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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਵਚਲੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਹਸਾਸ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਕ ਕੀ ਸ਼ਕਹਾ 
ਸ਼ਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੱੁਸਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ਹਸਾਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ 
ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਅਸ਼ਹਸਾਸ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਭਰ ਸ਼ਵਚਲੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ 
ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ ਅਸ਼ਹਸਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਸ਼ਤਕਾ ਦੇ ਸ਼ਪੱਛੇ ਸ਼ਦੱਤੀ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸ਼ਪਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ,
ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਸਸ਼ਤਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਇਦ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਚੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ਼ਸਆ ਸ਼ਗਆ ਹੈ  
ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਵਕਾਸ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਜਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਜੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸ਼ਵਚ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀ ਦੇਰ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਸ਼ਟੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ 
ਪਰੇਿਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਸ਼ਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੰੂ  
ਤਾਂ ਪੇਿੇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਿਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।

ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂ ਸ਼ਦਆਂ ਸਾਰ ਹੀ, ਕਈ ਮਦਦਗਾਰ ਅਸ਼ਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 
ਥੈਰੇਸ਼ਪਸਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸ਼ਵਚ ਵਾਕਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਅਸ਼ਹਮ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਸ਼ਵਚ ਉਸਨੰੂ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ਮਲੀ 
ਸੀ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹ,ੈ ਸ਼ਜਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਿੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹਾਂ। 
ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।

ਮੈਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਧ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਸ਼ਤਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ।

                        ਕੈਸੀ, ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ
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ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਜੰਦਗੀ ਸ਼ਵਚ ਤੁਸੀਂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਅਸ਼ਹਮ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਹਲੇ ਸ਼ਤੰਨ ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਸ਼ਵਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ/ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਵਚ 
ਸ਼ਕਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ  ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਬਹਤਰ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ, 
ਬਸ਼ਹੰਦਾ, ਤੁਰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੱਪ ਫੜਦਾ ਹ,ੈ 

ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਧਆਨ ਨਾਲ ਵੇਿੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਪੜਾਵਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਲੰਘਕੇ 
ਵੱਡਾ ਹੁੰ ਸ਼ਦਆਂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਵੇਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਜਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਸ਼ਵਕਾਸ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਭਰ ਸ਼ਵਚ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ 
ਲਈ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ESIT) 

ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਿ ਸ਼ਵਚ ਤਾਲਮੇਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਲਈ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ 
ਸਟੇਟ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ESIT)

“ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੱੁਤਰ ਛੇ ਮਹੀਸ਼ਨਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸ਼ਹੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਜਵੇਂ  
ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਸ਼ਗਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੰੂ ਿੁਰੂਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸ਼ਰਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ਼ਕ ਮੇਰੇ 
ਲਈ ਵਾਕਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਸ਼ਵਚ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਸ਼ਸਿ ਸ਼ਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸ਼ਗਆ ਹੈ ਸ਼ਕ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਮੈਂ ਕੁਝ 
ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਕ ਇਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।”

ਹੀਥਰ, ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਿ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਸੱਸ਼ਿਆ ਬਾਰੇ 
ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹਕਮੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ 
ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆ ਂ(ESIT) ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ 
ਹੈ। ESIT ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੱਸੇਦਾਰੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ESIT ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ 
ਸ਼ਵਚਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਜੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ  
ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਲਈ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਸ਼ਵਚ ਸਟੇਟ ਭਰ ਦ ੇESIT ਪ੍ੋਗਰਾਮ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸ਼ਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ”ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ  
ਬਾਰੇ ਸ਼ਸੱਸ਼ਿਆ ਕਾਨੰੂਨ (IDEA) ਸ਼ਹੱਸਾ C ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਸ਼ਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ (ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ  
ਦੇ ਹੱਕ)” ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਿਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਲਈ ਅਮਲ  
ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਸ਼ਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ/ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲਾ  
ਸ਼ਬਓਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਸ਼ਵਚ ਪਸ਼ੜਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ 
ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਜਾਂ ESIT ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ  
ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸ਼ਵਚ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਿਬਦ ਆਮ  
ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਸ਼ਕਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਰਭਾਿਾ ਦੀ ਲੋੜ  
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ਰਭਾਿਕ ਿਬਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਸ਼ਤਕਾ ਦਾ ਪੰਨਾ 13 ਵੇਿੋ।
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ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਕੀ ਹ?ੈ
ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ 
ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਯੋਗ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ  
ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਿਣ ਸ਼ਵਚ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ (ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਜੰਦਗੀ ਦੇ ਪਸ਼ਹਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ) ਵੱਡਾ ਫਰਕ 
ਸ਼ਲਆ ਸਕਦੀ ਹ:ੈ

