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جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ تاخیر کا شکار ہے، تو آپ کو کئی جذبات 
کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ خوف محسوس کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس 
بات پر یقین نہ کریں جو آپ کو بتائی جا رہی ہو یا آپ غصہ کریں۔ یہ کافی سارے 

غیر معمولی جذبات ہوتے ہیں اور آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دیگر والدین کو بھی ان 
تجربات یا جذبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوری ریاست میں پھیلے ہوئے ایسے پروگرام 
موجود ہیں، جو آپ کو دیگر ایسے والدین سے مربوط ہونے میں مدد کر سکتے ہیں، 

جنہوں نے ان جذبات یا خدشات کا سامنا کیا ہے۔ آپ مزید معلومات اور مدد کے 
لیے اس کتاب کی پچھلی جانب موجود پیرنٹ اسپورٹ منربز پر کال کر سکتے ہیں۔

محرتم والدین،
میں جانتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ کتابچہ موجود ہے، تو آپ کو 
ممکنہ طور پر اپنے بچے کی نشوومنا کے بارے میں خدشات ہیں یا 

آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا بچہ نشوومناتی تاخیر کا شکار ہے۔

مجھے یاد ہے کہ جب میری بیٹی، ُسوزی، اپنی نشوومناتی تاخیروں کے 
لیے ٹیسٹوں میں سے گزر رہی تھی، تو میں اپنے آپ کو کتنی جذبات 
سے بھری ہوئی اور پریشان محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یہ بات تو 
کیا، کہ رسوسز کیسے حاصل کرنی ہیں، ان کافی سارے الفاظ کی ہی 

سمجھ نہیں آ رہی تھی جو ماہرین استعامل کر رہے تھے۔

ایک مرتبہ جب ہمیں رسوسز مل گئیں، تو کئی مددگار اساتذہ اور 
تھراپسٹس کے ذریعے اس کی نشوومنا میں کافی بہرتی آ گئی۔ میں اس 

بارے میں بےحد شکر گزار ہوں، کہ آج وہ ارلی انٹروینشن، جو اسے 
ان اہم ابتدائی سالوں میں ملیں، کی وجہ سے ایک مقام پر پہنچ چکی 
ہے۔ اس کے عالوہ، دورسے والدین کے ساتھ جوڑا جانا اور معلومات 

رشیک کرنا ہامرے خاندان کے لیے اہم ترین چیز تھی۔

میں امید کرتی ہوں، کہ آپ اس کتابچے کو اپنے خاندان کے لیے 
رضوری رسوسز اور معاونتیں حاصل کرنے کے لیے رہنام کے طور پر 

استعامل کریں گے۔

                        کیسی، والدہ
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والدین کے طور پر، اپ ایک بچے کی زندگی کا اہم ترین 

حصہ ہیں۔ بچے اپنے پہلے تین سالوں کے دوران تیزی 

سے بڑھتے اور تبدیل ہوتے ہیں۔ اپنے بچے کے بارے 

میں سوچیں اور یہ کہ وہ کیسے بڑھا رہا یا رہی ہے۔ 

آپ اپنے بچے کو بہرتین طور پر جانتے ہیں۔ ایسی 

چیزوں کے بارے میں توجہ دیں کہ آپ کا بچہ کیسے 

مسکراتا، اوپر بیٹھتا، چلتا، بولتا یا پیالی پکڑتا ہے۔ آپ 

جو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ نشوومنا کے 

مختلف مراحل میں کیسے بڑھ رہا ہے۔ جب کوئی بچہ 

بڑھوتری میں تاخیر کا شکار ہوتا ہے، تو پوری ریاست 

میں رسوسز دستیاب ہیں۔ واشنگٹن اسٹیٹ ارلی اسپورٹ 

فار انفینٹس پروگرام خاندانوں کو یہ رسوسز حاصل 

کرنے )ESIT( اینڈ ٹوڈلرز میں مدد دینے کے لیے پوری 

ریاست میں پھیلی ہوئی کوششوں میں رابطہ کاری کا 

کام کرتا ہے۔

واشنگٹن اسٹیٹ ارلی اسپورٹ فار انفینٹس 
پروگرام (ESIT( اینڈ ٹوڈلرز "جب میرا بیٹا چھ ماہ کا تھا، وہ اس وقت تک بھی سیدھا بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ 

میں سمجھی شاید میں کچھ غلط کر رہی تھی۔ میں اسے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے 
کر گئی، جس نے مجھے ایک ارلی انٹروینشن پروگرام سے جڑنے میں مدد کی۔ اب 
میرے بیٹے کو ایسی رسوسز موصول ہو رہی ہیں، جو بہت مددگار ہیں۔ وہ اچھی 
پیش رفت کر رہا ہے اور میں اس بارے میں مزید سیکھ رہی ہوں، کہ میں کیا کر 

سکتی ہوں۔ مجھے اب پتہ ہے کہ اس بارے میں، میں کچھ غلط نہیں کر رہی 
تھی کہ آئین دورسے بچوں جتنی جلدی چیزیں نہیں کر سکتا تھا۔"

ہیدر ، والدہ

اس رہنام کا بنیادی مقصد آپ اور آپ کے خاندان 
کو واشنگٹن اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ارلی لرننگ، 

ارلی اسپورٹ فار انفینٹس اینڈ ٹوڈلرز پروگرام 
 ESIT پروگرام کا مجموعی جائزہ دینا ہے۔

 )ESIT( میں آپ کے خاندان کی رشکت آپ
کا اپنا انتخاب ہے۔ پروگرام کے لیے اہل پایا 

گیا، تو ESIT اگر آپ کے بچے کو آپ کے بچے 
کی نشوومنا میں تاخیروں کے حل کے لیے آپ 
کے بچے اور خاندان کے لیے ارلی انٹروینشن 

رسوسز دستیاب ہوں گی۔
 ESIT یہ رہنام آپ کو پوری ریاست میں پھیلے

پروگرام کے بارے میں عمومی اور اہم معلومات 
فراہم کرتی ہے، بشمول آپ کے بطور والدین جو حقوق۔ آپ اور آپ کے 

خاندان کو دستیاب پروسیجرل سیف گارڈز/ بطور والدین حقوق کے بارے 
میں مکمل اور مزید تفصیلی بیان ایک الگ دستاویز میں موجود ہے، جس 
کا نام "انڈیویجوئلز ود ڈس ایبلٹیز ایجوکیشن ایکٹ پروسیجرل سیف گارڈز 

