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ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ਼ੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱ ਲ

ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ

ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਨੁਭਵ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੇ ਪਿੱ ਛੇ ਦਿੱ ਤੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਿਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ,
ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੰ ੂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਜ਼ੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੋਣ
ਵਾਲੀ ਦੇਰ ਸਬੰ ਧੀ ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਤੇ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਛੱ ਡੋ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੰ ੂ
ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂ ਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ, ਕਈ ਮਦਦਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ
ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਕਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਮਿਲੀ
ਸੀ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱ ਜ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।
ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਮੈਨੰ ੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਧ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ।

ਕੈਸੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
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“ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱ ਤਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹਿੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੰ ੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ

ਮੈਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾੱਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੰ ੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ

ਲਈ ਵਾਕਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਚੰ ਗਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਸਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੰ ੂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ
ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਆਨ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।”
ਹੀਥਰ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱ ਖਿਆ ਬਾਰੇ
ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ

ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ (ESIT) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ESIT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ
ESIT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ

ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਭਰ ਦੇ ESIT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਆਮ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ”ਅਸਮਰੱ ਥ ਲੋ ਕਾਂ
ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (IDEA) ਹਿੱ ਸਾ C ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ (ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
ਦੇ ਹੱ ਕ)” ਨਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਮਲ
ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ/ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲਾ
ਬਿਓਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਜਾਂ ESIT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ
ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆਮ
ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦਾ ਪੰ ਨਾ 13 ਵੇਖੋ।
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ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ
ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ESIT)
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ/ਬੱ ਚੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ

ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ,

ਬਹਿੰ ਦਾ, ਤੁਰਦਾ, ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੱ ਪ ਫੜਦਾ ਹੈ,
ਵਰਗੀਆਂ ਗੱ ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ

ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਕੇ
ਵੱ ਡਾ ਹੁੰ ਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ

ਵਿਕਾਸ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਭਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ

ਲਈ ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ESIT)
ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ

ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ
ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਯੋਗ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਿਖਣ ਵਿਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ (ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ) ਵੱ ਡਾ ਫ਼ਰਕ
ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ।
 ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।
 ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ
ਕਾਮਯਾਬ ਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ?
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਮੌਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੋਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਹਾਇਤਾ, ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਵਿਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ:

 ਆਪਣੇ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਗੇ।
 ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਗੇ।
 ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਕਈ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ
ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ:

 ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜਕ-ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰਿਸ਼ਤੇ।
 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਸਿਲ
ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ।

 ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ।

ਅਸਮਰੱ ਥ ਲੋ ਕਾਂ
ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
(IDEA) ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਅਸਮਰੱ ਥ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (IDEA)
ਵਿਚ ਕਾਂਗ੍ਸ
ਰੇ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ
ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱ ਥ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ
ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਵਾਰ ਸਿਸਟਮ
ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱ ਥ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਲਈ
ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਟੇਟ,
ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
IDEA ਵਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ (DEL), ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਲਈ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ESIT) ਪ੍ਗ
ਰੋ ਰਾਮ, ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਵਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਯੋਗ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ
ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰ ਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ
ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰ ਜ ਕਰਨਾ
ਵਿਹਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
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ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ
ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਗੂ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਨੂੰ
ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਹਰ ਕਾਉਂਟੀ ਜਾਂ ਭੂਗੌਲਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ FRC ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ FRC ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
1-800-322-2588 'ਤੇ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਾਂਚ
ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਡਾੱਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱ ਤੇ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ
ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾੱਕਟਰ
ਦੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਾਂਚ ਕੀ ਹੈ?

 ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ – ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਸਮਰੱ ਥਾ
 ਢਲਣਹਾਰ ਮੁਹਾਰਤਾਂ – ਕਪੜੇ ਪਾਉਣ, ਖਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ
ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:
 ਮਦਦ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।
 ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਆਲ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਲਿਆਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਹੈ: ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾੱਰਡ, ਬੇਬੀ
ਬੁੱ ਕ, ਵਾਧੇ ਦਾ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।

ਜਾਂਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਘੋਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ
ਸਿਖਲਾਈਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋ ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਚਿੰ ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ FRC ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੈ?

ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣ
ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰ ਘਾ ਪਰੀਖਣ ਮੁਹਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 ਗਿਆਨ ਸਬੰ ਧੀ – ਸਿਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ
 ਜਿਸਮਾਨੀ – ਤੁਰਣ, ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ
 ਗੱ ਲਬਾਤ – ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ
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ਹੋਣਗੀਆਂ।

 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ FRC ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।

ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਲਈ
ਕੌ ਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਬੱ ਚੇ ਵਿਚ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਵਿਚ
ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 1.5 ਮਿਆਰੀ ਭਿੰ ਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਚਾ/ਬੱ ਚੀ ਵੀ ਯੋਗ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਉਨ ਸਿੰ ਡਰਮ, ਜਿਸ
ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਖਿਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱ ਲ ਵੰ ਗਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ
ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (ਤਬਦੀਲੀਆਂ) ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੈ?

ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ,
ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰਨਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ
ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਆਮ ਰੁਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ
ਘੋਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਦਾ/ਸਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦਾ/ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰ ਦ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ
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ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ (IFSP)
ਜੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ IDEA ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ
ਨਾਲ ਮੀਟਿੰ ਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ
(IFSP) ਨਾਮਕ ਪਲਾਨ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ
ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ, ਹਿੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ, ਲਈ ਆਪਣੇ FRC ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੋ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IFSP ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ।
IFSP ਇੱ ਕ ਜਾਰੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਘੱ ਟੋ -ਘੱ ਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ
ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

IFSP ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ:

 ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱ ਧਰ– ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ– ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ

ਦਾ ਬਿਆਨ; ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ IFSP ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਨਤੀਜੇ – ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

 ਲੇ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੱ ਕ, ਕਿੱ ਥੇ
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਈ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਫ਼ੰ ਡ) ਕੌ ਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱ ਤੀ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ) ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਜਾਂ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਕੁਦਰਤੀ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ– ਕੁਦਰਤੀ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ
ਵਿਚ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ IFSPs ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ– ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ

'ਤੇ ਕਦੋਂ ਘੋਖ ਕਰੋਗੇ।

 ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ IDEA ਹੇਠ ਰਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ – ਇਹ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਕੌ ਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) – ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ
ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਜਨਾ – ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ।

ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰ ਗ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ
ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ
ਲਿਆਓ।
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3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ –ਘੱ ਟ ਛੇ ਤੋਂ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਅਗਲੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ
ਵਾਲੀ ਏਜੰ ਸੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੱ ਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ
ਵਿਚ, ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IDEA ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪਲਾਨ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰ ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱ ਟੋ -ਘੱ ਟ
90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਦੀਲੀ ਪਲਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਿਆ ਜਾਂ
ਭਾਈਚਾਰਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ FRC, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਸਬੰ ਧੀ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕੋ।
ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ FRC, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ(ਰਾਂ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰ ਗ
ਬੁਲਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IEP) ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ FRC ਹੋਰ
ਸੰ ਭਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰ ਧੀ ਮੀਟਿੰ ਗ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:
 ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰ ਨੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰੋ।
 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰ ਭਵ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਪਸੰ ਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ।
 ਪੁੱ ਛੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੋ।
 ਲਿਖਤੀ ਸਮਗ੍ਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖੋ।

 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰ ਨੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਓ।
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ਅਸਮਰੱ ਥ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
(IDEA) ਹੇਠ ਮੇਰੇ ਹੱ ਕ ਕੀ ਹਨ?
(ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ)

ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੱ ਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ IDEA ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਖ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਤੁਹਾਨੂੰ “ਅਸਮਰੱ ਥ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਿੱ ਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (IDEA) ਹਿੱ ਸਾ C ਅਮਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ (ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱ ਕ)”
ਦੱ ਸੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

IDEA ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱ ਕਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੱ ਕ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
 ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਅਤੇ ਅੰ ਤਮ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ।
 ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
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•

ਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ/ਚਾਈਲਡ ਫ਼ਾਈਡ

•

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ

•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ

•

ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ/ਤਾਲਮੇਲ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੈ:
 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ (IFSP)।
 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੱ ਕ FRC ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।

 ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਲਈ ਪੁੱ ਛੋ।
 ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ।
 IFSP ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱ ਦ ਕਰਨਾ।

 IFSP ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
(FRC ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡਕੇ) ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ।

 ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਚ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ।

 ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਕਰਨਾ।
 ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱ ਲਬਾਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ
ਅਤੇ IFSP ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਰਿਕਾੱਰਡਾਂ ਸਬੰ ਧੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਹੱ ਕ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
 ਰਿਕਾੱਰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾੱਰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ।

 ਰਿਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ ਲੈ ਣੀਆਂ।
 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਾਂਭਸੰ ਭਾਲਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ
ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾੱਰਡਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾੱਰਡ ਕਦੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਿਕਾੱਰਡ ਜਾਂ ਰਿਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾੱਪੀਆਂ
ਕਿਸਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ।

 ਰਿਕਾੱਰਡ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੰ ਗਾਰਣਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱ ਕ ਹਨ:
 ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ:

•	
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ , ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ।
•	
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪਤਾ।
•	
ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਤੱ ਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਏਗੀ।

 ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬੰ ਧੀ ਸਥਾਨਕ ਪਾੱਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ।