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ।

 ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ।

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਹਿਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਵਚ 
ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਹੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਿ ਹ?ੈ

ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਉਦੇਿ ਰੋਜ ਦੇ ਸ਼ਸਿਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੌਸ਼ਕਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸ਼ਵਚ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਲਆਂ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਹਾਇਤਾ, ਸ੍ੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਕੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 
ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਸ਼ਰਵਾਰ:

 ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਗੇ।

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

 ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੜਹਿਾਈ ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਕਈ ਸੈਸ਼ਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਥਤੀਆਂ ਸ਼ਵਚ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਹੱਸੇਦਾਰੀ 
ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਸ਼ਵਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਜਰ ਆਏਗਾ:

 ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜਕ-ਜਜਬਾਤੀ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਰਿਤੇ।

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾਂ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਸ਼ਵਚ ਭਾਿਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ,ੈ ਹਾਸ਼ਸਲ 
ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ।

 ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਵਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ  
ਬਾਰੇ ਸ਼ਸੱਸ਼ਿਆ ਕਾਨੰੂਨ  
(IDEA) ਕੀ ਹ?ੈ

ਹੁਣ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸੱਸ਼ਿਆ  
ਕਾਨੰੂਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣ ੇਜਾਂਦੇ ਕਾਨੰੂਨ (IDEA) 
ਸ਼ਵਚ ਕਾਂਗ੍ਸੇ ਨੇ 1986 ਸ਼ਵਚ ਸਧੋ ਕੀਤੀ  
ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਰੂੁਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਵਾਰ ਸ਼ਸਸਟਮ 
ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 
ਸਟੇਟਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮ 
ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੰੂਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ 
ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਵਾਲੇ 
ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮਹੁਈਆ ਕਰਾਉਣ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਲਈ 
ਸ਼ਮਆਰ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਟੇਟ, 
ਹਰ ਸਾਲ ਫਸੈਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ 

IDEA ਵਲੋਂ ਪਸ਼ਰਭਾਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਿਰੂੁਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਰੀ 
ਰੱਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਰੂੁਆਤੀ ਸ਼ਸਿਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹਕਮਾ (DEL), ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ 
ਲਈ ਿਰੂੁਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ESIT) ਪ੍ਗੋਰਾਮ, ਿਰੂੁਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਵਾਰ ਸ਼ਸਸਟਮ ਦਾ 
ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਿ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹੈ।

ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ 
ਸ਼ਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਸ਼ਧਤ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਕੇਤ ਭਾਿਾ ਦੇ ਦੁਭਾਿੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਰੂਰ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਿੀਆ 
ਜਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕ ਸਪਿਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਵਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
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 ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਜਜਬਾਤੀ – ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਸ਼ਧਤ ਸਮਰੱਥਾ

 ਢਲਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤਾਂ – ਕਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਿਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸਮਰੱਥਾ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਵੇਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਿਤੀ ਆਸ਼ਗਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਲਕੁਲ 
ਮੁਫਤ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:

 ਮਦਦ ਲਈ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।

 ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਲਆਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਸ਼ਹਮ ਹ:ੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਰਕਾੱਰਡ, ਬੇਬੀ 
ਬੱੁਕ, ਵਾਧੇ ਦਾ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਪੋਰਟਾਂ।

 ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ਕਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ।

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ  
ਨੰੂ ਬੁਲਾਓ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਕਸੇ ਦੁਭਾਿੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇFRC ਨੰੂ ਦੱਸੋ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਿੇਤਰ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ 
ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ।

ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ  
ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਵਚਲੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਆਗੂ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਨੰੂ 
ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਭੂਗੌਸ਼ਲਕ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਵਚ FRC ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਿੁਰੂਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਹਾਸ਼ਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗ ੂFRC ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ  