 )IDEA( حصہ C ہے۔ جبکہ آپ اس رہنام کو پڑھ )"والدین کے حقوق(
کی جانب سے کوئی شخص آپ کے ESIT یا )FRC( رہے ہیں، آپ کا فیملی 

ریسورسز کوآرڈینیٹر پروگرام کے متعلق سواالت کے حواب دے سکتا ہے۔
اس پوری دستاویز کے دوران، کئی اصطالحات، جو ارلی انٹروینشن میں 

عام ہیں، استعامل کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کسی کے 
متعلق بھی سواالت ہیں اور آپ کو ان کی تعریف چہایے، تو اصطالحات 

کی فرہنگ کے لیے اس کتابچے کے صفحہ 13 پر جائیں۔.
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ارلی انٹروینشن کیا ہے؟
ارلی انٹروینشن نشوومناتی رسوسز ہیں، جو رسکاری نگرانی اور قدرتی ماحول میں 

فراہم کی جاتی ہیں۔ انہیں اہل نومولود اور چھوٹے بچوں کی نشوومناتی رضوریات 
کو پورا کرنے اور والدین کو ان کے بچوں کو بڑھنے اور سیکھنے میں مدد دینے کے 

عمل میں مدد دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

ارلی انٹروینشن (آپ کے بچے کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں) درج ذیل چیزوں 
میں آپ کی مدد کر کے بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے:

اپنے بچے کے لیے رسوسز تالش کرنا۔  t

اپنے بچے کی نشوومناتی بڑھوتری کو سمجھنا۔  t

اپنے بچے کے سیکھنے کے عمل اور بڑھوتری اور گھریلو اور کمیونٹی کی   t
رسگرمیوں میں کامیابی سے شمولیت میں معاونت فراہم کرنا۔

ارلی انٹروینشن کا مقصد کیا ہے؟

ارلی انٹروینشن کا مقصد رابطہ کاری، معاونتیں، وسائل اور رسوسز فراہم کر کے 
خاندانوں کی طاقت بڑھانا ہے، تاکہ نشوومناتی تاخیر اور معذوریوں کے شکار 

بچوں کے روزمرہ کے سیکھنے کے مواقع میں بڑھوتری میں اضافہ کیا جائے۔

خاندانوں کو اپنے بچے کی نگہداشت کے قابل بنانے اور خاندان اور کمیونٹی کی 
رسگرمیوں میں شامل ہونے کے قابل بنانے کے لیے، خاندان:

اپنے حقوق جانیں گے۔  t

مٔوثر طریقے سے اپنے بچے کی رضوریات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔   t

اپنے بچے کو بڑھنے اور سیکھنے میں مدد دیں گے۔   t

اپنے بچوں کو کئی مختلف ماحولوں اور صورتوں میں چست اور کامیاب رشکاء 
بننے میں مدد دینے کے لیے، بچے درج ذیل چیزوں میں بہرتی ظاہر کریں گے:

مثبت سامجی/جذباتی مہارتیں اور سامجی تعلقات۔   t

علم اور مہارتیں حاصل اور استعامل کرنا، بشمول زبان اور ابالغ۔  t

ان کی رضوریات کو پورا کرنے کے لیے درست رویے کا استعامل۔  t

 انڈیویجوئلز ود ڈس ایبلٹیز
ایکٹ )IDEA( کیا ہے؟ 

 1986 میں، کانگرس نے قانون میں

 ترمیم کی، جسے اب انڈیویجوئلز ود
)IDEA( ڈس ایبلٹیز ایجوکیشن ایکٹ 

 میں ترمیم کی اور معذوریوں کے حاملے 
 چھوٹے بچوں اور ان کے خاندانوں کے 
 لیے ارلی انٹروینشن کے پوری ریاست 
 میں پھیلے نظاموں کی تیاری اور نفاذ

 کے لیے ریاستوں کی حوصلہ افزائی
 کرنے کے لیے ایک پروگرام تخلیق کیا۔ 

 اس قانون نے معذوریوں کے حامل 
 نومولود اور چھوٹی عمر کے بچوں

 والے خاندانوں کو رسوسز فراہم کرنے
 کے لیے معیارات وضع کیے۔ ہر ریاست 
 ہر سال اس بات کا فیصلہ کرتی ہے، کہ 

آیا یہ IDEA کی تعریف کے مطابق ارلی انٹروینشن رسوسز فراہم کرنا جاری رکھ سکتی 
 )ESIT( ہے یا نہیں۔ڈیپارٹمنٹ آف ارلی لرننگ ارلی اسپورٹ فار انفینٹس اینڈ ٹوڈلرز

پروگرام پوری ریاست میں پھیلے ہوئے ارلی انٹروینشن کی رسوسز کے نظام میں رابطہ 
کاری کو چالتا ہے۔

ارلی انٹروینشن رسوسز•ہر اہل بچے کی نشوومناتی رضوریات اور اس بچے کی 
نشوومنا میں اضافے کرنے میں شامل خاندان کی رضوریات کو پورا کرنے کے لیے 

بنائی گئی ہیں۔

اگر آپ کو اشاروں کی زبان کے کسی ترجامن کی رضورت ہے، تو آپ کو الزمی طور پر 
ایک ترجامن فراہم کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ انگریزی نہیں بولتے، تو آپ کو الزمی طور پر 

ایک ترجامن فراہم کیا جانا چاہیے، ماسوائے ایسا کرنا واضح طور پر ناممکن ہو۔
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معائنہ بڑھوتری کے ان مقامات کو دیکھتا ہے:

ادراکی – سیکھنے کی صالحیت اور یہ کہ آپ کا بچہ کیسے سیکھتا ہے  t

جسامنی – حرکت کرنے، دیکھنے اور سننے کی صالحیت  t

ابالغ – زبان کو سمجھنے اور رضوریات بیان کرنے کی صالحیت  t

سامجی یا جذباتی – دورسوں کے ساتھ نسبت کرنے کی صالحیت  t

ڈھلنے کی مہارتیں – کپڑے پہننے، کھانا کھانے اور اپنی دیکھ بھال کرنے کی   t
صالحیت۔

