈ ਿੈ) ਬਾਰ਼ੇ ਦਿੱ ਟਸਆ ਟਗਆ ਿੈ ਟਕ ਇਿ ਸੂਚੀਆ ਂਟਦਿੱਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਟਕਸ 

ਨੂੰ ; ਅਤ਼ੇ (4)ਆਿਣੀ ਸਟਿਮਤੀ ਸਵ-ੈਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਦ਼ੇ ਟਰਿਾ/ਰਿੀ ਿਾਂ ਅਤ਼ੇ ਟਲਖਤ ਟਵਚ ਟਕਸ਼ੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ।  ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਮਤੀ ਰਿੱਦ ਕਰਦ਼ੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਇਿ ਿਟਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ 
ਿੈ (ਇਿ ਟਕਸ਼ੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤ਼ੇ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ, ਜੋ ਸਟਿਮਤੀ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਟਿਲਾਂ ਵਾਿਰੀ ਸੀ)। 

ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ:

ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰ਼ੇ ਿਾਿੱਟਲਸੀਆਂ ਅਤ਼ੇ ਅਮਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਾਜਾ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਖ ਵਿੱ ਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ (ਜਾਂ ਦੋ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਯੋਗਤਾਿਰਾਿਤ ਿ਼ੇਸ਼਼ੇਵਰ) ਤੋਂ ਘਿੱਿੋ-ਘਿੱਿ ਦੋ ਯੋਗਤਾਿਰਾਿਤ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀਮ ਦ਼ੇ

ਇਿੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ  ਿਿੱਕੀ ਤਰਹਾਂ ਉਤਸਾਿ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦ਼ੇ ਿੋ ਟਕ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਬਿੁਤ ਚੰਗਾ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ਼ੇ ਬਿੱਚ਼ੇ ਬਾਰ਼ੇ ਅਟਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦ਼ੇ ਿੋ। ਅੰਦਾਜਾ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਿੱਕ
ਟਵਆਿਕ ਟਵਚਾਰ ਿੈ ਟਕ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਟਗਆਨ ਸਬੰਧੀ, ਿਰਤਿੱ ਖ ਿੁਿੱ ਠੇ, ਿਰ਼ੇਰਕ ਿੁਿੱ ਠੇ, ਸੰਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ-ਜਜਬਾਤੀ ਅਤ਼ੇ ਢਲਣਿਾਰ ਟਵਕਾਸ ਦ਼ੇ ਨਾਲ ਿੀ ਨਜਰ ਅਤ਼ੇ ਸੁਣਨ ਦ਼ੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਟਵਚ ਟਕਿੋ ਟਜਿਾ ਕਰ ਟਰਿਾ ਿੈ। ਨਤੀਟਜਆਂ ਤੋਂ ਿਤਾ

ਚਿੱਲਦਾ ਿੈ ਟਕ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਇਿਨਾਂ ਸਾਰ਼ੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਟਵਚ ਟਕਿੋ ਟਜਿਾ ਕਰ ਟਰਿਾ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਟਕ ਤੁਿਾਡਾਬਿੱਚਾ ESITਸ਼ੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ ।

ਵੇਰਵਾ
ਤਜਵੀਜ ਕੀਤ਼ੇ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਟਵਚ ਬਿੁ-ਿਿੱਖੀ ਅਮਲ ਸ਼ਾਟਮਲ ਿੋਣਗ਼ੇ, ਇਸ ਟਵਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ਼ੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਿਰਬੰਧ, ਬਿੱਚ਼ੇ ਦਾ ਵ਼ੇਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਦਾ ਇੰਿਰਟਵਉ ਲੈਣਾ, ਿਟਰਵਾਰ ਦ਼ੇ ਿੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਰਨਾ, 

ਕ਼ੇਅਰਟਗਵਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਿੋਰ ਿ਼ੇਸ਼਼ੇਵਰ ਅਤ਼ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲੈਣਾ, ਟਵਟਦਅਕ ਜਾਂ ਿੋਰ ਟਰਕਾਿੱਰਡ ਸ਼ਾਟਮਲ ਿੰੁਦ਼ੇ ਿਨ। ਤਜਵੀਜ ਕੀਤ਼ੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟਵਚ ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬਿੱਚ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟਵਲਿੱ ਖਣ ਸਮਰਿੱਥਾਵਾਂ ਅਤ਼ੇ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤ਼ੇ ਢੁਕਵੀਆਂ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਟਵਚ ਸ਼ਾਟਮਲ ਿੋਣਗ਼ੇ: ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ਼ੇ ਨਤੀਟਜਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ; ਬਿੱਚ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਟਨਗਰਾਨੀਆਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ਼ੇ ਰਸਮੀ ਅਤ਼ੇ ਗੈਰਰਸਮੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ

ਟਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਿਰ ਖ਼ੇਤਰ ਟਵਚ ਬਿੱਚ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨਾ। ESIT ਿਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਟਕਆਂ ਬਾਰ਼ੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗ਼ੇ, ਟਜਿਨਾਂ ਨੂੰ  ਉਿ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇਸਤ਼ੇਮਾਲ ਕਰਨਗ਼ੇ।
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਿਾਨੂੰ  ਟਬਨਾ ਟਕਸ਼ੇ ਲਾਗਤ ਦ਼ੇ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗ਼ੇ। ਨਤੀਜ਼ੇ, ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬਿੱਚ਼ੇ ਦ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਟਰਕਾਿੱਰਡ ਟਵਚ ਰਖ਼ੇ ਜਾਂਦ਼ੇ ਿਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰ਼ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਟਕਸ਼ੇ