1-800-322-2588 'ਤੇ ਫੈਸ਼ਮਲੀ ਹੈਲਥ ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਸਹਤ ਮਸ਼ਹਕਮੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ਡਸਸ਼ਟ੍ਕਟ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਾਂਚ 
ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ੍ੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 
ਡਾੱਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਦੱਤੇ ਫੈਸ਼ਮਲੀ ਹੈਲਥ 
ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾੱਕਟਰ  
ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਂਚ ਕੀ ਹ?ੈ

ਜਾਂਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਕਵੇਂ ਸ਼ਸਿ ਸ਼ਰਹਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਪੈ ਸ਼ਰਹਾ ਹ,ੈ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਘੋਿ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸ਼ਕਵੇਂ ਹੋ ਸ਼ਰਹਾ ਹ,ੈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ 
ਸ਼ਸਿਲਾਈਪ੍ਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ਚੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਵਕਾਸ ਹ,ੈ  

ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ FRC ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ  
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹ?ੈ

ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘਾ ਪਰੀਿਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਅਤੇ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਪੇਿੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸ਼ਵਕਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰੀਿਣ ਕਰਦਾ ਹ:ੈ

 ਸ਼ਗਆਨ ਸਬੰਧੀ – ਸ਼ਸਿਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਕਵੇਂ ਸ਼ਸਿਦਾ ਹ,ੈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

 ਸ਼ਜਸਮਾਨੀ – ਤੁਰਣ, ਵੇਿਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

 ਗੱਲਬਾਤ – ਭਾਿਾ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ



ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸ਼ਵਚ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ  
ਕੌਣ ਯੋਗ ਹ?ੈ

ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਵਚ 25 ਫੀਸਦ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਿੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸ਼ਵਚ 
ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 1.5 ਸ਼ਮਆਰੀ ਸ਼ਭੰਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ/ਬੱਚੀ ਵੀ ਯੋਗ  
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਜੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਜਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਸ਼ਥਤੀ ਹ,ੈ ਸ਼ਜਵੇਂ ਡਾਉਨ ਸ਼ਸੰਡਰਮ, ਸ਼ਜਸ  
ਨੰੂ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸ਼ਵਚ ਦੇਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਸ਼ਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹ?ੈ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ 
ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਆਮ ਰੁਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਵਚਲੇ ਸ਼ਵਕਾਸ 
ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਘੋਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਸ਼ਸਿਦਾ/ਸ਼ਸਿਦੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਜੋੜਦਾ/ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹ,ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੰੂ ਸ਼ਕਸ 
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ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਝ ਚੜਹਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਕਹੜੀ ਗੱਲ ਵੰਗਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ, ਸ਼ਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸ਼ਸਲ ਕਰਨ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਸ਼ਮਲ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਨਾਲ 
ਸ਼ਕਹੜੇ ਨਤੀਸ਼ਜਆ ਂ(ਤਬਦੀਲੀਆ)ਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਵਚ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸ਼ਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਗਤੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸ਼ਵਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹ,ੋ 

ਦਾ ਸ਼ਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।



6

IFSP ਸ਼ਵਚ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ:ੈ

 ਕਾਰਜ-ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ– ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ।

 ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਆਨ– ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ  
ਦਾ ਸ਼ਬਆਨ; ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਆਨ IFSP ਦਾ ਅਸ਼ਹਮ ਸ਼ਹੱਸਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ  
ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਨਤੀਜ ੇ– ਤਬਦੀਲੀਆ,ਂ ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਸ਼ਵਚ ਵੇਿਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

 ਲੇੜੀਂਦੀਆਂ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਉਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਕਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਸ਼ਕੱਥੇ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ (ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ੍ੋਤਾਂ ਦੇ ਕਈ 
ਵੱਿ-ਵੱਿ ਫੰਡ) ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ 
ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਦੱਤੀ (ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੰੂ ਛੱਡਕ)ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਪ੍ਵਾਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਕੁਦਰਤੀ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ– ਕੁਦਰਤੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਆਨ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਿੁਰੂਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਸ਼ਵਚ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ,ਂ ਤਾਂ IFSPs ਨੰੂ ਸ਼ਲਿਤੀ ਸਫਾਈ ਜਰੂਰ 
ਿਾਸ਼ਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਮਆਦ– ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਿੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ  
'ਤੇ ਕਦੋਂ ਘੋਿ ਕਰੋਗੇ।

 ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨੰੂ IDEA ਹੇਠ ਰਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂ– ਇਹ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਸ਼ਵਚ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) – ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ਵਚ 
ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ।