ایک معائنہ یہ دیکھنے کا طریقہ ہے کہ آیا آپ کا بچہ ارلی انٹروینشن رسوسز کے 
لیے اہل ہے یا نہیں۔ معائنہ رصف آپ کی تحریری اجازت کے ساتھ اور آپ کے 

لیے بال خرچ ہو گی۔

معائنے کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے مشورے:

اپنے فیملی ریسورس کوآرڈینیٹر )FRC( سے مدد مانگیں۔  t

اپنے بچے کی نشوومنا کے متعلق کسی قسم کے سوالت یا خدشات ساتھ الئیں۔  t

ایسی متام معلومات رشیک کریں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اہم ہیں: طبی   t
ریکارڈز، ایک بے بی بک، بڑھوتری کا چارٹ اور دیگر رپورٹیں۔

فیصلہ کریں کہ آپ کے خاندان کے لیے کون سے اوقات اور مقامات آسان   t
رہیں گے۔

اگر آپ چاہیں، تو خاندان کے دیگر اراکین، کسی دوست یا معاونتی شخص کو   t
دعوت دیں۔

اگر آپ کو کسی قسم کے ترجامن یا دیگر معاونت درکار ہے، تو اپنے FRC کو   t
اطالع دیں۔

معائنے کے بعد، آپ اور ٹیم کے دیگر اراکین اس بارے میں بات کریں گے کہ آپ کا 
بچہ کیا کر رہا ہے اور کسی قسم کے خدشات کی شناخت کریں گے۔ اگر تاخیر کے 

مسائل موجود ہیں، تو آپ کا بچہ ارلی انٹروینشن رسوسز کے لیے اہل ہو سکتا ہے۔ آپ 
کے پاس ان رسوسز کو موصول کرنے یا نہ کرنے کا انتخاب موجود ہے۔

اگر میرے پاس اپنے بچے کی نشوومنا کے متعلق 
سواالت ہوں، تو کیا ہو گا؟

اپنے مقامی عالقے میں لیڈ فیملی ریسورسز کوآرڈینیٹر )FRC( کو کال کریں۔ FRCs ہر 
کأونٹی یا جغرافیائی عالقے میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کا کردار آپ کے خاندان کو وہ 
ارلی انٹروینشن رسوسز حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، جو آپ کے بچے کو رضورت 

پڑ سکتی ہیں۔ اپنے مقامی لیڈ FRC کا نام جاننے کے لیے، فیملی ہیلتھ ہاٹ الئین کے 
منرب کو 2588-322-800-1 پر کال کریں۔ آپ اپنے مقامی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ یا اسکول 

ڈسٹرکٹ کو بھی کال کر سکتے ہیں۔

اپنے خدشات کے متعلق اپنے نگہداشت صحت کے فراہم کنندہ سے بات کریں۔ 
وہ آپ کو کوئی جانچ فراہم یا دیگر وسائل تجویز کر سکتا یا سکتی ہے۔ اگر 

آپ کے پاس ایک ڈاکٹر نہیں ہے اور مزید معلومات یا مدد چاہتے ہیں، تو اوپر 
بیان کردہ فیملی ہیلتھ ہاٹ الئین کے منرب پر کال کریں۔ آپ کو ارلی انٹروینشن 
رسوسز میں داخل ہونے کے لیے کسی ڈاکٹر کے ریفرل کی رضورت نہیں ہے۔ 

آپ بطور والدین، اپنے آپ کو ریفر کر سکتے ہیں۔

جانچ کیا ہے؟

ایک جانچ اس بارے میں فوری نظارہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچے کا سیکھنے کے 
عمل اور بڑھوتری کیسی جا رہی ہے۔ جانچ ایسے لوگوں کی جانب سے کی 

جاتیں ہیں، جو اس چیز کا تعین کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، کہ آپ کا 
بچہ کیسے سیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کے بچے کی بڑھوتری خدشے کی حامل ہے، 

تو آپ کا FRC اس بارے میں معلومات رشیک کر سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے 
لیے ایک معائنہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔

معائنہ کیا ہے؟

ایک معائنہ آپ کے بچے کی کی نشوومنا کے بارے میں گہری تفصیالت فراہم کرے 
گا،۔ معائنہ آپ، آپ کے بچے اور ارلی انٹروینشن کے ماہرین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔



واشنگٹن میں ارلی انٹروینشن کے لیے کون اہل ہے؟

اہل ہونے کے لیے ایک بچہ میں 25 فیصد تاخیر ہونی چاہیے یا اسے ایک یا زیادہ 
نشوومناتی مقامات پر اپنی عمر کے مطابق 1.5 معیاری انحراف ظاہر کرنا  چہایے۔ 

ایک بچہ اس وقت بھی ایک یو سکتا یا سکتی ہے، جب اسے کوئی جسامنی یا 
ذہنی مسئلہ ہو، جیسا کہ ڈأون سنڈروم، جو نشوومنا میں تاخیر کا سبب بننے کے 

لیے جانا جاتا ہے۔

ایک جائزہ کیا ہے؟

ایک جاِزہ آپ، آپ کے بچے کو جاننے والے دیگر لوگوں اور ان عمل درآمدوں سے 

حاصل ہونے والی معلومات کا مجموعہ ہے، جو ارلی انٹروینشن کے فراہم کنندہ 

کئی عمومی معلومات اور رسگرمیوں میں آپ کے بچے کے رویے اور نشوومنا کو 

سمجھنے کے لیے استعامل کر سکتے ہیں۔۔ ایک جائزہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا 
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بچہ کیسے سیکھتا ہے، وہ کیسے دورسوں کے ساتھ نسبت رکھتا ہے اور اسے کیا 

پسند ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے کیا چیز پریشان کن یا مشکل لگتی ہے۔ جائزے 

کی معلومات آپ اور آپ کی ٹیم کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں مدد کرے گی 

کہ آپ کون سے نتائج )تبدیلیاں( پر کال کام کرنا چاہتے ہیں اور کون سی رسوسز 

اور معاونتیں ان نتائج کو حاصل کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔

ایک جائزے میں آپ کے بچے کی نتائج کے حصول کے لیے پیش رفت کا تعین 

کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے، کہ آپ کو موصول ہونے والی رسوسز اور 

معاونتوں سے آپ کے بچے کو پیش رفت کرنے میں مدد مل رہی ہے، کے لیے 

جاری شدہ عمل درآمد بھی شامل ہے۔
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ایک IFSP میں شامل ہے:

