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ਵਿਆਰੇ ਿਵਰਿਾਰ,

ਕਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਿੰਗਟਨ ਦੇ ਪੂਿਵ ਸਮਿਥਨ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ (ESIT) ਕਵੱਿ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ!

ESIT ਪਾਤਿ ਬੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਿਿਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬੱਿੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤਂੋ ਲੈ 
ਿੇ ਉਸ ਦੇ ਤੀਸਿੇ ਜਨਮਕਦਨ ਤੱਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਦਾ ਹੈ। 

ESIT ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਪਕਿਵਾਿਾਂ, ਦੇਖਭਾਲਿਿਤਾਵਾਂ, ਪਕਿਵਾਿ ਸੰਸਾਿਨ ਿੁਆਿਡੀਨੇਟਿ 
(FRC) ਅਤੇ ਹੋਿਾਂ ਮਾਹਿਾਂ ਦੇ ਕਵਿਿਾਿ ਸਕਹਯੋਗਾਤਮਿ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿੇਿ ਬੱਿੇ 
ਦੀਆਂ ਕਵਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਿਿਨ ਲਈ ਸਮਿਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ 
ਪਕਿਵਾਿ-ਿਂੇਦਕਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਸਖਲਾਈ 'ਤੇ ਜੋਿ ਕਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਿਾਂ ਦੇਖਭਾਲਿਿਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਵਿਾਸ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਿਿਨ ਲਈ ਿੂਟਨੀਤੀਆਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਦਾ ਹੈ। 

ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਿੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਨੀਆਂ ਿਦਂੋ ਿੁਿੂ ਿੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਦਨ ਕਨਜੀ ਪਕਿਵਾਿ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (IFSP) ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਸਕਹਮਤੀ 
ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਪੂਿੀ ਿੀਤੀ। ਮੈਨੰੂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਂੈ ਮੇਿੀ ਅਪੌਇੰਟਮਂੈਟ ਿਿਿਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਕਸਿ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਇ ਬਾਿੇ ਸੋਿਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਿੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਕਿਸ ਤਿ੍ਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, 
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੇਿੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਿੱਿੀ ਬਾਿੇ ਿੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਕਿੰਗਟਨ ਕਵੱਿ ESIT ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਨ ਲਈ ਫਾਲੋ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਨੰੂ ਦਿਸਾਉਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਿਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਵਿੀਆ ਸਿੋਤ ਹੈ। ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਤਮਿ ਸੁਿੱਕਖਆ ਉਪਿਾਕਲਆਂ ਦਾ ਉਦੇਿ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਿਿਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨੰੂਨੀ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੁਿੱਕਖਆਵਾਂ ਬਾਿੇ ਸੂਕਿਤ 
ਿਿਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰੂ ਸਹੇਜੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਿਾ ਤਂੋ ਹਵਾਲਾ ਲਓ ਜੇਿਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਜਾਂ ਇੱਿ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਿਿਤਾ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਿਿਾਿਾਂ 
ਬਾਿੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। 

Julie, ਿਾਥੀ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ

ਵਿਸ਼ਾ-ਿੂਚੀ

ਜਾਣ-ਿਛਾਣ                                                                                           1

ਕਵਿਲਾਂਗ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ਕਸੱਕਖਆ ਿਨੰੂਨ (IDEA) IDEA ਦੇ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ 
ਸਥਾਪਤ ਕਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਿਵ ਸਮਿਥਨ (ESIT) ਪ੍ਰੋ ਿਗਾਮ ਦੇ ਬਾਿੇ ਸੰਖੇਪ 
ਸਮੀਕਖਆ।

ਿ੍ਰ ਵਕਵਰਆਤਮਕ ਉਿਰਾਵਲਆਂ ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ                                                      2

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲਿਿਤਾ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਿਿਾਿਾਂ 
ਦੀ ਸੂਿੀ।

ਿੂਰਿ ਵਲਿਤ ਿੂਚਨਾ                                                                                  3

ਇਸ ਲੋੜ ਦਾ ਸਪਿਟੀਿਿਨ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਨੰੂ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਨੱਜੀ ਪਕਿਵਾਿ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਵੱਿ 
ਪ੍ਰਸਤਾਕਵਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਸੂਿਨਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਿੀਤੇ 
ਜਾਣ।

ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੀ ਿਵਿਮਤੀ                                                                            4

ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿੀ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਤਂੋ ਿੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਕਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਿਦਂੋ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਵਰਕਾਰਡ                                                                                               5

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਪਤਾ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਿਿਾਿਡਾਂ 
ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਿਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਿਿਾਿ ਦਾ ਵੇਿਵਾ।

ਵਿਿਾਦ ਿੱਲ ਿ੍ਰ ਵਕਵਰਆਿਾਂ                                                                           8

ਿੀ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਕਹਮਤ ਹੋ।

ਮਵਿਅਿਥਤਾ                                                                                          8

ਕਿਸੇ ਕਨਿਪੱਖ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਿਨ ਦਾ ਤਿੀਿਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਤਿਗਤ 
ਸਮੱਕਸਆ ਹੱਲ ਿਿਨ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਵਨਰਿੱਿ ਵਨਰਿਾਰਤ ਿ੍ਰ ਵਕਵਰਆ ਦੀਆਂ ਿੁਣਿਾਈਆਂ                                              9

ਕਨਿਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਿਿਾਿੀ ਵੱਲਂੋ ਸੰਿਾਕਲਤ ਿਸਮੀ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਕਜਸ ਦੀ ਵਿਤੋ ਓਦਂੋ ਿੀਤੀ ਜਾ 
ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦਿਜ ਿਿਨਾ ਿਾਹੇ। 

ਿ੍ਰਸ਼ਾਿਕੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ                                                                              10

ਜੇਿਿ ਕਿਸੇ ਪਕਿਵਾਿ ਨੰੂ ਕਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਿੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਿ 
ਿਸਮੀ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਨੰੂ ਿੁਿੂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ                                                                                11

ਵਿਣ ਿਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਿਦਂੋ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਬੱਿੇ ਦੀ ਤਿਫਂੋ ਿੰਮ ਿਿਨ ਲਈ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਜਾਂ ਿਨੰੂਨੀ ਸਿਪ੍ਰਸਤ ਉਪਲਬਿ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਿੋਣ 
ਕਿਵਂੇ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਿੰਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ                                                                      ਵਿਛਲਾ ਕਿਰ

ਬੱਕਿਆਂ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਦੇ ਕਵਭਾਗ ਕਵਖੇ ESIT ਸਟੇਟ ਲੀਡਿਕਿਪ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਿਿ 
ਕਿਵਂੇ ਿਿੀਏ।





ਵਾਕਿੰਗਟਨ ਕਵੱਿ, ਭਾਗ C ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ 
ਨੰੂ ਕਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਪੂਿਵ ਸਮਿਥਨ (ESIT) ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਵਰਿਾਰ ਿੰਿਾਿਨ ਕੁਆਰਟੀਨੇਟਰ (FRCs), 
ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਿੂ 
ਸਮੱਗਿੀਆਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਕਿਵਾਿਾਂ 
ਨੰੂ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਤਮਿ ਉਪਿਾਕਲਆਂ 
ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਕਵੱਿ ਸਹਇਤਾ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ 
ਤਿੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿਾਹੀਂ 
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਸਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ 
ਕਵਿਾਸਾਤਮਿ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿੀਆਂ ਿਿਨ ਲਈ ਪੇਿੇਵਿਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਿ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਜਾਣ-ਿਛਾਣ

ਕਵਿਲਾਂਗ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਸੱਕਖਆ ਿਨੰੂਨ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਲਈ ਿੀ ਭਾਵ ਹੈ?