 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ – ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਿਣੀਆਂ।

ਤੁਸੀਂ ਮੀਸ਼ਟੰਗ ਲਈ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ 
ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸ਼ਹਮ ਲੱਗਦੀ ਹ,ੈ ਨਾਲ 
ਸ਼ਲਆਓ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ (IFSP)

ਜੇ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ IDEA ਦੀਆਂ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ 
ਨਾਲ ਮੀਸ਼ਟੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ 

(IFSP) ਨਾਮਕ ਪਲਾਨ ਸ਼ਲਿੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ 
ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਂ, ਸ਼ਹੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਕਰ,ੇ ਲਈ ਆਪਣ ੇFRC ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IFSP ਲਈ ਸਸ਼ਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਸ਼ਦੰਦੇ ਹੋ।

IFSP ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਘੱਟ ੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਸ਼ਨਆ ਂ'ਤੇ ਜਾਇਜਾ ਸ਼ਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਸ਼ਲਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇ3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ –ਘੱਟ ਛੇ ਤੋਂ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਪਸ਼ਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ 
ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਅਗਲੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ 
ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਵਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਕੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਵੇਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ 
ਸ਼ਵਚ, ਇਸ ਅਮਲ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IDEA ਨੰੂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸ਼ਲਿਤੀ ਪਲਾਨ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਮੀਸ਼ਟੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇ3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ 

90 ਸ਼ਦਨ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਦੀਲੀ ਪਲਾਨ ਸ਼ਵਿੇਿ ਸ਼ਸਸ਼ਿਆ ਜਾਂ 
ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਧਾਸ਼ਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ FRC, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਸ਼ਗਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੋ। 
ਤੁਹਾਡ,ੇ ਤੁਹਾਡ ੇFRC, ਸੇਵਾ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ(ਰਾਂ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਡਸਸ਼ਟ੍ਕਟ ਸ਼ਵਚਕਾਰ ਮੀਸ਼ਟੰਗ 
ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਸ਼ਵਿੇਿ ਸ਼ਸਸ਼ਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਦਾ ਸ਼ਨਰਣਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ਡਸਸ਼ਟ੍ਕਟ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਸ਼ਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ 
ਸ਼ਸਸ਼ਿਆ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (IEP) ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਵਿੇਿ ਸ਼ਸਸ਼ਿਆ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ FRC ਹੋਰ 
ਸੰਭਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਵਚ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਸ਼ਟੰਗ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:

 ਤਜਵੀਜਿੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਜੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕ,ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ।

 ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਭਵ ਸ਼ਵਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ।

 ਪੁੱ ਛੋ ਸ਼ਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਹੜੀ ਸ਼ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਿਕਿ  
ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵੇਿੋ।

 ਸ਼ਲਿਤੀ ਸਮਗ੍ੀਆਂ ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸਿੋ।

 ਨਵੇਂ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਜੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਓ।
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ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸੱਸ਼ਿਆ ਕਾਨੰੂਨ  
(IDEA) ਹੇਠ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?  
(ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਸ਼ਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ)

ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਸ਼ਵਚ ਨਾਗਸ਼ਰਕਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ IDEA ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਿ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਤੁਹਾਨੰੂ “ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸ਼ਸੱਸ਼ਿਆ ਕਾਨੰੂਨ (IDEA) ਸ਼ਹੱਸਾ C ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਸ਼ਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ (ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੇ ਹੱਕ)” 

ਦੱਸੇਗਾ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ਼ਸਆ ਸ਼ਗਆ ਹੈ।

IDEA ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਦੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੱਕ 
ਿਾਸ਼ਮਲ ਹਨ:

	ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ਨਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ।

	ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਸ਼ਵਚ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹਨ:

 • ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਂ/ਚਾਈਲਡ ਫਾਈਡਂ ਦੀ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ

 • ਸਮੇਂ ਸ਼ਸਰ ਬਹ-ੁਅਨੁਿਾਸਨੀ ਅੰਦਾਜਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ

 • ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਨਰਣਾ ਕਰਨਾ

 • ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ/ਤਾਲਮੇਲ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹ:ੈ

	ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ (IFSP)।

	ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ FRC ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ 
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।

	ਵੱਿ-ਵੱਿ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ।

	ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ।

	IFSP ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਨਰਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਮਲਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਵਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।