فعالیت کا موجودہ درجہ – آپ کا بچہ ابھی کیا کر رہا ہے۔  t

خاندان کا ایک بیان – خاندان کے خدشات، ترجیحات اور وسائل کے بارے   t
میں ایک بیان؛ آپ کے خاندان کا بیان IFSP کا ایک اہم حصہ ہے مگر آپ 

اسے نہ رکھنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

نتائج – وہ تبدیلیاں، جو آپ اپنے بچے اور خاندان کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں۔  t

درکار ارلی انٹروینشن رسوسز – وہ کس کرثت سے اور کرنی دیر کے لیے،   t
کہاں ہوں گی اور ان کے لیے ادائیگی کون کرے گا )ارلی انٹروینشن رسوسز 

کے لیے فنڈ کے کئی ذرائع ہیں(۔ اگر آپ ارلی انٹروینشن پروگرام میں رشیک 
ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو پیشکش کردہ کسی بھی رسوس کو قبول یا رد 

کر سکتے ہیں )ماسوائے فیملی ریسورس کوآرڈینیٹر(۔

قدرتی ماحول – ان قدرتی ماحولوں کا ایک بیان، جس میں ارلی انٹروینشن   t
رسوسز فراہم کی جائیں گی۔ اگر رسوسز قدرتی ماحولوں میں فراہم نِہں 

کی جائیں گی، تو IFSPs کو ایک تحریری معقول وجہ شامل کرنی چاہیے۔ 

وقت کے دورانیے – رسوسز کب رشوع اور ختم ہوں گی اور کب آپ اپنی   t
منصوبے کو دوبارہ دیکھیں گے۔

دیگر ایسی رسوسز جو IDEA کے تحت فنڈ یافتہ نہیں ہیں – آپ کو ان   t
رسوسز کو تالش کرنے میں کون مدد کر سکتا ہے۔

ایک فیملی ریسورس کوآرڈینیٹر )FRC( – آپ کے منصوبے میں نامزد شدہ۔  t

3 سال کی عمر سے پہلے منتقلی کا ایک منصوبہ – آپ کے بچے کے 3   t
سال کے ہونے سے پہلے رسوسز کی تالش اور منصوبہ بندی۔

آپ خاندان کے دیگر اراکین، کسی دوست یا معاونتی شخص کو میٹنگ میں 
مدعو کر سکتے ہیں۔ اپنے بچے کے متعلق کسی قسم کی ایسی معلومات 

ساتھ الئیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اہم ہے۔

آگے کیا ہو گا؟

)IFSP( انڈیویجوئالئیزڈ فیملی رسوس پالن

اگر اہل ہوں، تو آپ کے بچے کو IDEA ارلی انٹروینشن رسوسز موصول ہو سکتی 
ہیں۔ آپ کی اپنے فیملی ریسورسز کوآرڈینیٹر اور دیگر رسوسز فراہم کنندگان کے 

ساتھ ایک میٹنگ ہو گی۔ آپ کا خاندان، دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ 
لکھے گا، جسے انڈیویجوئالئیزڈ فیملی رسوس پالن )IFSP( کہا جاتا ہے۔ اس بات 
کو یقینی بنانے کے لیے اپنے FRC کے ساتھ مل کر کام کریں کہ منصوبہ آپ کے 

خاندان کے خدشات، دلچسپیوں اور اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔

رسوسز اس وقت رشوع ہوتی ہیں، جب آپ IFSP پر متفق ہو جائیں اور رسوسز کے 
لیے رضامندی دے دیں۔

IFSP ایک مسلسل عمل ہے، جو آپ کے بچے اور خاندان کی بدلتی ہوئی رضوریات 
کو پورا کرتا ہے۔ اس کی ہر چھ ماہ بعد نظرثانی کی جاتی ہے اور ساالنہ بنیادوں 

پر دوبارہ لکھا جاتا ہے۔



3 سال کی عمر پر کیا ہو گا؟ 

آپ کے بچے کے 3 سال کے ہونے سے کم از کم چھ سے نو مہینے پہلے، آپ کا 
فیملی ریسورس کوآرڈینیٹر )FRC( آپ کو اپنے بچے کو خدمات فراہم کرنے کے 
لیے اگلے رسوس فراہم کنندہ یا ایجنسی پر منتقل ہونے کی منصوبہ بندی میں 
مدد فراہم کرے گا۔ اس سے رسوسز کی فراہمی کی جگہ اور طریقہ تبدیل ہو 

سکتا ہے۔ ارلی انٹروینشن میں، اس  تبدیلی کو منتقلی کہا جاتا ہے۔  IDEA کو اس 
منتقلی کے لیے ایک تحریری منصوبہ درکار ہوتا ہے۔ آپ کی منتقلی کی میٹنگ 

کو آپ کے بچے کے 3 سال کے ہونے سے کم از کم 90 دن پہلے ہونا چاہیے۔ آپ 
کا منتقلی کا منصوبہ خصوصی تعلیم یا دیگر ایسی کمیونٹی پر مبنی رسوسز کی 

شناخت کرے گا، جو آپ کے بچے کو رضورت پڑ سکتی ہیں۔

آپ کا FRC آپ سے اجازت کے ایک فارم پر دستخط کرنے کا کہے گا، تاکہ اگلی 
ایجنسی یا رسوس فراہم کنندہ سے منتقلی کے لیے منصوبہ بندی کے لیے رابطہ 

کیا جا سکے۔ آپ، آپ کے FRC، رسوس فراہم کنندگام اور مقامی اسکول ڈسٹرکٹ 
کے درمیان ایک میٹنگ کا انتظام کیا جائے گا۔

اسکول ڈسٹرکٹ اس بات کا تعین کرتا ہے، کہ آپ کا بچہ پری اسکول میں 
خصوصی تعلیم کی رسوسز کے لیے اہل ہے یا نہیں۔ وہ آپ کے ساتھ اپنے ٹیسٹوں 

کے نتائج کے بارے میں گفتگو کریں گے اور آپ کو اپنے حقوق کے بارے 
میں معلومات دیتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اہل ہے، تو انہیں ایک انڈیویجوئالئیزڈ 

ایجوکیشن پروگرام )IEP( کے ذریعے رسوسز فراہم کی جائیں گی۔

اگر آپ کا بچہ خصوصی تعلیم کی پری اسکول کی رسوسز کے لیے اہل نہیں ہے، 
تو آپ کا FRC آپ کو دیگر ممکنہ رسوسز میں منتقل ہونے کی منصوبہ بندی 