ਕਵਿਲਾਂਗ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਸੱਕਖਆ ਐਿਟ (IDEA) ਇੱਿ ਫੈਡੱਿਲ ਿਨੰੂਨ ਹੈ ਕਜਸ ਕਵੱਿ ਕਵਿਲਾਂਗ ਕਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ 
ਬੱਕਿਆਂ (ਉਮਿ ਜਨਮ - 36 ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। । 
ਇਹ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ IDEA ਦੇ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਿਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਣਨ ਫੈਡੱਿਲ ਿੈਗੂਲੇਿਨਾਂ (34 CFR ਭਾਗ 303) ਅਤੇ 
ਵਾਕਿੰਗਟਨ ਿਾਜ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਕਵੱਿ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

ਵਾਕਿੰਗਟਨ ਕਵੱਿ, ਭਾਗ C ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਕਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਿਵ ਸਮਿਥਨ (ESIT) ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਪਕਿਵਾਿ ਦੀ ਿਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਵੱਿ ਤਂੋ ਵੱਿ ਿਿਨ ਅਤੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੇ ਹਿੇਿ ਿਿਨ ਕਵੱਿ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ 
ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਿਿਨ ਲਈ ਕਤਆਿ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਿੁਿੂਆਤ ਿੁਿੂਆਤੀ ਿੈਫੱਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਡਲੀਵਿੀ 
ਅਤੇ ਪਕਿਵਿਤਨ ਦੇ ਕਵੱਿ ਜਾਿੀ ਿਕਹੰਦੀ ਹੈ।

ESIT ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਕਵੱਿ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿੱਕਖਆ ਿਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਤਮਿ ਉਪਿਾਲੇ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਨੰੂ 34 CFR 303.430-438 'ਤੇ ਕਵਵਾਦ ਹੱਲ ਕਵਿਲਪਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 34 CFR 303.400-438 'ਤੇ ਫੈਡੱਿਲ 
ਿੈਗੂਲੇਿਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਕਿਭਾਕਿਤ ਿੀਤੇ ਅਨੁਸਾਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਤਮਿ ਉਪਿਾਕਲਆਂ ਬਾਿੇ ਸੂਕਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 
ਉਹ ਕਿਕਿਆਿੀਲ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਿਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਪਕਿਵਾਿ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵੱਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਇੱਿ ਲੀਡਿਕਿਪ ਭੂਕਮਿਾ ਹੋ ਸਿੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਫੈਡੱਿਲ ਭਾਗ C ਿੈਗੂਲੇਿਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਕਿਭਾਕਿਤ 
ਅਨੁਸਾਿ ਬੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਤਮਿ ਉਪਿਾਕਲਆਂ ਦੀ ਇੱਿ ਅਕਿਿਾਿਿ ਸੂਿਨਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਕਿਵਾਿ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਤਮਿ ਉਪਿਾਕਲਆਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਵਾਿੂ ਜਾਣਿਾਿੀ ਹਿੇਿ ਪਕਿਵਾਿ ਸਿੋਤ ਿੁਆਿਡੀਨੇਟਿ (FRC) ਦੇ ਿਾਹੀਂ 
ਉਫਲਬਿ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ ਕਵੱਿ ਿਾਮਲ ਹਨ।
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“ਉਵਚਤ ਿੂਰਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ” ਦਾ ਕਨਿਿਾਿਨ IFSP 
ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IFSP ਕਵੱਿ 
ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ IFSP ਕਵੱਿ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਨਤੀਕਜਆਂ 
ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਲਈ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਪਕਿਵਾਿ ਦੀਆਂ ਕਵਿੇਿ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਿਿਨ ਲਈ ਜਿੂਿੀ ਕਵਿੇਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਥਨ ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਫੈਡੱਿਲ ਭਾਗ C ਿੈਗੂਲੇਿਨ  
www gpo gov/fdsys/pkg/FR-2011-
09-28/pdf/2011-22783 pdfਪੂਿਵ ਦਖਲ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਜਂੋ ਪਕਿਭਾਕਿਤ ਿਿਦੇ 
ਹਨ ਜੋ "ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਹਿੇਿ ਪਾਤਿ ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ 
ਕਵਿਾਸਾਤਮਿ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਵਿਾਸ ਕਵੱਿ ਵਾਿਾ 
ਿਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਪਕਿਵਾਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ 
ਿਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਤਆਿ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ: 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਹੋਿਾ 
ਪਕਿਵਾਿਿ ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ।

2. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿ ਜਾਂ ਪਕਿਵਾਿ ਦਾ ਨਾਮ। 

3. ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀ ਕਜਵਂੇ 
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿ ਸੁਿੱਕਖਆ 
ਨੰਬਿ।

4. ਹੋਿ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀ, ਕਜਵਂੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ 
ਦੀ ਜਨਮ ਕਮਤੀ, ਜਨਮ ਸਥਾਣ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦਾਈ 
ਦਾ ਨਾਮ। 

5. ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਕਵਿੇਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਿੀ ਜਾਂ ਹੋਿ 
ਜਾਣਿਾਿੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਜਬ ਕਨਿਿਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਏਗੀ।

6. ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਕਜਸ ਨੰੂ ਪੂਿਵ ਦਖਲ 
ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਵਾਜਬ ਤੌਿ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ 
ਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪਤਾ ਹੈ।

ਿ੍ਰ ਵਕਵਰਆਤਮਕ ਉਿਰਾਵਲਆਂ ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ 

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਉਦੇਿਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਤਂੋ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ,  
ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਿਨੰੂਨੀ ਸਿਪ੍ਰਸਤ, ਫੋਸਟਿ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਜਾਂ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ 
ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਾਂ ਿੰਮ ਿਿ ਿਹੇ ਕਵਅਿਤੀ ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਿਾ ਿਕਹੰਦਾ 
ਹੈ।

ESIT ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ  ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੀ 
ਅਕਿਿਾਿ ਹਨ?