	IFSP ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
(FRC ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਕ)ੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਹਿ ਾ ਕਰਨਾ।

	ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਡਲੀਵਰੀ ਸ਼ਵਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਸ਼ਟੰਗਾਂ ਸ਼ਵਚ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੋਣਾ।

	ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੀਸ਼ਟੰਗਾਂ ਕਰਨਾ।

	ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਵਚ ਨੋਸ਼ਟਸ 
ਅਤੇ IFSP ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੇ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ਰਕਾੱਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ 
ਸੁਰੱਸ਼ਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਦੱਤੇ ਹੱਕ 
ਿਾਸ਼ਮਲ ਹਨ:

	ਸ਼ਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਕਾੱਰਡਾਂ ਸ਼ਵਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ  
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ।

	ਸ਼ਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ।

	ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਾਂਭ-

ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਿਣਾ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਸ਼ਵਚ 
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਕਾੱਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਕਾੱਰਡ ਕਦੋਂ ਵੇਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

	ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਕ ਸ਼ਰਕਾੱਰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ 
ਸ਼ਕਸਨੇ ਵੇਿੀਆਂ ਹਨ।

	ਸ਼ਰਕਾੱਰਡ ਸ਼ਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵੰਗਾਰਣਾ, ਸ਼ਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਇਹ 
ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ਰਵਾਰ  
ਦੀ ਰਾਜਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ਰਕਾੱਰਡਾਂ ਸ਼ਵਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਹ  
ਿਾਸ਼ਮਲ ਹਨ:

 • ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਪੋਰਟਾਂ

 • ਅੰਦਾਸ਼ਜਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਪੋਰਟਾਂ

 • ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਨਰਣਾ ਕਰਨਾ

 • ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋਸ਼ਕ IFSP ਦਾ ਸ਼ਹੱਸਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹ,ੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਹੱਕ ਹਨ:

	ਸ਼ਨਜੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਦਾਰੀ ਸ਼ਵਚ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹ:ੈ

 •  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ , ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ।

 •  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ।

 •  ਕੋਈ ਸ਼ਨਜੀ ਖੂ਼ਬੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਜਸ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਤੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਿਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗੀ।

	ਰਾਜਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਸੁਰੱਸ਼ਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪਾੱਸ਼ਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ 
ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ।

	ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਕਾੱਰਡ ਲੈਣੇ-ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਸ਼ਚਤ ਸ਼ਲਿਤੀ ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਦੇਣੀ।

ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ/ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਜੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੇ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਹਨ, ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ:

	ਸ਼ਕਸੇ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

	ਢੁਕਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ/ਪਬਸ਼ਲਕ ਏਜੰਸੀ, ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੇ ਥਾਂ-
ਸ਼ਟਕਾਸ਼ਣਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

	ਬੱਚਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।
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ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਸਸ਼ਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ

ਸਮੱਸ਼ਸਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਿਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਦੱਤੇ 
ਸ਼ਵਕਲਪਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਸ਼ਰਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ

	ਸ਼ਵਚੋਲਗੀ – ਸ਼ਵਵਾਦ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਬਨਾ ਸ਼ਕਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸ਼ਵਚੋਲਗੀ 
ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਸਮੀ ਪ੍ਿਾਸਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਵਚੋਲਗੀ ਦੀ 
ਪੇਿਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਵਚੋਲਗੀ ਸਵ-ੈਇੱਛਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ।

	ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸ਼ਸਆ 
ਦਾ ਹਲ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। PAVE 

ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹ ੈ(ਪੰਨਾ 11 ਵੇਿ)ੋ।ਤੁਹਾਡਾ FRC ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਵਚਲੀਆਂ 
ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

	ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਮਲ (ਕਾਰਵਾਈ) – ਇਹ ਪ੍ਿਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਿਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 
ਸ਼ਲਿਤ ਸ਼ਵਚ ਬੇਨਤੀ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਿਾਸ਼ਮਲ ਕਰੋ। 
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਸਥਾਨਕ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਨਟ੍ੈਕਟਰ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ FRC, 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 360-725-3500 'ਤੇ ਕਾੱਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹੋ।
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ਕੋਈ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ, ਹੋਰ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਿਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਜੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀਆਂ 
ਿਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਲਿਤ ਸ਼ਵਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਿਾਸ਼ਮਲ ਕਰੋ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਥੇ ਭੇਜ:ੋ