کرنے میں مدد دے گا۔
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منتقلی کی میٹنگ کے لیے تجاویز:

مجوزہ تبدیلی کے متعلق جتنی ممکن ہو سکے، معلومات جمع کریں۔  t

پروگرام کے ممکنہ انتخابات یا پسندوں کے بارے میں پوچھیں۔  t

پوچھیں کہ نیا پروگرام خاندانوں کو کس قسم کی تربیت اور معاونت کی   t
پیشکش کرتا ہے۔

تبدیلی سے پہلے پروگرام کا دورہ کریں۔  t

تحریری مواد مانگیں اور نئے پروگرام میں داخل ہونے اور رشکت کرنے کے عمل   t
درآمد کے بارے میں جانیں۔

نئے پروگرام کو اپنے بچے کے بارے میں جتنی ممکن ہو سکے، زیادہ معلومات   t
فراہم کریں۔



انڈیویجوئلز ود ڈس ایبلٹیز ایجوکیشن ایکٹ کے تحت 
 میرے حقوق کیا ہیں؟ 
(پروسیجرل سیف گارڈز) 

زیادہ تر قوانین میں شہریوں کے لیے حقوق شامل ہوں گے اور IDEA بھی اس حوالے 
سے مختلف نہیں ہے۔ آپ کا فیملی ریسورسز کو آرڈینیٹر )FRC( آپ کو "انڈیویجوئلز 

ود ڈس ایبلٹیز ایجوکیشن ایکٹ )IDEA( حصہ C کے پروسیجرل سیف گارڈز )والدین 
کے حقوق(" فراہم کرے گا، جو آپ کے حقوق کے بارے میں وضاحت کرتا ہے۔

IDEA کے تحت آپ کے حقوق کی مثالوں میں آپ کے درج ذیل حق 
شامل ہیں: 

اپنے بچے کے لیے بنیادی اور حتمی فیصلہ ساز بننا۔ 	t

رسوسز تک رسائی حاصل کرنا، جن میں شامل ہیں: 	t

خدشات کی جلد شناخت/بچے کو تالش کرنا  •  

کئی شعبوں پر مشتمل معائنہ اور جائزہ  •  

آپ کے بچے کی اہلیت کا تعین  •  

فیملی ریسورسز کوآرڈینیٹر/کوآرڈینیشن  •  

اگر آپ کا بچہ آہل ہے، تو آپ کے پاس درج ذیل چیزوں کا حق 
موجود ہے:

انڈیویجوئالئیزڈ فیملی رسوس پالن )IFSP(۔ 	t

اپنے بچے کی نشوومنا سے متعلقہ ارلی انٹروینشن رسوسز موصول کرنا۔ 	t

اہک مختلف فیملی ریسورس کوآرڈینیٹر )FRC( مانگنا۔ 	t

اپنے بچے کی نشوومنا سے متعلقہ ارلی انٹروینشن رسوسز موصول کرنا۔ 	t

ان IFSP کے عمل کے ذریعے طے کردہ آپ کے بچے اور خاندان کو  	t
موصول ہونے والی خدمات کو قبول یا رد کرنا۔

IFSP ٹیم کی جانب سے سفارش کردہ کچھ رسوسز کو رد کرنا اور پھر بھی  	t
دورسی رسوسز موصول کرنا )ماسوائے FRC رسوسز(۔

اپنے بچے کی ارلی انٹروینشن رسوسز اور رسوسشز کی فراہمی میں  	t
تبدیلیوں سے متعلقہ متام میٹنگز میں رشکت کرنا۔

ایک ایسے وقت اور مقام پر میٹنگز کا انعقاد کرنا، جو آپ کے خاندان کے  	t
لیے قابل اتفاق ہو۔

نوٹسز اور IFSP دستاویزات اپنی مادری زبان یا آپ کے گھر میں استعامل  	t
ہونے والے رابطے کے طریقے میں موصول کرنا۔
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آپ کے پاس اپنے بچے کے ارلی انٹروینشن ریکارڈز کے حوالے سے 
بھی سیف گارڈز موجود ہیں۔ ان میں آپ کے درج ذیل حق شامل ہیں:

ریکارڈز کی نظرثانی کرنا اور ریکارڈز میں ترمیم کی درخواست کرنا۔ 	t

ریکارڈز کی نقول موصول کرنا۔ 	t

پروگرام میں جمع کیے جانے، برقرار رکھے جانے والے، یا استعامل کیے  	t
جانے والے ریکارڈز کی اقسام اور مقامات اور یہ پروگرام میں کن لوگوں 

کے پاس ان ریکارڈز تک رسائی حاصل ہے اور وہ کب یہ ریکارڈز دیکھتے 
ہیں، کے بارے میں آگاہ کیا جانا۔

اس بارے میں معلومات کی درخواست کرنا کہ کس نے ریکارڈز یا  	t
ریکارڈز کی نقول دیکھی ہیں۔

کسی ریکارڈ میں ایسی معلومات پر سوال اٹھانا، جو آپ سمجھتے ہوں  	t

کہ وہ غلط یا گمراہ کن ہے یا آپ کے بچے یا خاندان کی پرائیویسی یا 
حقوق کی خالف ورزی کرتی ہے۔

آپ کے بچے کی ارلی انٹروینشن رسوسز میں، دورسی چیزوں سمیت،   
شامل ہیں:

اسکریننگ کی رپورٹس  •  

معائنے کی رپورٹس  •  

جائزے کی معلومات  •  

اہلیت کا تعین  •  

وہ متام معلومات، جو IFSP کا حصہ ہے۔  •  

اپ کے خاندان کے متعلق معلومات رازدارانہ ہے۔ آپ کے پاس درج 
ذیل چیزوں کا حق موجود ہے:

آپ کی ذاتی اور قابل شناخت معلومات کے بارے میں رازداری، بشمول: 	t

آپ کے بچے، آپ کا اپنا اور خاندان کے دیگر افراد کے نام۔  •  

آپ کے بچے کا پتہ۔  •  

•  کسی قسم کی ذاتی خصوصیات یا دیگر معلومات جو آپ کے بچے کو   
معقول وضاحت کے ساتھ شناخت کرنے کو ممکن بنا سکتی ہیں۔