ESIT ਦੇ ਵਾਕਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਅਿੀਨ, ਇੱਿ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੇ ਵਜਂੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਹੇਠ ਕਲਖੇ 
ਅਕਿਿਾਿ ਹਨ:

• ਹਵਾਲੇ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 45 ਿੈਲੰਡਿ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਿੁਿੂਆਤੀ IFSP ਮੀਕਟੰਗ ਕਵਖੇ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਪਕਿਵਾਿ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (IFSP) ਦੇ 
ਕਵਿਾਸ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਬਹੁ-ਕਵਿਅਿ ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਆਿਲਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ। ਬਹੁ-ਕਵਿਅਿ ਤਂੋ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਿ ਵੱਖਿੇ ਕਵਿਾ-ਖੇਤਿਾਂ 
ਜਾਂ ਕਵਿੇਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿਮੂਲੀਅਤ। ਉਦਾਹਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੋਲੀ ਭਾਿਾ ਪੈਥੋਲੌਜੀਸਟ ਅਤੇ ਕਵਿੇਿ ਕਸੱਕਖਅਿ।

• ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਿ ਦੇ ਮੁਲਾਂਿਣ, ਆਿਲਨ, IFSP ਕਵਿਾਸ, ਸੇਵਾ ਸਕਹਯੋਗ, ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਤਮਿ ਉਪਿਾਕਲਆਂ 
ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ।

• ਸਿ੍ਰ ੀਨਨੰਗ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ (ਜੇਿਿ ਵਿਤੀ ਗਈ) ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਮੁਲਾਂਿਣ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ, ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ 
ਬੇਨਤੀ ਿਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੰਦੇ ਹੋ।

• ਜੇਿਿ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਾਤਿ ਹੋ, ਤਾਂ IFSP ਦੇ ਕਵੱਿ ਸੰਬੋਿਨ ਿੀਤੇ ਅਨੁਸਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਲਈ ਉਵਚਤ ਿੂਰਿ 
ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ।

• ਸਿ੍ਰ ੀਨਨੰਗ, ਮੁਲਾਂਿਣਾਂ, ਆਿਲਨਾਂ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨ੍ਾ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ।

• ਉਹਨਾਂ ਸਾਿੀਆਂ ਮੀਕਟੰਗਾਂ ਕਵੱਿ ਸੱਦਾ ਕਦੱਤਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਕਵੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਿਣ, 
ਜਾਂ ਪਲੇਸਮਂੈਟ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਲਈ ਉਕਿਤ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ 
ਸੰਬੰਿ ਕਵੱਿ ਫੈਸਲਾ ਕਲੱਤਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਿਣ, ਜਾਂ ਪਲੇਸਮਂੈਟ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਲਈ ਉਕਿਤ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ 
ਕਵੱਿ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਸਮਂੇ ਕਸਿ ਕਲਖਤ ਸੂਿਨਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ।

• ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਿ ਿੁਦਿਤੀ ਵਾਤਾਵਿਨਾਂ ਕਵੱਿ ਹਿੇਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ ਕਜੱਥਂੋ ਤੱਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ 
ਕਵਿਾਸਾਤਮਿ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਿਿਨ ਲਈ ਜਿੂਿੀ ਹੋਵੇ।

• ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀਦੀ ਗੁਿਤਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਿਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ।

• ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਿ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਕਿਿਾਿਡ ਦੀ ਿੁਿੂਆਤੀ ਿਾਪੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ।

• ਹਿੇਿ ਮੁਲਾਂਿਣ, ਆਿਲਨ, ਅਤੇ IFSP ਦੀ ਿਾਪੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਿੇਿ IFSP ਮੀਕਟੰਗ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 
ਜਲਦੀ ਤਂੋ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਿਿਨ, ਅਤੇ ਜੇਿਿ ਉਕਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਿੋਕਿਤ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ।

• ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਗੈਿ-ਸਮਝੌਕਤਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਿਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇੱਿ ਕਨਿਪੱਖ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੇ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ। ਪ੍ਰਿਾਸਿੀ ਕਿਿਾਇਤ ਨੰੂ ਦਿਜ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ।

ਉੱਪਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਵਿੇਿ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਤਮਿ ਉਪਿਾਕਲਆਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਸੂਕਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਿਦਾਿ 
ਹੋ। ਇਹ ਅਕਿਿਾਿ ਨੀਿੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
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ਿੂਰਿ ਵਲਿਤ ਿੂਚਨਾ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ESIT ਮੀਕਟੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਕਤਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਵੱਿ ਪ੍ਰਸਤਾਕਵਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਕਿਵਂੇ ਸੂਕਿਤ ਕਿਵਂੇ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪੂਿਵ ਕਲਖਤ ਸੂਿਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਿ ਵਾਜਬ ਸਮਂੇ ਦੇ ਅੰਦਿ ਕਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ 
ਕਿ ਇੱਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਿਣ, ਜਾਂ ਪਲੇਸਮਂੈਟ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਲਈ ਉਕਿਤ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ ਨੰੂ ਿੁਿੂ ਿਿਨ ਜਾਂ 
ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਏ ਜਾਂ ਮਨ੍ਾ ਿਿੇ। ਇਸ ਸੂਿਨਾ ਕਵੱਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਬਾਿੇ ਸੂਕਿਤ ਿੀਤੇ 
ਜਾਣ ਲਈ ਿਾਫੀ ਕਵਸਕਤ੍ਰ ਤ ਵੇਿਵੇ ਿਾਮਲ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ:

• ਉਹ ਿਾਿਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸਵਵਾਂਦੇ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੱਲਂੋ 
ਪ੍ਰ ਸਤਾਕਵਤ ਜਾਂ ਮਨ੍ਾ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹੈ।

• ਇਹ ਿਾਿਵਾਈ ਿਿਨ ਦੇ ਿਾਿਨ।

• ਉਹ ਸਾਿੇ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਤਮਿ ਉਪਿਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।

• ਕਿਿਾਇਤ ਦਿਜ ਿਿਵਾਉਣ ਦਾ ਤਿੀਿਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਂੇ ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਦੇ ਵੇਿਵੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਿਾਜ ਦੀ ਮਕਿਅਸਥਤਾ, ਿਾਜ ਕਿਿਾਇਤ, ਅਤੇ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੇ 
ਸੁਣਵਾਈ ਿਾਿਜ।

ਇਹ ਸੂਿਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਭਾਿਾ ਕਵੱਿ ਕਲਖੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਨੀਿ ਭਾਿਾ ਕਵੱਿ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਸਵਾਏ ਓਦਂੋ ਜਦਂੋ ਇੰਝ ਿਿਨਾ 
ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇਿਿ ਤੁਹਾਡੀਵਸਨੀਿ ਭਾਿਾ ਜਾਂ ਸੰਿਾਿ ਦਾ ਿੋਈ ਹੋਿ ਸਾਿਨ ਕਲਖਤ ਭਾਿਾ ਕਵੱਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਿਨ ਲਈ ਿਦਮ ਉਠਾਵੇਗਾ:

• ਇਹ ਸੂਿਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਨੀਿ ਭਾਿਾ ਜਾਂ ਸੰਿਾਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਿ ਸਾਿਨ ਦੇ ਕਵੱਿ ਮੌਕਖਿ ਤੌਿ 'ਤੇ 
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਿ ਢੰਗ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਅਨੁਵਾਕਦਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;

• ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਿਨਾ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ

• ਇਸ ਬਾਿੇ ਇੱਿ ਕਲਖਤ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਵੱਿ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਪੂਿੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਖਤ ਸਕਹਮਤੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਿੰਮਾਂ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਇਹ ਕਨਿਿਾਿਤ ਿਿਨ ਲਈ ਕਵਿਾਸਾਤਮਿ ਸਿ੍ਰ ੀਨਨੰਗ ਿਿਨਾ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ 
ਕਵਿਲਾਂਗਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿੱਿ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਸਾਿੇ ਮੁਲਾਂਿਣਾਂ ਅਤੇ ਆਿਲਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿਾਲਨ ਿਿਨਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਲਈ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਿਵਾਉਣਾ।

• ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਿ ਫਾਇਕਦਆਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕਨੱਜੀ ਬੀਮਾ ਦੀ ਵਿਤਂੋ 
ਿਿਨੀ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਿੇ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਨ ਯੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਿਿਨਾ।

ਿੁਿੂਆਤੀ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਨ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਖਤ ਸਕਹਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਹਮਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਿਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ (ਮਜਬੂਿ ਿਿਨ 
ਲਈ) ਿੋਈ ਿਾਿਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਲੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਿੇ ਿਬਦਾਂ ਕਵੱਿ, FRC, ਜਾਂ ਪੂਿਵ ਦਖਲ 
ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਕਹਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਾਹੀ ਨੰੂ ਿੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਨਿਿਾਿਤ 
ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਿਾਿਜਾਂ ਨੰੂ ਿਾਇਦ ਨਾ ਵਿਤੇ।
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ਿਿਨੀਕ ਭਾਸ਼ਾ,  ਕਜੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਤਂੋ ਸੀਮਤ ਅੰਗ੍ਰੇ ਜੀ 
ਭਾਿਾ ਿੌਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਦਂੋ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਆਮ ਤੌਿ 
'ਤੇ ਵਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਿਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਿਣਾਂ 
ਅਤੇ ਆਿਲਨਾਂ ਦਾ ਸੰਿਾਲਨ ਿਿਦੇ ਸਮਂੇ, ਵਸਨੀਿ ਭਾਿਾ 
ਤਂੋ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਵੱਲਂੋ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਿਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਭਾਿਾ। ਜਦਂੋ ਕਿਸੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਕਵੱਿ ਔਕਖਆਈ 
ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ, ਜਾਂ ਅੰਨੇ੍ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਦ੍ਰ ਿਟੀ ਵਾਲੇ 
ਕਵਅਿਤੀ, ਜਾਂ ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਖਤ ਭਾਿਾ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ 
ਦੇ ਸੰਦਿਭ ਕਵੱਿ ਵਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਸਨੀਿ ਭਾਿਾ ਤਂੋ ਭਾਵ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਵੱਲਂੋ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਿਕਤਆ ਜਾਣ 
ਵਾਲਾ ਸੰਿਾਿ ਦਾ ਸਾਿਨ (ਕਜਵਂੇ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ ਭਾਿਾ, ਬ੍ਰੇ ਲ, ਜਾਂ 
ਮੰੂਹ ਿਾਹੀਂ ਸੰਿਾਿ)।

ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ ਦੀ ਿਵਿਮਤੀ

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਕਿਿਾਿ ਦੀ ਵਿਤਂੋ ਕਿਵਂੇ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ?

ਸਕਹਮਤੀ ਤਂੋ ਭਾਵ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਵਸਨੀਿ ਭਾਿਾ ਕਵੱਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਗਤੀਕਵਿੀ ਦੇਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਸਾਿੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਬਾਿੇ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਾਂ 
ਸੂਕਿਤ ਿਿ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਹੈ

• ਤੁਸੀਂ ਕਲਖਤ ਕਵੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਗਤੀਕਵਿੀ ਿਿਨ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੋ, ਅਤੇ 
ਸਕਹਮਤੀ ਕਵੱਿ ਉਸ ਗਤੀਕਵਿੀ ਦਾ ਵੇਿਵਾ ਕਲਕਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵੱਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਕਿਿਾਿਡਾਂ (ਜੇਿਿ ਿੋਈ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਸੂਿੀਆਂ 
ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਿੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੰੂ ਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

• ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਫ਼ ਤਂੋ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੱਤਤੇ ਜਾਣਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਵਾਕਪਸ ਕਲੱਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨੰੂ ਵਾਕਪਸ ਲਂੈਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰ ਕਤਕਿਕਿਆਤਮਿ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਹ ਉਸ ਿਾਿਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਜੋ ਸਕਹਮਤੀ 
ਨੰੂ ਵਾਕਪਸ ਕਲੱਤਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ)।

ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਉਕਿਤ ਯੋਗ ਸਟਾਫ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਿਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਿਦਮ ਉਠਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ:

• ਸਿ੍ਰ ੀਨਨੰਗ, ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਆਿਲਨਾਂ ਜਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿਿਤੀ ਦੇ ਬਾਿੇ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਾਂ ਸਿੇਤ ਹੋ।

• ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਸਿ੍ਰ ੀਨਨੰਗ, ਮੁਲਾਂਿਣ ਅਤੇ ਆਿਲਨਾਂ ਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਿਿ ਸਿੇਗਾ ਜੱਦ ਤੱਿ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾ ਕਦੱਤੀ 
ਹੋਵੇ।

ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਾਤਿ ਬੱਿੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਿਿਾਿਤ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਿੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਜਾਂ ਹੋਿ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ 
ਸਦੱਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਸੇਵਾ (ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨੰੂ ਸਵੀਿਾਿ ਿਿਨਗੇ ਜਾਂ ਅਸਵੀਿਾਿ ਿਿਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹੀ ਸੇਵਾ 
(ਪਕਿਵਾਿ ਸੰਸਿਾਨ ਿੁਆਿਡੀਨੇਿਨ ਦੇ ਲਈ ਿੈਗੂਲੇਿਨਾਂ ਦੇ ਤਕਹਤ ਲੁੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰ ਿਾਸਿੀ ਿਾਿਜਾਂ ਤਂੋ ਕਸਵਾਏ) ਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਵੀਿਾਿ ਿਿਿੇ 
ਬਾਅਦ ਕਵੱਿ ਅਸਵੀਿਾਿ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੰਝ ESIT ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਿਾਂ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੱਦ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂਿਿ ਸਿਦੇ 
ਹੋ।
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ਵਰਕਾਰਡ

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਿੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਤੱਿ ਪਹੰੁਿ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਿਨ ਲਈ 
ਿੀ ਅਕਿਿਾਿ ਹਨ?