  Early Support for Infants and Toddlers
  Department of Children, Youth, and Families
  PO Box 40970
  Olympia, WA  98504-0970

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਸ਼ਲਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤ ੇ60 ਸ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲਿਤੀ ਜਵਾਬ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।



	 	ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਫਾਦਰ'ਸ ਨੈਟਵਰਕ
  425-747-4004 ਐਕਸਟੈਂਿਨ 218
  ਵੈਬਸਾਈਟ:  www fathersnetwork org

 ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ  
ਸ੍ੋਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਵਿੇਿ ਜਰੂਰਤਾਂ ਹਨ।

	 	ਵਾੱਸ਼ਸੰਗਟਨ PAVE 
 (ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਖ਼ਸ਼ਤਆਰਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ)

  1-800-5PARENT
  ਵੈਬਸਾਈਟ:  www wapave org

 ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਵਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਜਨਮ ਦੀ  
ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਲਗਪੁਣੇ ਤੱਕ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਦਦ  
ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਕੱਥੇ  
ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

	 	ਫੈਸ਼ਮਲੀ ਹੈਲਥ ਹਾੱਟਲਾਈਨ
   1-800-322-2588
  ਵੈਬਸਾਈਟ:  www withinreachwa org

 ਇਹ ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸ੍ੋਤਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਵਚ  
ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਰਿਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਟੀਸ਼ਕਆਂ, ਪੌਿਸ਼ਟਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ  
ਸ਼ਵਚ ਉਪਲਬਧ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

	 	ਿੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਸਸ਼ਿਆ ਬਾਰੇ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸ਼ਹਕਮਾ (DEL), 
   ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਲਈ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  

(ESIT) ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ
  360-725-3500 
  ਵੈਬਸਾਈਟ:  ww dcyf wa gov

 IDEA ਦੇ ਸਟੇਟਵਾਰ ਸ਼ਸਸਟਮ, ਸ਼ਹੱਸਾ C ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਦੇਿ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹੈ

	 	ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ
  1-800-821-5927
  ਵੈਬਸਾਈਟ:   www arcwa org

 ਸਟੇਟਵਾਰ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਨੰੂ ਜਜਬਾਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ  
ਦੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹਨ।



ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਿਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਕਵੇਂ ਕਰ  
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਸ਼ਵਚ 
ਅਸ਼ਹਮ ਭੂਸ਼ਮਕਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ਵਚ ਵੀ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਕਵੇਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਿਲਾਂ  
(CICCs) ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ CICC ਸ਼ਵਚ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਸ਼ਠਆਂ, ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  
ਸ਼ਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਬਹਤਰ ਸ਼ਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। CICC ਮੀਸ਼ਟੰਗਾਂ ਸ਼ਵਚ ਆਮ ਲੋਕ ਿਾਸ਼ਮਲ  
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਿਲ (SICC) ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਵਚ 
ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। SICC ਮੀਸ਼ਟੰਗਾਂ ਸ਼ਵਚ ਆਮ ਲੋਕ 
ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਸ਼ਟੰਗ ਦੇ ਸਸ਼ਮਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ, ESIT ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 

ww dcyf wa gov 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਇਹ ਪੁਸਸ਼ਤਕਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ 
ਲਈ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਾਰ 
ਹੈ। IDEA ਹੇਠ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮੰਜਰੂਿੁਦਾ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ 
ਵੇਰਸ਼ਵਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ CICC ਜਾਂ SICC ਸ਼ਵਚੋਂ ਸ਼ਕਸੇ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 360-725-3500 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ 
ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਲਈ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ  
ਦੀ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
   
www.del.wa.gov/esit



ਮੁਲਾਂਕਣ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਰੰਤਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
ਯੋਗਤਾਪ੍ਾਪਤ ਪੇਿੇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਲ, ਸ਼ਜਸ 
ਸ਼ਵਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ; ਸ਼ਗਆਨ ਸਬੰਧੀ, ਸਮਾਜਕ/
ਜਜਬਾਤੀ, ਸ਼ਜਸਮਾਨੀ (ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਨਜਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ), ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਢਲਣਹਾਰ ਸ਼ਵਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ 
ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਸਸ਼ਥਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸ਼ਧਆਨ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਕੇਂਦਸ਼ਰਤ ਸੰਭਾਲ
ਸ਼ਸਧਾਂਤ, ਜੋ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਨੰੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ੇਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ/ਪੇਿੇਵਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ।

ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਆਨ
ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦਾ 
ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਸ਼ਬਆਨ, ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ 
ਪਲਾਨ (IFSP) ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ (IFSP)
(1) ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੇਿੇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ; (2) ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਹੁਪੱਿੀ ਅੰਦਾਜੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ 
ਅਧਾਸ਼ਰਤ ਹੈ; (3) ਜੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ੍ੋਤਾਂ, 
ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਦੱਤਾ ਸ਼ਗਆ ਸ਼ਬਆਨ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (4) ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ
ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਸ਼ਕ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਯੋਗ ਹਨ, ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਦੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਿੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵਚ 1.5 
ਸ਼ਮਆਰੀ ਸ਼ਭੰਨਤਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦ ਦੇਰੀ ਮਸ਼ਹਸੂਸ ਕਰ 
ਸ਼ਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ: ਸ਼ਗਆਨ ਸਬੰਧੀ, ਸ਼ਜਸਮਾਨੀ, ਗੱਲਬਾਤ, ਸਮਾਜਕ/
ਜਜਬਾਤੀ ਜਾਂ ਢਲਣਹਾਰ; ਜਾਂ ਸ਼ਜਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਸਸ਼ਥਤੀ ਦਾ 
ਰੋਗ-ਸ਼ਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਜਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ 
ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? (ਪਸ਼ਰਭਾਿਕ ਿਬਦਾਵਲੀ)

ਸ਼ਵਚੋਲਗੀ
ਇੱਕ ਗੈਰਰਸਮੀ ਅਮਲ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਸਿਲਾਈਯਾਫਤਾ, ਸ਼ਨਰਪੱਿ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਵਵਾਦ ਸ਼ਵਚਲੀਆਂ 
ਸ਼ਧਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਧਰਾਂ ਲਈ 
ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਿ ਹਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁ-ਅਨੁਿਾਸਨੀ
ਸੰਗਸ਼ਠਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵਚ ਅੰਦਾਜੇ 
ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ IFSP ਦਾ ਸ਼ਵਕਾਸ ਿਾਸ਼ਮਲ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਬੰਧ ਸ਼ਵਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਨੁਿਾਸਨਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ 
ਿਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ
ਸੈਸ਼ਟੰਗਾਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਮਉਮਰਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਆਮ 
ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ। ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਘਰੇਲੂ, ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੈਸ਼ਟੰਗਾਂ 
ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਤੀਜਾ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਆਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਸ਼ਵਚ ਵੇਿਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਆਨ 
ਤੁਹਾਡੇ IFSP ਦਾ ਸ਼ਹੱਸਾ ਹਨ।

ਜਾਂਚ
ਜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ 
ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸਰਵੇਿਣ।

ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਸ਼ਵਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਸ਼ਿਆ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ੍ਸਤ ਦੀ ਥਾਂ  'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ 
ਸ਼ਵਅਕਤੀ।

ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ
3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਪਲਾਨ।

13

ਪ੍ਿਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇੱਕ ਸ਼ਨਰਪੱਿ ਸ਼ਵਅਕਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਫਸਰ ਵਾਲਾ ਰਸਮੀ ਅਮਲ, 
ਜੋ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ/ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਅਤੇ 
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸ ਨੰੂ ਕੀ ਜਰੂਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਦੰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ
ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਵਲੱਿਣ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਿਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ 
ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਅਨੁਭਵ; ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਵਕਾਸ ਨਾਲ 
ਸਬੰਸ਼ਧਤ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੇ ਵਸੀਸ਼ਲਆਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਚੰਤਾਵਾਂ; ਅਤੇ 
ਇਹ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ਕਸਮ ਅਤੇ ਹੱਦ ਲਈ ਯੋਗਤਾਪ੍ਾਪਤ ਪੇਿੇਵਾਰਾਨਾ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਰੀ ਅਮਲ।

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਉਪਕਰਣ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਬਹਾਲ ਰੱਿਣ 
ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਆਈਟਮ, 
ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਸ਼ਹੱਸਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸ਼ਸਸਟਮ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ; 
ਿਾਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਰਨਾ-ਸ਼ਫਰਨਾ)।