رازداری کی حفاظت کے متعلق مقامی پالیسیوں اور عمل درآمد کی 	t	

درخواست کرنا۔		 

معلومات یا ریکارڈز کے تبادلے یا رشیک کیے جانے کے لیے باخرب تحریری  	t

رضامندی دینا۔

والدین/خاندان کے حقوق کے عالوہ، بچوں کے پاس رضاعی والدین کا حق موجود 
ہوتا ہے، اگر:

والدین کی شناخت نہ کی جا سکے۔ 	t

رسوس فراہم کنندہ/ رسکاری ایجنسی معقول کوشش کے بعد والدین کو تالش  	t

نہ کر پائے۔

بچہ ریاست کی رسپرستی میں ہو۔ 	t
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اگر میں اپنے بچے یا خاندان کی رسوسز کے حوالے 
سے کسی فیصلے سے اتفاق نہ کروں، تو کیا ہو گا؟

برائے مہربانی مسئلے کے متعلق اپنے فیملی ریسورسز کوآرڈینیٹر )FRC( سے 
رابطہ کریں۔ اگر یہ کام نہیں کرتا یا آپ آرامدہ محسوس نہیں کرتے، تو آپ درج 

ذیل میں سے کوئی یا متام انتخابات استعامل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

ثالثی – کسی تنازعے کو حل کرنے میں مدد دینے کے لیے آپ کو بغیر کسی  	t
خرچ کے ثالثی فراہم کی جائے گی۔ ثالثی رسمی انتظامی سامعت کے متبادل 

کے طور پر پیشکش کی جاتی ہے۔ ثالثی ایک رضاکارانہ عمل ہے۔

حامیت کی رسوسز  – یہ ایسے پروگرام ہیں، جو آپ کو معلومات فراہم کریں  	t

گے اور آپ کو مسئلے کے حل کی منصوبہ بندی میں دیں گے۔ حامیت کی 
ایک تنظیم PAVE ہے )صفحہ 11 دیکھیں( آپ کا FRC آپ کو آپ کے عالقے 

میں حامیت کی رسوسز کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہے۔

منصفانہ کارروائی کی سامعت (کارروائی)  – یہ ایک رسمی سامعت یا  	t

کارروائی ہے، جو انتظامی سامعتوں کے افرس کی جانب سے کی جاتی ہے۔ 
 انتظامی سامعت کے لیے ایک درخواست کو تحریری ہونا چاہیے اور اس
 میں شکایت شامل ہونی چاہیے۔ درخواست میں ارلی انٹروینشن رسوسز

 کے ڈائریکٹر یا اپنے مقامی ارلی انٹروینشن رسوسز کے ٹھیکیدار کو
 مخاطب کریں۔ آپ کا FRC آپ کو ان کے نام اور پتے دے سکتا ہے یا آپ 

3500-725-360 کو کال کر سکتے ہیں اور مدد مانگ سکتے ہیں۔
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والدین میں سے کوئی بھی، دیگر کوئی شخص یا تنظیم انتظامی شکایت درج کروا 
سکتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایجنسی یا ارلی انٹروینشن رسوسز فراہم 

کنندہ قانون کے کسی تقاضے کی خالف ورزی کر رہے ہیں۔ شکایت کو تحریری، 
دستخط شدہ ہونا چاہیے اور اس میں شکایت کے متعلق حقائق شامل ہونے چاہیں۔

شکایت یہاں بھیجیں:

 Early Support for Infants and Toddlers    
 Department of Children, Youth, and Families    

PO Box 40970    
Olympia, WA  98504-0970    

شکایت کا 60 دن کے اندر جائزہ لیا جائے گا اور جواب لکھا جائے گا۔



واشنگٹن اسٹیٹ فادرز نیٹ ورک 	t 	
425-747-4004 ext  218   

www fathersnetwork org  :ویب سائیٹ   

متام مردوں اور خصوصی رضوریات کے حامل بچوں والے مردوں اور خاندانوں   
کے لیے معاونت اور وسائل کی حامیت کرتی ہے اور فراہم کرتی ہے۔ 

 PAVE واشنگٹن 	t 		
(پارٹرنشپس فار ایکشن، وائِسز فار اِمپاورمنٹ)  

1-800-5PARENT   
www wapave org  :ویب سائیٹ   

ریاست بھر کے لیے والدین کا تربیتی اور معلوماتی مرکز جو ایسے   
 خاندانوں کو معاونت فراہم کرتا ہے جن کے ہاں کسی بھی عمر ک ے

معذور بچے موجود ہیں۔
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میں مزید مدد یا معلومات حاصل کرنے کے لیے کہاں 
جا سکتا/سکتی ہوں؟

 درج ذیل تنظیمیں اور گروہ مزید معلومات، مدد اور معاونت فراہم کر
سکتے ہیں:

فیملی ہیلتھ ہاٹ الئین 	t 	
1-800-322-2588   

www withinreachwa org :ویب سائیٹ   

   یہ ہاٹ الئین ارلی انٹروینشن کے رسکاری اور نجی وسائل پر تازہ ترین 
 معلومات برقرار رکھتی ہے، بشمول فیملی ریسورس کوآرڈینیٹرز )FRCs(۔
 اس میں حفاظتی ٹیکوں، غذا اور واشنگٹن میں بچوں کی نگہداشت کی

دیگر رسوسز کے متعلق بھی معلومات شامل ہے۔

)DCYF) واشنگٹن اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف ارلی لررنگ 	t 	
ارلی اسپورٹ فار انفینٹس اینڈ ٹوڈلرز )ESIT( پروگرام   

 360-725-3500   
ww dcyf wa gov :ویب سائیٹ   

پوری ریاست میں پھیلے IDEA، حصہ C کی ارلی انٹروینشن رسوسز   

کے نظام کو چالتا ہے۔

پیرنٹ ٹو پیرنٹ 	t 	
1-800-821-5927   

www arcwa org :ویب سائیٹ   

پوری ریاست میں پھیال ہوا والدین کا ایک نیٹ ورک، جو ایسے والدین کو   
 جذباتی معاونت اور معلومات فراہم کرتا ہے، جن کے چھوٹے بچے

معذوریوں یا نشوومناتی تاخیروں کا شکار ہوں۔



میں مزید شامل کیسے ہو سکتا/سکتی ہوں؟

آپ اپنے بچے کے لیے پروگراموں اور رسوسز کی منصوبہ بندی اور تیاری میں اہم 
کردار رکھتے ہیں۔ آپ اس چیز کی منصوبہ بندی میں بھی حصہ لے سکتے ہیں کہ 

