
ਤਬਦੀਲੀ:ਤਬਦੀਲੀ: ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ:ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ:
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਰੇਾ ਬੱਚਾ 
ਜਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?

ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸੱਜਿਆ ਕਾਨੰੂਨ (IDEA) ਜਹੱਸਾ C ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ।
ਵਾੱਜਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਸੱਜਿਆ ਬਾਰੇ ਮਜਹਕਮਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਜਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੋਂ ਰਕਮਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਤੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਵਚੋਂ ਇੱਕ 
ਹੈ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਿੀਵਨ ਭਰ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 
ਰਜਹਣਗੀਆਂ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੀਿੇ ਿਨਮ-ਜਦਨ ਤੋਂ ਛੇ ਤੋਂ ਨੌ ਮਹੀਨੇ 
ਪਜਹਲਾਂ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲੀ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਵਸੀਜਲਆਂ ਬਾਰੇ 
ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਅਤੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਮਲਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਜਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ, ਸਫ਼ਰ 
ਜਵਚ ਇਕੱਜਠਆਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 
ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਜਟੰਗ ਲਈ ਰਾਹ ਜਤਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਜਟੰਗ ਦਾ 
ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ?
IFSF ਮੀਜਟੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸੇਧ ਦੇਣ ਜਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਜਲਿਤੀ ਤਬਦੀਲੀ 
ਪਲਾਨ ਜਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਾਏਗਾ।
ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸੱਜਿਆ ਕਾਨੰੂਨ (IDEA) ਦਾ ਜਹੱਸਾ 
C ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੀਿੇ ਿਨਮ-ਜਦਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀ 
ਲਈ ਜਲਿਤੀ ਪਲਾਨ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 
ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਕਰਦੇ 
ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੀਿੇ ਿਨਮ-ਜਦਨ ਤੋਂ ਛੇ ਤੋਂ  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੀਿੇ ਿਨਮ-ਜਦਨ ਤੋਂ ਛੇ ਤੋਂ  
ਨੌਮਹੀਨੇ ਪਜਹਲਾਂ:ਨੌਮਹੀਨੇ ਪਜਹਲਾਂ:
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ FRC 
ਜਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ 
ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ 
ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਿਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਧਾਜਰਤ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ 
ਜਵਚਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੀਿੇ ਿਨਮ-ਜਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 
ਪਜਹਲਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਜਟੰਗ ਹੋਏਗੀ:

ਮੀਜਟੰਗ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਮੀਜਟੰਗ ਦੇ ਜਹੱਸੇ ਵਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 
ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਜਮਲੋਗੇ। ਉਹ ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੰੂ ਜਮਲੋਗੇ। ਉਹ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝਾਏਗਾ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ੀ-ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝਾਏਗਾ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ੀ-
ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ  ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ  
ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਸਕੂਲ ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਣੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਸੱਜਿਆ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (IEP) ਰਾਹੀਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ।
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਮੀਜਟੰਗ 
ਦਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਿਾਏਗਾ।

ਤਬਦੀਲੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਉਂਜਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਜਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ 
ਜਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਵਚ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ FRC ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਟੀਮ ਜਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।ਪਲਾਨ 
ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਕ ਜਕਉਂਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ 
ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿਾਂ ਹੋਰ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਧਾਜਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਿੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਕਹੜੀ 
ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅੱਗੇਕੀਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ?
ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਜਤਆਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਜਤਆਰ 
ਕਰਨਾ:ਕਰਨਾ:
ਪਲਾਨ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਸਾਲਸੀ ਟੀਮ ਇਕੱਜਠਆਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਜਵਚ ਤੁਸੀਂ, 
ਤੁਹਾਡਾ FRC, ਉਹ ਲੋਕ ਿੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਲੋਕ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਿੋ ਭਜਵੱਿ ਜਵਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਪ੍ਗਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਘੋਿ ਕਰੇਗੀ। FRC ਤਬਦੀਲੀ 
ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਜਵਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਜਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਜਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂਜਮਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂਜਮਲ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ 
ਜਨਰਣਾ ਕਰੇਗੀ ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਜਸੱਜਿਆ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੋਗ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ੋਗਰਾਮ, ਹੈਡ ਸਟਾਰਟ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਸੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (ECEAP) 
ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਾਜਰਤ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਵਰਗੇ ਸੇਵਾ ਸੈਜਟੰਗ ਦੇ ਕਈ ਜਵਕਲਪ ਜਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਜਸੱਜਿਆ ਪ੍ੋਗਰਾਮ (IEP) ਰਾਹੀਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਜਸੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਜਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੱਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। 
FRC, ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਜਵਚ 
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
IEP ਜਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਜਟੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜਕ ਤੁਹਾਡ ੇFRC ਨੰੂ IEP ਮੀਜਟੰਗ 
ਜਵਚ ਬੁਲਾਇਆ ਿਾਏ। ਤੁਸੀਂ IEP ਮੀਜਟੰਗ ਜਵਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਦੋਸਤ, ਪਜਰਵਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਿਾਂ ਆਪਣੀ 
ਪਸੰਦ ਦ ੇਦੂਿ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਨਾਲ ਜਲਆ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਿ ੇਤੁਹਾਡੀ ਜਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰ ੇਜਡਵੀਜ਼ਨ 
(DDD) ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਨੇਿਰ ਿਾਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਜਚਆਂ (CSHCN) ਦਾ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੇ ਤੀਿੇ ਿਨਮ-ਜਦਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ IEP ਮੀਜਟੰਗ ਜ਼ਰੂਰ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੀਿੇ ਿਨਮ-ਜਦਨ 
ਤੱਕ IEP ਥਾਂ ਜਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। IEP ਮੀਜਟੰਗਾਂ 
ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 
IEP ਮੀਜਟੰਗ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ-
ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ  
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ FRC ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਜਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟ, ECEAP ਿਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ।

ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਜਵਚ 
ਸਾਡੀ ਭੂਜਮਕਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ  
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ:ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ:
•  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਜਵਚ ਜਹੱਸਾ ਲੈਣਾ।
•  ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਜਵਚ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ।
•  ਸ੍ੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ।
•  ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦਲਚਸਪੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਕਾੱਪੀ ਰੱਿਣਾ। ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦਾ ਿਨਮ-
ਸਰਟੀਜਫ਼ਕਟੇ, ਟੀਜਕਆਂ ਦਾ ਜਰਕਾੱਰਡ, ਮਡੈੀਕਲ 
ਜਰਪੋਰਟਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅੰਦਾਜਜ਼ਆਂ, ਮਲੁਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਪਛਲੇ 
IFSPs ਸ਼ਾਜਮਲ ਕਰੋ। ਜਨਿੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਹਮਾਇਤ ਜਵਚ ਕੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਜਬਹਤਰ 
ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਓ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਅਤੇ IEP ਟੀਮ ਨਾਲ  
ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ 
ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀ 
ਹਨ?
ਿੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਜਵਚ ਪਜਰਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਗਰੁਪ, ਸਥਾਨਕ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਅਜਧਆਪਕ ਜਵਜਦਆਰਥੀ 
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PTSA) ਿਾਂ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-
ਜਪਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਜਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਜਵਚ ਪਜਰਵਾਰਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਿਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ 
ਮਨੋਜਵਜਗਆਨੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਜਕ ਤਬਦੀਲੀ 
ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਜਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਿੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਿਾਣ 
ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਵਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਨੰੂ ਹੋਰ ਜਕਹੜੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ DDD ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ  
ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ  
ਪਜਹਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ-ਜਨਰਣਾ  
ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। DDD ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ  
ਬਾਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ  
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ  
ਅਤੇ ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।  
ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਜਟੰਗ ਬਾਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਯੋਿਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਜਟੰਗ ਬਾਰੇਰ ੇ DDD  ਨੰੂ ਨੰੂ 
ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਤੋਂ  ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਡਸਜਟ੍ਕਟ ਤੋਂ  
ਤੁਹਾਡੀ ਸਜਹਮਤੀ ਲਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਸਜਹਮਤੀ ਲਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ  
ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜਨਰਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਜਮਲਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ  
ਤੋਂ DDD ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਹੋਰ ਮਦਦ ਿਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਕੱਥੇ ਿਾ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਬੱਚੇ, ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮਜਹਕਮਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਜਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ  (ESIT) ਬਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮ IDEA ਜਹੱਸਾ C ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਸੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਭਰ` ਦੇ ਜਸਸਟਮ ਨੰੂ ਸੇਧ ਜਦੰਦਾ ਹੈ।
(360) 725-3500 
www.dcyf.wa.gov

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਕ ਵਸੀਜਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਨੰੂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੇਣ 
ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਹੇਲਪ ਮੀ ਗ੍ੋ ਵਾਜਸ਼ੰਗਟਨ
1-800-322-2588

ਜਕੰਡਜਰੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਵਿੇ ਵਾੱਜਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫ਼ਾਦਰਸ ਨੈਟਵਰਕ। ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਵਸੀਜਲਆਂ ਲਈ।
(425) 653-4286 
www.fathersnetwork.org

PAVE, ਉਹਨਾਂ ਪਜਰਵਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਨਮ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗਭਰੇਟ ਉਮਰ 
ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟਭਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਦੀ ਜਸਿਲਾਈ ਅਤੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1-800-572-7368 (800-5 PARENT) 
www.wapave.org

ਉਹ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਕਾਸ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਲਈ ਵਾੱਜਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਲਈ ਸਟੇਟਭਰ ਦਾ ਮਾਤਾ-
ਜਪਤਾ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਿੋ ਮਾਤਾ-ਜਪਤਾ ਨੰੂ ਿਜ਼ਬਾਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਦੰਦਾ ਹੈ।
1-800-821-5927 
www.arcwa.org/parent-to-parent 

ਆਰਕ ਆੱਫ਼ ਵਾੱਜਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਜਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥ ਜਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਪਜਰਵਾਰ ਦੀ ਜਸੱਜਿਆ, ਜਸਹਤ, ਸਵੈ-ਜਨਰਭਰਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨੰੂ ਪ੍ੇਰਦਾ ਹੈ।
1-888-754-8798 
www.arcwa.org

ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸੱਜਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 
ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਸੱਜਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ: www.K12.wa.us/
SpecialEd/Families/default.aspx

The Washington State Department  
of Children, Youth & Families 
Early Support for Infants and Toddlers
PO Box 40970 
Olympia WA 98504-0970 
ਫ਼ੈਕਸ: (360) 725-4925 
ਫੋਨ: (360) 725-3500 
www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit

ਸਾਰੇ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਵਚ ਪੱਿਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬੰਸ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਆਸਥਾ, 
ਕੌਮੀ ਮੂਲ, ਜਲੰਗ, ਉਮਰ ਿਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਜਿਆ ਿਾਏਗਾ।.
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਿਾਂ ਭਾਸਾ ਜਵਚ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ,  
ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀਵਾਈਐਫ ਸੰਜਵਧਾਨਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ (1-800-723-4831 | 360-902-8060, 
ConstRelations@dcyf.wa.gov) ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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