ਜਾਂ ਟਕਸ਼ੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਤਿੱਕ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟਲਖਤ ਸਟਿਮਤੀ ਨਿੀਂ ਟਦੰਦ਼ੇ।  IFSP ਿੀਮ ਿਤਾ ਲਾਏਗੀ ਟਕ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਯੋਗ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਅਤ਼ੇ ਿਟਿਲਾਂ ਿੀ ਟਲਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਏਗੀ, 

ਇਸ ਟਵਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਟਨਰਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੁਿਾਡਾ ਿਿੱਕ ਸ਼ਾਟਮਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਮਆਦਾਂ ਤਾਰੀਖ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬਿੱਚ਼ੇ  ਨੂੰ   ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ। 

ਬਿੁ-ਿੈਨਲੀ ਿੀਮ ਅੰਦਾਜਾ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ਼ੇਗੀ ਅਤ਼ੇ ਜ਼ੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਯੋਗ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਮਤ ਿੋ, ਤਾਂ ਟਜਸ ਤਾਰੀਖ਼  ਤੋਂ ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬਿੱਚ਼ੇ ਨੂੰ  ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ, ਤੋਂ45 ਕੈਲੰਡਰ ਟਦਨਾਂ ਦ਼ੇ ਅੰਦਰ ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਿਟਰਵਾਕ
ਸਰਟਵਸ ਿਲਾਨ (IFSP) ਦਾ ਿਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਜ਼ੇ ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਿਟਰਵਾਰ ਨੂੰ  45 ਟਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਜਰੂਰੀ ਿੈ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ਼ੇ ਿਟਰਵਾਰਕ ਵਸੀਟਲਆਂ ਬਾਰ਼ੇ ਕੋਆਿੱ ਰਡੀਨੇਿਰ ਨੂੰ  ਦਿੱ ਸੋ। 
IFSP ਇਿੱਕ ਟਲਖਤੀ ਿਲਾਨ ਿੈ, ਟਜਸ ਨੂੰ  ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬਿੱਚ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਿਟਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਰੂਰਤਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਿਟਰਵਾਰ ਅਤ਼ੇ ਿ਼ੇਸ਼਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਟਤਆਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਟਕਸ਼ੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। 
IFSP ਟਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਟਲਟਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ,ਜ਼ੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਸ਼ੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿੈ। 

ਸਰਿਮਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਣਗੀ ਅਤ ੇਕਥਨ
ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸ ਨੋਰਟਸ ਦ ੇਨਾਿ IDEA (ਬਿਤੁ ਛਟੇੋ ਬੱਰਚਆਂ ਅਤ ੇਛੋਟੇ ਬੱਰਚਆ ਂਬਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਅਸਮਰੱਥ ਿੋਕਾਂ ਬਾਰੇ 

ਰਸੱਰਿਆ ਕਾਨ ੂੰ ਨ {IDEA) ਰਿੱਸਾ C ਅਮਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੁਰੱਰਿਆ [ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਿੱਕ]) ਦ ੇਰਿੱਸਾ C ਿੇਠ

ਆਪਣੇ ਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਿ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਰਮਿੀ ਿੈ। ਇਿਨਾਂ ਿਿੱਕਾਂ ਅਤ਼ੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰਿੱ ਟਖਆ ਬਾਰ਼ੇ ਮੈਨੂੰ  ਦਿੱਸ ਟਦਿੱ ਤਾ ਟਗਆ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਮੈਨੂੰ  ਉਿ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਿਨ। ਮੈਂ

ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਟਕ ਮ਼ੇਰੀ ਸਟਿਮਤੀ ਸਵੈ-ਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਇਿ ਟਕ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤ਼ੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਟਕਸ਼ੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਿਣ਼ੇ ਬਿੱਚ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕੀਤ਼ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ। ਮੈਂ 
ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਟਕ ਜ਼ੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਟਿਮਤੀ ਨਾ ਦ਼ੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਮ਼ੇਰ਼ੇ ਬਿੱਚ਼ੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤ਼ੇ ਉਸ ਨੂੰ  ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਿ਼ੇਠ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੇਵਾਵਾਂ ਨਿੀਂ
ਟਮਲ ਸਕਦੀਆਂ । 

 ਨਿੀਂ ਰਦੂੰ ਦਾ/ਰਦੂੰ ਦੀ
 ਰਦੂੰ ਦਾ/ਰਦੂੰ ਦੀ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਉਿਰ ਟਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀ(ਆ)ਂ ਨੂੰ  ਟਸਰ਼ੇ ਚਾੜਹਣ ਲਈ ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤ਼ੇ ਆਿਣੀ

ਦਿੱਸੀ ਗਈ ਸਟਿਮਤੀ 

ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਦ਼ੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 
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ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦਾ/ਦੇ ਨਾਂ ਰਪਰੂੰ ਟ ਕਰ ੋ

ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਨਾਂ/ਟਾਈਟਿ/ਏਜੂੰ ਸੀ ਵਿੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ: ਬਿਤੁ ਛੋਿ਼ੇ ਬਿੱ ਟਚਆਂ ਅਤ਼ੇ ਛੋਿ਼ੇ ਬਿੱ ਟਚਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਾਇਤਾ, ਅਸਮਰਿੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰ਼ੇ ਟਸਿੱ ਟਖਆ ਕਾਨੂੰ ਨ  (IDEA) ਟਿਿੱਸਾ C ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰਿੱ ਟਖਆ \[ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਦ਼ੇ ਿਿੱਕ] 

ਟਧਆਨ ਟਦਓ: ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਨੂੰ  ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਾਿੱਿੀ ਟਮਲ਼ੇਗੀ ਅਤ਼ੇ ਇਿੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਕਾਿੱਿੀ ਬਿੱਚ਼ੇ ਦ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਟਰਕਾਿੱਰਡ ਟਵਚ ਸ਼ਾਟਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 
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