آپ کی کمیونٹی کیسے رسوسز فراہم کرتی ہے۔

یہ منصوبہ بندی کأونٹی کے ذریعے کأونٹی کے درجے پر کی جاتی ہے۔ انٹر 
ایجنسی کوآرڈینیٹنگ کونسلز)CICCs(۔ ہر CICC سے تقاضہ کیا جاتا ہے کہ والدین 
کونسل کے رکن ہوں۔ دیگر متام اراکین کے ساتھ مل کر، والدین اس بات کا فیصلہ 
کرنے میں مدد دیتے ہیں کہ رسوسز بہرتین طریقے سے کیسے فراہم کی جا سکتی 

ہیں۔ CICC کی میٹنگز عوام کے لیے کھلی ہوتی ہیں۔ 

ایک اسٹیٹ انٹر ایجنسی کوآرڈینیٹنگ کونسل )SICC( بھی موجود ہے۔ اس کونسل 
میں بھی الزمی طور پر والدین کی منائندگی ہونی چاہیے۔ SICC کی میٹنگز عوام 

کے لیے کھلی ہوتی ہیں۔ میٹنگ کے اوقات اور مقامات کے بارے میں مزید 
معلومات کے لیے، اپنے فیملی ریسورس کوآرڈینیٹر یا ESIT سے رابطہ کریں یا 

www dcyf wa gov/esit پر جا کر ویب سائیٹ مالحظہ کریں۔ 
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یہ کتابچہ واشنگٹن اسٹیٹ ارلی اسپورٹ فار 
انفینٹس اینڈ ٹوڈلرز کا خالصہ ہے۔ IDEA کے 

تحت واشنگٹن کے منظور شدہ منصوبے کی 
مکمل تفصیالت کے لیے یا CICC یا SICC میں 

سے کسی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 
واشنگٹن اسٹیٹ ارلی اسپورٹ فار انفینٹس اینڈ 
ٹوڈلرز سے 3500-725-360 پر رابطہ کریں۔ 

www.dcyf.wa.gov



استعامل ہونے والے عمل، جو ان متام نشوومناتی مقامات پر 
نومولود یا چھوٹی عمر کے بچے کی صورتحال کا تعین کرنے پر 
مرکوز ہیں؛ ادراکی، سامجی/جذباتی، جسامنی )بشمول نظر اور 

سامعت(، ابالغ اور ڈلنے کی مہارتیں۔

خاندان پر مرکوز نگہداشت
وہ اصول، جو والدین کو فیصلہ سازوں کے طورپر فروغ دیتا ہے 

اور والدین/پیشہ ورانہ ماہرین کے درمیان رشاکت داریاں قائم 
کرتا ہے۔

خاندان کا بیان
انڈیویجوئالئیزڈ فیملی رسوس پالن )IFSP( میں شامل کردہ 
خاندان کے خدشات، ترجیحات اور وسائل کے بارے میں 

خاندان کی جانب سے ایک بیان۔

)IFSP( انڈیویجوئالئیزڈ فیملی رسوس پالن
اہل بچوں اور خاندانوں کو ارلی انٹروینشن اور دیگر رسوسز 
فراہم کرنے کے تحریری منصوبہ، جو: )1( خاندان اور درست 

پیشہ ورانہ ماہرین کی جانب سے مشرتکہ طور پر تیار کیا 
جاتا ہے؛ )2( بچے اور خاندان کے کئی شعبوں کے حوالے 

سے معائنے جائزے پر مبنی ہوتا ہے؛ )3( اگر خاندان چاہے، 
تو خاندان کی جانب سے وسائل، ترجیحات اور خدشات کے 

بارے میں ایک بیان کا حامل ہوتا ہے؛ اور )4( بچے کی نشوومنا 
اور خاندان کی اس کی نشوومناتی رضوریات کو پورا کرنے کی 

قابلیت کو بڑھانے کے لیے رضوری رسوسز کا حامل ہوتا ہے۔

معذوری کے حامل نومولود اور چھوٹے بچے
پیدائش سے لے کر 3 سال کی عمر کے بچے، جو ارلی 

انٹروینشن رسوسز کے لیے اہل ہیں، کیونکہ وہ درج ذیل میں 
سے ایک یا زیادہ مقامات پر 1.5 معیاری انحراف یا کم از کم 

25 فیصد نشوومناتی تاخیر کا شکار ہیں: ادراکی، جسامنی، 

ابالغ، سامجی/جذباتی یا ڈھلنے کی مہارتیں؛ یا جب میں ایسی 
جسامنی یا ذہنی بیامری کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے نتیجے 

میں نشوومناتی تاخیر کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔

اس کا مطلب کیا ہے؟ (فرہنگ)

ثالثی
ایک غیر رسمی عمل، جس میں ایک تربیت یافتہ، غیر جانبدار 
شخص فریقین کو اپنے اختالفات کو حل کرنے اور متام فریقین 

کو ایک تسلی بخش حل پر پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے۔

کئی شعبوں کی
منظمم اور ہم آہنگ کردہ رسوسز کی فراہمی میں ایک یا ایک 
سے زیادہ شعبوں یا پیشوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا 

شامل ہونا، بشمول معائنے اور جائزے کی رسگرمیاں رس انجام 
دینا اور IFSP کی تیاری۔

قدرتی ماحول
ایسے ماحول جو بچے کی عمر کے ساتھیوں، جو معذوری کے 

حامل نہ ہوں، کے لیے قدرتی یا عمومی ہیں۔ اس میں گھر، 
قریبی عالقہ یا کمیونٹی کا ماحول شامل ہو سکتا ہے۔

نتائج
ان تبدیلیوں کے بیان، جو آپ ارلی انٹروینشن رسوسز کے نتیجے 
میں اپنے بچے یا خاندان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بیانات آپ 

کے IFSP کا حصہ ہوتے ہیں۔

جانچ
آپ کے بچے کی نشوومنا کے بارے میں ایک فوری چیک لسٹ 
یا رسوے، تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا مزید معائنے کی رضورت 