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇੱਕ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਉਪਕਰਣ ਚੁਣਨ, ਲੈਣ ਜਾਂ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸ਼ਵਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਸੱਸ਼ਧਆਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਫੰਡ
ਇਸ ਸ਼ਵਚ ਿੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ, ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਿੁਰੂਆਤੀ 
ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਸ਼ਹ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 
ਸ਼ਵਕਾਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਸ਼ਵਚ ਯੋਗ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ 
ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਸੇਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ-ਸਮੂਹ, ਇਹ 
ਪੁਸਸ਼ਤਕਾ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਅੰਤਰ-
ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੌਂਸਲ (SICC) ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਿ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸੱਸ਼ਿਆ 
ਕਾਨੰੂਨ (IDEA) ਹੇਠ ਿੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ 
ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਿੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੇਿੇਵਰਾਂ ਦਾ ਿੁਕਰੀਆ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ  
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਵਚ ਿਾਸ਼ਮਲ ਹਨ: 
ਰੀਟਾ ਸ਼ਡਕੀ, ਸ਼ਲੰਡਾ ਸ਼ਗਲ, ਟੈਰੀ ਲਾਰਸਨ, ਕੈਥੀ ਲੋਲਾਰ, ਜੂਲੀ 
ਮਾਰਟੀਨੋ, ਕੈਥੀ ਮੌਡੀ, ਜੋਨੀ ਸਟ੍ੌਂਗ, ਸ਼ਡਆਨਾ ਸਾਂਡੋਵਾਲ ਅਤੇ 
ਡੈਬੀ ਯਨਾਕ।

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਸਲਵੈਨੀਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵਿੇਿ ਿੁਕਰੀਆ, 
ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਸ਼ਤਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਈ 
ਮਾੱਡਲ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ।

ਪੈਸੇਸ਼ਫਕ ਫੋਟੋਗ੍ਾਫਸ ਦੇ ਮਾਰਵ ਸ਼ਬਲਡਰਬੈਕ ਅਤੇ ਸਮਨੇਰ 
ਬਾਲ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਸ਼ਹਤ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ 
ਤਸਵੀਰਾਂ।

ਵਾਸ਼ੱਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ਵਚ ਿਰੂੁਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸਵੇਾਵਾਂ  
ਲਈ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡ
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ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਕਰੀਆ, ਸ਼ਜਹਨਾਂ ਨੇ 
ਸ਼ਮਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਸ਼ਗਆ ਸ਼ਦੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਸ਼ਵਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਿੁਕਰੀਆ:

ਡੌਨਾ ਵਾਈਟ,   ਸ਼ਸਹਤ, ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ਸਹਤ 
ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹਕਮਾ

ਕੈਥਸ਼ਰਨ ਡੇਸ਼ਵਸ  Us–Qwed–Eeth, Puyallup Tribe 

ਜਨਮ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟ

ਹੀਥਰ ਹੈਬਡਨ  ਫੌਜੀ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ ਸ਼ਵਿੇਿ 
ਸ਼ਸਿਲਾਈ (STOMP) ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟ 

ਕੈਥੀ ਹੌਰਮਨ ਬਾਲ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਮਨੇਰ

ਕੈਸੀ ਜੌਨਸਟਨ  ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ PAVE, ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ 
ਸ਼ਹੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ

ਲੀਨੇ ਲੀਪਰ   ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ PAVE, ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਦੀ 
ਸ਼ਸਿਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟ

ਸ਼ਲਲੈਨੀ ਸਟੈਫੋਰਡ  Us–Qwed–Eeth, Puyallup Tribe 

ਜਨਮ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟ

ਕੈਥੀ ਬਲੌਗੈਟ,   ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਮਸ਼ਹਕਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ 
ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

ਬਾਰਬੀ ਫੌਬੀਅਨ,   ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਮਸ਼ਹਕਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਾੱਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ 
ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ

ਸਾਡਾ ਵੈਬ ਪਤਾ ਹੈ:

www.del.wa.gov/esit/

ਸਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਵਚ ਪੱਿਪਾਤ ਕਰਨ  
ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬੰਸ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਆਸਥਾ, ਕੌਮੀ ਮੂਲ, ਸ਼ਲੰਗ, 
ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ 
ਕੱਸ਼ਢਆ ਜਾਏਗਾ।

ਸਟਾਫ

ਸਟਾਫ

ਚੇਅਰਪਰਸਨ