ਗੁਿਤਤਾ

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਵੱਿ ਦੱਸੀਆਂ ਗੀਆਂ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ, ਤੁਹਾਨੰੂ IFSP ਦੀ ਸਿ੍ਰ ੀਨਨੰਗ, ਮੁਲਾਂਿਣਾਂ ਅਤੇ 
ਆਿਲਨਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਕਨਿਿਾਿਨਾਂ, ਕਵਿਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿਿਨ, ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਕਵਅਿਤੀਗਤ 
ਕਿਿਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਬਾਿੇ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਭਾਗ C ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਿ ਨਹੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਿਿਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੇਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਲਈ ਿੈਫੱਿ ਹੋਣ ਤਂੋ ਲੈ ਿੇ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ 
ਫੈਡੱਿਲ ਅਤੇ ਿਾਜ ਿਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਿ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੱਲਂੋ ਇਿੱਠੇ 
ਿੀਤੇ ਗਏ, ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਿਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਿਾਿਡ ਦੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਸਮੀਕਖਆ (ਿਾਿੋਬਾਿੀ 
ਘੰਕਟਆਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ) ਿਿਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਦੇਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਿੋਈ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 10 ਿੈਲੰਡਿ 
ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਿੂ ਦੇਿੀ ਦੇ ਅਤੇ IFSP ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਕਵੱਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਪਕਿਵਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਿਣ, ਪਲੇਸਮਂੈਟ, 
ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਕਵੱਿ ਕਿਸੇ ਮੀਕਟੰਗ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਿਿਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਿਿਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਵੱਿ ਿਾਮਲ ਹਨ:

• ਕਿਿਾਿਡ ਦੇ ਲਈ ਕਵਆਕਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਵੱਲਂੋ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ।

• ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ ਕਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਿਿਦੇ ਹੋਏ ਕਿਿਾਿਡ ਮੁਹੱਈਆ ਿਿਵਾਏਗਾ, 
ਜੇਿਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਿਿਨ ਕਵੱਿ ਅਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਿਿਨ ਦੇ ਮੌਿੇ ਨੰੂ ਵਿਤਣ ਦੇ ਤਂੋ 
ਅਸਿਦਾਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੋਿਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰ ਤੀਕਨੱਿ ਿਿਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਵੱਲਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਿਾਿਡ ਦੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਿਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ।

ਇੱਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਮੰਨ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਸਮੀਕਖਆ 
ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ ਹੈ ਕਸਵਾਏ ਓਦਂੋ ਜਦਂੋ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਿਿਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਜੰਨ੍ਾਂਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ 
ਲਾਗੂ ਿਾਜ ਿਾਿਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਅਕਿਿਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜਵਂੇ ਕਿ ਿਸਟਡੀ, ਫੋਸਟਿ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿਪ੍ਰਸਤਤਾ, ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਤਲਾਿ ਕਜਹੇ ਮੱੁਦੇ।

ਹਿੇਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਇਿੱਤਿ, ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਜਾਂ ਵਿਤੇ ਗਏ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਤੱਿ ਪਹੰੁਿ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਿਾਂ 
ਦਾ ਕਲਖਤ ਕਿਿਾਿਡ ਿੱਖਣਗੇ (ਕਸਵਾਏ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਅਕਜਹੇ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿਤ ਿਿਮਿਾਿੀਆਂ ਵੱਲਂੋ ਐਿਸੈਸ), 
ਕਜਸ ਕਵੱਿ ਕਿਿ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਿਸੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕਮਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਿ ਵੱਲਂੋ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਿਿਾਿਡ ਨੰੂ ਵਿਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਿ ਨੰੂ ਅਕਿਿਾਿ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਿ 
ਿਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇਿਿ ਕਿਸੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਕਿਿਾਿਡ ਕਵੱਿ ਇੱਿ ਤਂੋ ਵੱਿ ਬੱਿੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਾਿੀ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਿੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਕਵਿੇਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਬਾਿੇ ਸੂਕਿਤ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਇਿ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਿੇਠਲੀਆਂ ਿਵਰਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ:

1  “ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤਂੋ” ਮਤਲਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਿਾਿੀ 
ਤਂੋ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੰੂ 
ਭੌਕਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਨਿਟ ਿਿਨਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਵਅਿਤੀਗਤ 
ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣੀ ਨਾ ਜਾ ਸਿੇ; 

2  “ਿੂਰਿ ਦਿਲ ਵਰਕਾਰਡ,” “ਵਿੱਵਿਆ ਵਰਕਾਰਡ 
(ਵਰਕਾਰਡਾਂ)” ਜਾਂ “ਕਿਿਾਿਡ (ਕਿਿਾਿਡਾਂ)” ਤਂੋ ਭਾਵ 
ਹੈ ਇੱਿ ਬੱਿੇ ਦੇ ਬਾਿੇ ਸਾਿੇ ਕਿਿਾਿਡ ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗ C 
ਦੇ ਅਿੀਨ ਇਿੱਠੇ ਿੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਣਾਏ ਿੱਖਣ ਜਾਂ ਵਿਤੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ 

3  “ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਏਜੰਿੀ” ਤਂੋ ਭਾਵ ਹੈ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ, 
ਏਜੰਸੀ, ਇਿਾਈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ 
ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੰੂ ਇਿੱਠਾ ਿਿੇਗੀ, ਬਣਾਏ 
ਿੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਤੇਗੀ। ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਏਜੇਸੀ ਕਵੱਿ ਸਟੇਟ 
ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ, ਹਿੇਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਿਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗ C ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੇਵਾ ਿੁਆਿਡੀਨੇਿਨ, 
ਮੁਲਾਂਿਣਾਂ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮਂੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਭਾਗ C ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਿਾਮਲ ਹਨ)। ਇਸ ਕਵੱਿ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਹਵਾਲਾ ਸੰਸਾਿਨ ਜਾਂ 
ਉਹ ਸਿਿਾਿੀ ਜਾਂ ਕਨੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ 
ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਹਿੇਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਵੱਲਂੋ 
ਇਿੱਤਿ, ਸੰਭਾਲੇ, ਜਾਂ ਵਿਤੇ ਗਏ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਿੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਿਿੇਗਾ। ਇੱਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿੀਤੇ ਗਏ 
ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿੁਲਿ ਲਗਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇਿਿ ਇਹ ਿੁਲਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਿਦਾਿ 
ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਅਤੇ ਸਮੀਕਖਆ ਿਿਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਵਿਤਣ ਤਂੋ ਿੋਿਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਜਾਣਿਾਿੀ ਖੋਜਣ ਜਾਂਇਸ ਨੰੂ ਦੁਬਾਿਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਦੇ ਲਈ 
ਿੁਲਿ ਿਾਇਦ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਿ ਦੇ ਹਿੇਿ IFSP 
ਮੀਕਟੰਗ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਹਿੇਿ ਮੁਲਾਂਿਣ, ਬੱਿੇ ਦੇ ਆਿਲਨ, ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਆਿਲਨ, ਅਤੇ IFSP ਦੀ 
ਜਲਦੀ ਤਂੋ ਜਲਦੀ ਿਾਪੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਿਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਇਿੱਤਿ ਿੀਤੇ, ਸੰਭਾਲ ਿੀਤੇ, ਜਾਂ ਵਿਤੇ ਗਏ 
ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਕਵੱਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭੜਿਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਿੇ ਦੀ ਪਿਦੇਦਾਿੀ ਜਾਂ ਹੋਿਾਂ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਿਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੋਲ ਬੇਨਤੀ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਜਾਣਿਾਿੀ ਕਵੱਿ ਸੰਿੋਿਨ ਿਿਨ ਲਈ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 
ਿਿਦਾ ਹੈ।

