
ਅਰਲੀ ਸਪੋਰਟ ਫੌਰ ਇਨਫਂੈਟਸ ਐਂਡ ਟੋਡਲਰਸ (ESIT) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰੂਪ ਤਂੋ ਸ਼ੁ ਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ 

ESIT ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਚਾਹ਼ੁ ੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਪਵਰਵਾਰ ਸ਼ੁ ਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ 
ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਹੇ। ਤ਼ੁ ਹਾਨੰੂ ਦੇਿਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਦਸਾ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਸਾਨੰੂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ?
ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲਂੋ ਵਬਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ 
ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਚ਼ੁ ਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਪਵਰਵਾਰਕ 
ਸਰੋਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 
ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਵਕਲਪ ਹਨ?
ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਵਕਲਪ ਹ਼ੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜਂੋ, 
ਤ਼ੁ ਸੀਂ:

• ਟੈਲੀ-ਅਵਿਆਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਵਕਸੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨ ਚ਼ੁ ਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਜਵਂੇ ਵਕ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ 
ਬੈਕ੍ਾਰਡ ਵਵਚ

• ਜਾਂ ਇਨ੍ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁ ਮੇਲ

ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸ ਨੰੂ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੁ ੰਦੀ ਹੈ?
ਪ੍ਦਾਤਾ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਕੇ ਰੱਿਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਮ਼ੁ ਲਾਕਾਤਾਂ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ, ਤ਼ੁ ਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ 
ਪ੍ਦਾਤਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੇ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਵਦਿਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮਝਾਓ ਵਕ ਮਾਸਕ ਹਰ 
ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਸ਼ੁ ਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਨੰੂ 
ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਤ਼ੁ ਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ 
ਤਂੋ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਦਂੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਦਂਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੈਸਨ ਪਵਹਲਾਂ ਵਾਂਗ 
ਹੋਣਗੇ?
ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਂੈਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਪ੍ਦਾਤਾ 
ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁ ਰੱਵਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਂ 
ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮ਼ੁ ਲਾਕਾਤਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਵੱਿਰਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 
ਇਹ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ੁ ਰੱਵਿਆ ਲਈ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਵਰਗੀ ਵਬਲਕ਼ੁ ਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮ਼ੁ ਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਸਵਾਲ? 
ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਵਕਲਪ ਲੱਿਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜੋ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਦੇ ਟੀਵਚਆਂ ਲਈ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁ ਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਸਨ ਹਨ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੰੂ ਪ਼ੁ ੱ ਛੋ।

ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਕਸੇ ਵਵਕਲਵਪਕ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਿਾਸਾ ਵਵੱਚ ਚਾਹ਼ੁ ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  
DCYF ਸੰਵਵਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov)।  PJ (04-2021) Punjabi
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