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾੱਰਡ ਲੈ ਣੇ-ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਜੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਨ, ਦੇ ਹੱ ਕ ਹਨ:

 ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ
ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

 ਢੁਕਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ/ਪਬਲਿਕ ਏਜੰ ਸੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਥਾਂ-

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਰਿਕਾੱਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਹ

 ਬੱ ਚਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

•

ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

•

ਅੰ ਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

•

ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ

•

ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋਕਿ IFSP ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ।

ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
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ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਸਮੱ ਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC)
ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ
ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 ਵਿਚੋਲਗੀ – ਵਿਵਾਦ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ

ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਵੈ-ਇੱ ਛਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ।

 ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੱ ਸਿਆ
ਦਾ ਹਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। PAVE
ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਹੈ (ਪੰ ਨਾ 11 ਵੇਖ)ੋ ।ਤੁਹਾਡਾ FRC ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੀਆਂ
ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਮਲ (ਕਾਰਵਾਈ) – ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱ ਕ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ
ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌ ਨਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ FRC,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 360-725-3500 'ਤੇ ਕਾੱਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਹੋ।

10

ਕੋਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਤੱ ਥ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱ ਥੇ ਭੇਜ:ੋ

		Early Support for Infants and Toddlers
		 Department of Children, Youth, and Families
		 PO Box 40970
		 Olympia, WA 98504-0970
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿੱ ਥੇ
ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜੱ ਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੁਹਈਆ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਹਾੱਟਲਾਈਨ

			 1-800-322-2588
		 ਵੈਬਸਾਈਟ: www.withinreachwa.org
ਇਹ ਹਾੱਟਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਇਸ ਵਿਚ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਟੀਕਿਆਂ, ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ
ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਬੱ ਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

 ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ (DEL),
		
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
(ESIT) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
		360-725-3500
		 ਵੈਬਸਾਈਟ: ww.dcyf.wa.gov
IDEA ਦੇ ਸਟੇਟਵਾਰ ਸਿਸਟਮ, ਹਿੱ ਸਾ C ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ

 ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

		1-800-821-5927
		 ਵੈਬਸਾਈਟ: www.arcwa.org
ਸਟੇਟਵਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਦੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਬੱ ਚੇ ਹਨ।

 ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਫ਼ਾਦਰ'ਸ ਨੈਟਵਰਕ

		425-747-4004 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 218
		 ਵੈਬਸਾਈਟ: www.fathersnetwork.org
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਸ੍ਰੋਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ।

 ਵਾੱਸਿੰਗਟਨ PAVE

(ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ)

		1-800-5PARENT
		 ਵੈਬਸਾਈਟ: www.wapave.org

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਵਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਜਨਮ ਦੀ
ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਲਗ਼ਪੁਣੇ ਤੱ ਕ ਅਸਮਰੱ ਥ (ਅਪਾਹਜ) ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ
ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ
ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਉਂਟੀ ਅੰ ਤਰ-ਏਜੰ ਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌ ਸ਼ਲਾਂ
(CICCs) ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ CICC ਵਿਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕੌਂ ਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱ ਠਿਆਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। CICC ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱ ਥੇ ਸਟੇਟ ਅੰ ਤਰ-ਏਜੰ ਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌ ਸ਼ਲ (SICC) ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂ ਸਲ ਵਿਚ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। SICC ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋ ਕ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰ ਗ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ, ESIT ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ
ww.dcyf.wa.gov 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਹ ਪੁਸਤਿਕਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਲਈ ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਾਰ
ਹੈ। IDEA ਹੇਠ ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ ਮੰ ਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ CICC ਜਾਂ SICC ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 360-725-3500 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
www.del.wa.gov/esit
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ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? (ਪਰਿਭਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ)
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਇੱ ਕ ਨਿਰਪੱ ਖ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਲਾ ਰਸਮੀ ਅਮਲ,
ਜੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਅਤੇ
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ

ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱ ਚੇ
ਦੇ ਸਮੁੱ ਚੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਅਨੁਭਵ; ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ; ਅਤੇ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹੱ ਦ ਲਈ ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਰੀ ਅਮਲ।

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ ਉਪਕਰਣ

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਬਹਾਲ ਰੱ ਖਣ
ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਆਈਟਮ,
ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ;
ਖਾਣਾ, ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਰਨਾ-ਫਿਰਨਾ)।

ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇੱ ਕ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੌ ਜੀ ਉਪਕਰਣ ਚੁਣਨ, ਲੈ ਣ ਜਾਂ

ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿੱ ਧਿਆਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਫੰ ਡ

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ, ਰੈਫ਼ਰਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸੇਵਾ ਸਬੰ ਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਅਤੇ
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਲਾਂਕਣ

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
ਯੋਗਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਲ, ਜਿਸ
ਵਿਚ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ; ਗਿਆਨ ਸਬੰ ਧੀ, ਸਮਾਜਕ/
ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ (ਇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ), ਗੱ ਲਬਾਤ ਅਤੇ ਢਲਣਹਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚੋਲਗੀ

ਇੱ ਕ ਗ਼ੈਰਰਸਮੀ ਅਮਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱ ਖ
ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਲੀਆਂ
ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ
ਤਸੱ ਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ

ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰ ਗਠਿਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ
ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ IFSP ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ (IFSP)

ਨਤੀਜਾ

ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰ ਭਾਲ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ
ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾ
ਪਲਾਨ (IFSP) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
(1) ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; (2) ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ
ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ; (3) ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱ ਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ,
ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (4) ਇਸ ਵਿਚ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵਧਾਉਣ
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱ ਥ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ

ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਤੇ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 1.5
ਮਿਆਰੀ ਭਿੰ ਨਤਾ ਜਾਂ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ
ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ: ਗਿਆਨ ਸਬੰ ਧੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ, ਗੱ ਲਬਾਤ, ਸਮਾਜਕ/
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਢਲਣਹਾਰ; ਜਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ
ਰੋਗ-ਨਿਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਬਹੁਤ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹਮਉਮਰਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਆਮ
ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ, ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਆਨ
ਤੁਹਾਡੇ IFSP ਦਾ ਹਿੱ ਸਾ ਹਨ।

ਜਾਂਚ

ਜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਰੀ ਜਾਂਚ-ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ।

ਸਰੋਗੇਟ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਹੱ ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ

ਲਈ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਏਜੰ ਸੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਿਅਕਤੀ।

ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ

3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੱ ਡਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਲਾਨ।
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ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ-ਸਮੂਹ, ਇਹ
ਪੁਸਤਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਅੰ ਤਰਏਜੰ ਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੌਂ ਸਲ (SICC) ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ।

ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਗਿਆ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਮਰੱ ਥ ਲੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱ ਖਿਆ
ਕਾਨੂੰਨ (IDEA) ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ:
ਡੌਨਾ ਵਾਈਟ, 	
ਸਿਹਤ, ਮਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ
ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮਾ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ
ਕੈਥਰਿਨ ਡੇਵਿਸ	Us–Qwed–Eeth, Puyallup Tribe
ਜਨਮ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਹੀਥਰ ਹੈਬਡਨ	
ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਿਖਲਾਈ (STOMP) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਕੈਥੀ ਹੌਰਮਨ

ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਮਨੇਰ

ਕੈਸੀ ਜੌਨਸਟਨ	
ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ PAVE, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ
ਹਿੱ ਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ
ਲੀਨੇ ਲੀਪਰ

ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਹਨਾਂ
ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
ਰੀਟਾ ਡਿਕੀ, ਲਿੰਡਾ ਗਿਲ, ਟੈਰੀ ਲਾਰਸਨ, ਕੈਥੀ ਲੋ ਲਾਰ, ਜੂਲੀ
ਮਾਰਟੀਨੋ, ਕੈਥੀ ਮੌਡੀ, ਜੋਨੀ ਸਟ੍ਰੌਂਗ, ਡਿਆਨਾ ਸਾਂਡੋਵਾਲ ਅਤੇ
ਡੈਬੀ ਯਨਾਕ।
ਮੈਰੀਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੈਨੀਆ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਰੀਆ,
ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੀ ਗਾਈਡ ਲਈ
ਮਾੱਡਲ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਸੇਫ਼ਿਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਮਾਰਵ ਬਿਲਡਰਬੈਕ ਅਤੇ ਸਮਨੇਰ
ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਧੰ ਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਤਸਵੀਰਾਂ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪੱ ਖਪਾਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬੰ ਸ, ਰੰ ਗ, ਧਰਮ, ਆਸਥਾ, ਕੌ ਮੀ ਮੂਲ, ਲਿੰਗ,
ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪੰ ਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਕੱ ਢਿਆ ਜਾਏਗਾ।

 ਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ PAVE, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ
ਵ
ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਲਿਲੈ ਨੀ ਸਟੈਫ਼ੋਰਡ	Us–Qwed–Eeth, Puyallup Tribe
ਜਨਮ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਕੈਥੀ ਬਲੌ ਗੈਟ, 	
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਟਾਫ਼
ਮਹਿਕਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ
ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਬਾਰਬੀ ਫੌਬੀਅਨ, 	
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਮਹਿਕਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ
ਸਟਾਫ਼
ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
ਸਾਲਸੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਾਡਾ ਵੈਬ ਪਤਾ ਹੈ:
www.del.wa.gov/esit/
ਵਾੱਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
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