ہے یا نہیں۔

رضاعی والدین
فیصلہ سازی کے عمل میں عمل میں بچے کے حقوق کی 

حفاظت کرنے کے لیے والدین یا قانونی رسپرست کی جگہ 
فرائض انجام دینے کے لیے مقامی یا ریاستی ایجنسی کی جانب 

سے مقرر کردہ ایک شخص۔

منتقلی کا منصوبہ
3 سال کی عمر پر آپ کے بچے کے لیے تیار کی جانے واال 

منصوبہ۔
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انتظامی سامعت
ایک غیر جانب دار شخص، ایک ہیرئنگز آفیرس، کے ساتھ ایک رسمی 
عمل، جو والدین/خاندان اور ایجنسیوں کے ثبوت اور دالئل سنتا ہے 

اور فیصلہ کرتا ہے کہ کون درست ہے اور کسے کیا کرنا چاہیے۔

جائزہ
مسلسل عمل، جو اہل پیشہ ورانہ ماہرین ایک بچے کے پوری 
ارلی انٹروینشن کے تجربے کے دوران اس کی منفرد رضوریات 

کی شناخت کرنے کے لیے استعامل کرتے ہیں؛ خاندان کے 
وسائل، ترجیحات اور اس کی نشوومنا سے متعلقہ خدشات؛ اور 
ان رضوریات کو پورا کرنے کے لیے ارلی انٹروینشن رسوسز کی 

درکار نوعیت اور حد۔

معاونتی ٹیکنالوجی ڈیوائسز
کوئی بھی ایسی چیز، آلہ یا مصنوعہ کا سسٹم، جسے آپ کے 

بچے کی چیزیں کرنے )مثالً کھانا، بات چیت، حرکت( کی صالحیت 
کو بڑھانے، برقرار رکھنے یا بہرت کرنے کے لیے استعامل کیا جائے۔

معاونتی ٹیکنالوجی رسوسز
ایک ایسی رسوس، جو معذوری کے حامل کسی بچے کو براہ 
راست طریقے سے معاونتی ٹیکنالوجی کی ڈیوائس منتخب، 

حاصل یا استعامل کرنے میں مدد دیتی ہے۔

بچوں کی تالش
اس میں ابتدائی شناخت، جانچ، ریفرل اور ابتدائی رسوس 

کوآرڈینیشن شامل ہیں۔

ارلی انٹروینشن
رسوسز کا ایک مجموعہ، رسکاری اور نجی ایجنسیوں کی 

جانب سے فراہم کیا جاتا ہے اور قانونی طور پر اہل بچوں اور 
خاندانوں کو پیدائش سے لے کر 3 سال کی عمر تک کسی بچے 
کی بڑھوتری اور نشوومنا کی توانائی کو بڑھانے میں مدد دینے 

کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

معائنہ
اہل پیشہ ورانہ ماہرین کی جانب سے کسی بچے کی ابتدائی 

اہلیت اور بعد میں اس کو جاری رکھنے کا تعین کرنے کے لیے 



فیملی گائیڈ الئینز ورک گروپ، اسٹیٹ انٹر 
ایجنسی کوآرڈینیٹنگ کونسل )SICC( کی ایک 

کمیٹی، نے اس کتابچے کو تیار کیا۔

اس کا مقصد معذوریوں کے حامل نومولود 
اور چھوٹے بچوں کے والدین کو انڈیویجوئلز 
ود ڈس ایبلٹی ایکٹ )IDEA( کے تحت ارلی 

انٹروینشن رسوسز کو سمجھنے میں مدد فراہم 
کرنا ہے۔

اظہار تشکر

دیگر ان والدین اور پیشہ ورانہ ماہرین کا شکریہ، جنہوں 

نے اپنی تجاویز رشیک کیں، بشمول: ریتا ڈکی، لنڈا گل، 

ٹیری الرسن، کیتھی لولر، جولی مارٹینو، کیتھی مأوڈی، جونی 

اسٹرانگ، ڈیانا سینڈووال اور ڈینی یانک۔

میری لینڈ اور پینسلوینیا کی ریاستوں کا خصوصی شکریہ، 

جن کے کتابچوں نے واشنگٹن کی رہنام کے لیے منونے کا 

کام کام کیا۔

تصاویر کے لیے پیسیفک فوٹروگرافز کی جانب سے مارو بلڈر 

بیک اور سمر چائلڈ ڈیولپمنٹ سنٹر کا خصوصی شکریہ۔

 ایک خاندان کی ریاست واشنگٹن میں
ارلی انٹروینشن رسوسز کی رہنام
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ان خاندانوں کا خصوصی طور پر بہت شکریہ، جنہوں نے 
بہت مہربانی کر کے ہمیں اپنی تصاویر استعامل کرنے کی 

اجازت دی اور ہامرے ساتھ اپنا وقت اور کہانیاں رشیک کیں۔

اس رہنام کی تیاری میں لگائے گئے کھنٹوں کے لیے کمیٹی 
کے اراکین کا بہت شکریہ:

ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ، میٹرنل اینڈ   ڈونا وائیٹ، چیرئ 
چائلڈ ہیلتھ  

یو ایس-کویڈ-ایتھ، پوئےلپ ٹرائب   کیتھرین ڈیوس 
برتھ ٹو سکس پراجیکٹ  

اسپیشیئالئیزڈ ٹریننگ آف ملٹری   ہیدر ہیبڈون 
پیرنٹس )STOMP( پراجیکٹ  

چائلڈ ڈیولپمنٹ سنٹر، سمرن کیتھی ہورمین 

واشنگٹن PAVE، پیرنٹ پارٹیسیپیشن   کیسی جانسٹن 
کوآرڈینیٹر  

واشنگٹن PAVE، پیرنٹ ٹریننگ   لینی لیپر 
پراجیکٹ  

یو ایس-کویڈ-ایتھ، پوئےلپ   میلینی سٹیفورڈ 
ٹرائب برتھ ٹو سکس پراجیکٹ  

ڈیپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ ہیلتھ   کیتھی بلوجٹ، عملہ 
رسوسز، سابقہ واشنگٹن اسٹیٹ    

انفینٹ ٹاڈلر ارلی انٹروینشن پروگرام  

ڈیپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ ہیلتھ   باربی فابیان، عملہ 
رسوسز، سابقہ واشنگٹن اسٹیٹ    

انفینٹ ٹاڈلر ارلی انٹروینشن پروگرام  

ہامرا ویب صفحہ ہے:

www.dcyf.wa.gov
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