• ਅਕਜਹੇ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਿਨ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਉਸ ਵੱਲਂੋ ਬੇਨਤੀ 
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਵਾਜਬ ਸਮਂੇ ਕਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਿ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਕਵੱਿ 
ਸੰਿੋਿਨ ਿਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

• ਜੇਿਿ ਅਕਜਹੇ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਕਵੱਿ ਸੰਿੋਿਨ 
ਿਿਨ ਤਂੋ ਮਨ੍ਾ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਿੇ ਸੂਕਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿ ਬਾਿੇ ਦੱਕਸਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਕਵੱਿ ਜਾਣਿਾਿੀ 
ਨੰੂ ਿੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੌਿਾ ਮੁਹੱਈਆ ਿਿਵਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ, ਭੜਿਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ 
ਪਿਦੇਦਾਿੀ ਜਾਂ ਹੋਿਾਂ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਨ ਕਵੱਿ ਨਹੀਂਹਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਜਾਂ 
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋ 
34 CFR 99.22 ‘ਤੇ ਪਕਿਵਾਿਿ ਕਸੱਕਖਅਿ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਿਦੇਦਾਿੀ ਿਨੰੂਨ (FERPA) 
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋਣ।

• ਜੇ,ਿਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ, ਅਕਜਹਾ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਿਦਾ ਹੈ ਕਿ 
ਇਹ ਜਾਣਿਾਿੀ ਗਲਤ, ਭੜਿਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਪਿਦੇਦਾਿੀ ਜਾਂ 
ਹੋਿਾਂ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਿ ਜਾਣਿਾਿੀ ਕਵੱਿ ਸੰਿੋਿਨ 
ਿਿਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲਖਤ ਕਵੱਿ ਸੂਕਿਤ ਿਿਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਜੇਿਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ, ਅਕਜਹਾ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫੈਸਲਾ ਿਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ 
ਉਹ ਜਾਣਿਾਿੀ ਗਲਤ, ਭੜਿਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਪਿਦੇਦਾਿੀ 
ਅਤੇ ਹੋਿਾਂ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਕਵੱਿ ਇਸ 
ਜਾਣਿਾਿੀ ‘ਤੇ ਨਟੱਪਣੀ ਿਿਦਾ ਹੋਇਆ ਿਥਨ ਿਾਮਲ ਿਿਨ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿ ਬਾਿੇ ਸੂਕਿਤ ਿੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਿੋਈ ਹੋਿ 
ਿਾਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਨਿਿਾਿਨ ਿਿਨ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਸੂਕਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੇ ਕਵੱਿ ਿੱਖੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਸਪਿਟੀਿਿਨ ਨੰੂ ਤੱਦ ਤੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਵਜਂੋ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਵੱਲਂੋ ਸੰਭਾਕਲਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਤੱਿ ਕਿਿਾਿਡ ਜਾਂ ਮੁਿਾਬਲਾ ਭਾਗ (ਕਿਿਾਿਡ ਦਾ 
ਉਹ ਭਾਗ ਕਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਕਹਮਤ ਹੋ) ਅਕਜਹੇ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਵੱਲਂੋ ਸੰਭਾਕਲਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਜੇਿਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿੀਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਕਿਿਾਿਡ ਅਕਜਹੇ ਕਿਸੇ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 
ਵੱਲਂੋ ਕਿਸੇ ਕਿਿ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਿਟ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਟੀਿਿਨ ਨੰੂ ਵੀ ਕਿਿ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਿਟ ਿੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੁਲਾਿੇ ਤਂੋ ਿਵਿਲਾਂ ਿਵਿਮਤੀ

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਂੋ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ 
‘ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀ:

• ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੰੂ ਇਿੱਤਿ ਿਿਨ, ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਵਿਤਣ ਦੇ ਕਵੱਿ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿੀਆਂ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਿ ਿੋਲ ਪ੍ਰਿਟ ਿੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਿਾਿੀ, ਕਸਵਾਏ 
ਜਦਂੋ ਭਾਗ C (34 CFR 303.414) ਅਤੇ FERPA (34 CFR 99.31) ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਅਕਜਹਾ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ ਕਦੱਤਾ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ

• ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਿਿਨ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਿ ਉਦੇਿ ਦੇ ਲਈ ਵਿਤੀ 
ਜਾਵੇ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਕਿਿਾਿਡ ਦੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤ ਵੱਲਂੋ ਹੋਿਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਕਬਨਾਂ 
ਪ੍ਰਿਾਕਿਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਜਦਂੋ ਤੱਿ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ FERPA ਦੇ ਅਿੀਨ ਇੰਝ ਿਿਨ ਲਈ ਅਕਿਿਾਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਿਿ 
ਤੁਸੀਂ ਸਕਹਮਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਿਿਨ ਤਂੋ ਮਨ੍ਾ ਿਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਿਦਾ 
ਹੈ, ਕਜਵਂੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰ ਭਾਵਤ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਤੱਿ ਕਿ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ੍ਾ ਿਿਨ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿ ਕਵੱਿ ਉਲੰਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦਂਾ।

ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ, ESIT ਵੱਲਂੋ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਸਟੇਟ ਕਸੱਕਖਆ ਏਜੰਸੀ (ਸਾਿਵਜਕਨਿ ਕਹਦਾਇਤਾਂ 
ਦੇ ਸੁਪਿਇੰਤਟਂੈਤਡਂੈਟ ਦੇ ਦਫਤਿ) ਨੰੂ ਅਤੇ ਕਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨਿ ਕਸੱਕਖਆ ਏਜੰਸੀ (ਸਥਾਨਿ ਸਿੂਲ ਕਜਲੇ੍) ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਿੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਕਮਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਿਿ ਜਾਣਿਾਿੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾਂ, ਪਕਤਆਂ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਿ ਦੇ ਸਮੇਤ) ਦਏ। ਇਸ 
ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਲੋੜ IDEA ਦੇ ਭਾਗ B ਦੇ ਅਿੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਪਾਤਿ ਸਾਿੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਿਨ ਲਈ ਹੈ।

ਕਿਿਾਿਡਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਉਪਿਾਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ:

• ਹਿੇਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਸੰਗ੍ਰ ਕਹਣ, ਸੰਭਾਲ, ਸਟੋਿੇਜ, ਪ੍ਰਗਟੀਿਿਨ, ਅਤੇ ਕਵਨਾਿ ਿਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ 
ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਿੱਕਖਆ ਿਿਨ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਹਿੇਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦਾ ਇੱਿ ਅਕਿਿਾਿੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ 
ਿਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੰੁਮੇਵਾਿ ਹੈ।

• ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰ ਕਹਣ ਜਾਂ ਵਿਤਂੋ ਿਿ ਿਹੇ ਹਿੇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ IDEA ਅਤੇ FERPA ਦਾ 
ਅਨੁਪਾਲਨ ਿਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਕਿੰਗਟਨ ਦੇ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਕਵੱਿ ਕਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਕਹਦਾਇਤ 
ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਹਿੇਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਪਬਕਲਿ ਜਾਂਿ ਦੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਿ ਉਹਨਾਂ ਿਿਮਿਾਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵਿਤਮਾਨ 
ਸੂਿੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਿੋਲ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀ ਤੱਿ ਪਹੰੁਿ ਹੈ।

• ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਨੰੂ ਸੂਕਿਤ ਿਿਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਭਾਗ C, 20 USC 1232f ਅਤੇ 
EDGAR ਦੇ ਕਵੱਿ GEPA ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨਾਂ, 34 CFR ਭਾਗਾਂ 76 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਅਿੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਪਕਿਵਾਿ ਨੰੂ ਕਵਅਿਤੀਗਤ 
ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਿਾਿੀ ਇਿੱਤਿ ਿਿਨ, ਿੱਖਣ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਿਤਂੋ ਿਿਨ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਇੱਿ ਵਾਿ ਜਦਂੋ ਇਹ ਜਾਣਿਾਿੀ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਿਕਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨੰੂ ਨਿਟ ਿਿ ਦੇਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਂੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਂੋ ਕਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ-ਕਮਤੀ, ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ ਸੰਪਿਿ ਜਾਣਿਾਿੀ (ਪਤੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਿ ਦੇ ਸਮੇਤ), 
ਸੇਵਾ ਸਕਹਯੋਗ (ਸਕਹਯੋਗਾਂ) (FRC) ਦੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਕਨਿਾਸੀ ਡੇਟਾ (ਕਨਿਾਸੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਮਿ, 
ਅਤੇ ਕਨਿਾਸੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿਾਮਲ ਹੋਏ ਿੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ) ਨੰੂ ਸੰਭਾਕਲਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਹਿੇਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ 
ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ 
ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਿੱਕਖਆ 
ਿਿਨਾ ਜਿੂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ 
ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਤਂੋ ਕਬਨਾਂ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ 
ਕਿਿਾਿਡ ਪ੍ਰਿਾਕਿਤ ਨਹੀਂ ਿਿ ਸਿਦੇ।
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ਵਿਿਾਦ ਿੱਲ ਿ੍ਰ ਵਕਵਰਆਿਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇਿਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲੈ ਿੇ ਕਿੰਤਾ ਹੈ? 

ਜੇਿਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਬਾਿੇ ਕਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਿਪਾ ਿਿਿੇ ਇਸ  
ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤਂੋ ਜਲਦੀ FRC ਜਾਂ IFSP ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿਿੋ। ESIT ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਸੰਭਵ 
ਕਨਊਨਤਮ ਸਤਿ 'ਤੇ ਗੈਿ-ਸਮਝੌਕਤਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋ ਤਸਾਹਤ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਿਿ ਕਿਸੇ 
ਕਿੰਤਾ ਨੰੂ ਗੈਿ-ਿਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ, ਤਾਂ ਕਵਵਾਦ ਹੱਲ ਿਿਨ ਦੇ 
ਕਵਿਲਪ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।

ਜੇਿਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਿਣ, ਪਲੇਸਮਂੈਟ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਪਕਿਵਾਿ ਦੇ 
ਲਈ ਉਕਿਤ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਕਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਤਾਵਾਂ 
ਦਾ ਸਮਂੇ ਕਸਿ ਹੱਲ ਿਿਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿੇਠਲੀਆਂ ਵਤੰਨ ਰਿਮੀ ਿ੍ਰ ਵਕਵਰਆਿਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ 
ਉਿਲਬਿ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਇੱਕ ਵਨਰਿੱਿ ਵਨਰਿਾਰਤ 
ਿ੍ਰ ਵਕਵਰਆ ਿੁਣਿਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿ੍ਰ ਸ਼ਾਿਕੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ। ਇਿ ਨੰੂ ਵਕਿੇ ਿੀ ਕ੍ਰ ਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਿਕਦਾ ਿੈ।

ਮਵਿਅਿਥਤਾ

ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਿ ਗੈਿ-ਕਵਿੋਿਾਤਮਿ ਤਿੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਿੈਿ-ਸਮਝੌਤਤੇ ਦਾ ਹੱਲ ਿਿਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਂੋ ਕਿਿਾਂ ਵੱਲਂੋ 
ਸੁਤੰਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਕਤਆਂ ਨੰੂ ਪੇਿਿਿ ਿਿਨ 
ਲਈ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੈਿ-ਕਦਲਿਸਪ ਕਿਿ (ਕਨਿਪੱਖ ਕਵਿੋਲਾ) 
ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਕਵਿਾਜਨਿ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਮਲਣ ਦੇ ਮੌਿੇ ਦੇ ਲਈ ਮਕਿਅਸਥਤਾ 
ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਨੰੂ ਨਾ ਵਿਤਣ ਦੀ ਿੋਣ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੇ ਫਾਇਕਦਆਂ ਨੰੂ 
ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਤਂੋ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋ ਤਸਾਹਤ ਿਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਵਵਾਦ ਹੱਲ ਇਿਾਈ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ 
ਕਵੱਿ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਿਂੇਦਿ ਜਾਂ ਸਮੁਦਾਇਿ ਮਾਤ-ਕਪਤਾ ਸਿੋਤ ਿਂੇਦਿ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਤੇ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ।

ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਨੰੂ ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲਂੋ ਿਸੀਦ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਸਮਂੇ ਕਸਿ ਪੂਿਾ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਿਸੇ ਕਨਿਪੱਖ 
ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਨਿਾਿਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵੱਿ ਦੇਿੀ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਿਾਂ 
ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਨਿਾਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਤੀ ਜਾ ਸਿਦੀ।

ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਿਨੀ ਸਮਂੇ ਕਸਿ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਜਹੇ ਸਥਾਨ ਕਵੱਿ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 
ਦੋਨਂੋ ਕਿਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਕਵਿਾਜਨਿ ਹੋਵੇ। ਇੱਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਨਿਪੱਖ ਕਵਿੋਲਾ, ਕਜਸ ਨੰੂ ਅਸਿਦਾਿ 
ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਤਿਨੀਿਾਂ ਕਵੱਿ ਕਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇੱਿ ਗੈਿ-ਿਸਮੀ, ਗੈਿ-ਕਵਿੋਿਾਤਮਿ 
ਵਾਤਾਵਿਨ ਕਵੱਿ ਕਵਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਂੋ ਕਿਿਾਂ ਨੰੂ ਕਮਲੇਗਾ।

ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਿ ਗੈਿ-ਕਵਿੋਿਾਤਮਿ ਤਿੀਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਿੈਿ-ਸਮਝੌਤਤੇ ਦਾ 
ਹੱਲ ਿਿਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਂੋ ਕਿਿਾਂ ਵੱਲਂੋ 
ਸੁਤੰਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਯੋਗ ਕਨਿਪੱਖ ਕਵਿੋਕਲਆਂ ਦੀ ਇੱਿ ਸੂਿੀ ਕਤਆਿ ਿਿ ਿੇ ਿੱਖਦੀ ਹੈ ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਕਵਿਲਾਂਗ ਕਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਤ ਿਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਿੈਗੂਲੇਿਨਾਂ ਦਾ ਕਗਆਨ ਹੈ। ਕਵਿੋਕਲਆਂ ਨੰੂ ਇੱਿ 
ਬੇਤਿਤੀਬੀ, ਵਾਿੀ ਕਸਿ ਜਾਂ ਿੋਈ ਹੋਿ ਕਨਿਪੱਖ ਅਿਾਿ 'ਤੇ ਿੁਕਣਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ 
ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋ ਤਸਾਹਤ ਿਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਕਟੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਿੇ ਖਿਿੇ ਦੇ ਸਮੇਤ 
ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਦੇ ਖਿਿ ਦੇ ਲਈ ਜੰੁਮੇਵਾਿ ਹੈ।

ਜੇਿਿ ਗੈਿ-ਸਮਝੌਤਾ ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਿਾਂ ਨੰੂ ਇੱਿ ਿਨੰੂਨੀ ਸਮਝੌਤਾ 
ਮੁਿੰਮਲ ਿਿਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਹੱਲ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਦਂਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਿਅਸਥਤਾ 
ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਿਿਿਾਵਾਂ ਗੁਪਤ ਹੋਣੀਆ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਵਿਤੀ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿਿਾਿੀ ਿਾਿਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਕਵੱਿ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਤਆ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਅਤੇ ਸਟੇਟ 
ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ ਤੀਕਨੱਿ ਵੱਲਂੋ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਜਸ ਿੋਲ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ 
ਬੰਨ੍ਣ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਖਤ, ਦਸਤਖਤ ਿੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਕਨਆਂ-ਅਕਿਿਾਿ ਦੇ ਕਿਸੇ 
ਵੀ ਿਾਜ ਿੋਿਟ ਜਾਂ ਸੰਯੁਿਤ ਿਾਜ ਦੇ ਕਜਲ੍ਾ ਿੋਿਟ ਦੇ ਕਵੱਿ ਲਾਗੂ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਇੱਿ ਕਨਿਪੱਖ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿਿਨ 
ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰ ਤੀਬੰਿਤ ਨਹੀਂ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਿੋ ਸਮਂੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਅਤੇ ਕਨਿਪੱਖ ਬਾਿੀ 
ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਿਜ ਿਿ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਜਵਂੇ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੱਕਸਆ ਕਗਆ 
ਹੈ।
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ਵਨਰਿੱਿ ਵਨਰਿਾਰਤ ਿ੍ਰ ਵਕਵਰਆ ਦੀਆਂ ਿੁਣਿਾਈਆਂ

ਇੱਿ ਕਨਿਪੱਖ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਕਨਿਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਿਿਾਿੀ ਵੱਲਂੋ ਸੰਿਾਲਤ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਿ ਿਸਮੀ 
ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਿ ਕਵਿਲਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਤਿਫਂੋ ਇੱਿ ਕਵਅਿਤੀਗਤ 
ਕਿਿਾਇਤ ਦਿਜ ਿਿਵਾਉਣਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਿੈਲੰਡਿ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਕਨਿਪੱਖ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਿ ਕਲਖਤ 
ਫੈਸਲਾ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। (ਜੇਿਿ ਿੋਕਿਿ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਉਸੇ 30 ਿੈਲੰਡਿ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।) 
ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਿਿਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਬਿਾਇਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਿਾਲਨ ਿਿਨ ਲਈ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਿਿਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਗ C ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਿ ਬੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਉਪਲਬਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਹੋਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਿਿਤੱਵ ਕਨਭਾਉਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ:

• ਕਿਿਾਇਤ ਦੇ ਬਾਿੇ ਸੰਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨੰੂ ਸੁਣਨ, ਸਮੱਕਸਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਸਾਿੀ ਸੰਬੰਿਤ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਜਾਂਿ ਿਿਨ ਅਤੇ 
ਕਿਿਾਇਤ ਦਾ ਸਮਂੇ ਕਸਿ ਹੱਲ ਿਿਨ ਦੀ ਿੋਕਿਿ ਿਿਨ।

• ਕਲਖਤ ਸੂਿਨਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਿ 'ਤੇ ਿਾਿਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿਿਾਿਡ ਮੁਹੱਈਆ ਿਿਵਾਉਣ।

ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨਿਪੱਖ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ 
ਕਵੱਿ ਹੇਠਾਂ ਸੂਿੀਬੱਿ ਅਕਿਿਾਿ ਕਦੱਤਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਿਾਊਸਂਲ ਵੱਲਂੋ ਨਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ (ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਿ 'ਤੇ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਵੱਲਂੋ ਕਜੰਨ੍ਾਂ ਿੋਲ ਭਾਗ C ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਯੋਗ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਕਵਿੇਿ ਕਗਆਨ ਜਾਂ ਕਸਖਲਾਈ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਿ 'ਤੇ)।

• ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਿਾਬਲਾ ਿਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ ਿਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਾਜਿ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਿ ਿਿਨ ਵਾਸਤੇ।

• ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀਅਕਜਹੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪੇਿ ਿੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਿੋਿ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਿਣ ਤਂੋ ਘੱਤਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਿੈਲੰਡਿ ਕਦਨ 
ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿਿ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕਲਖਤੀ ਜਾਂ ਇਲੈਿਟ੍ਰ ਾਕਨਿ ਵਿਬੈਕਟਮ (ਿਬਦ ਦਿ ਿਬਦ) ਪ੍ਰ ਤੀਕਲਪੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਾਉਣ ਦੇ 
ਲਈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਬਨਾਂ ਖਿਿ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਕਲਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਖਤ ਲੱਭਤਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਾਉਣ ਲਈ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਕਵੱਿ ਦਿਸਾਈ ਗਈ ਕਨਿਪੱਖ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਿ ਅਕਜਹੇ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸੁਕਵਿਾਜਨਿ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਿਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਦੇ 30 
ਿੈਲੰਡਿ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ, ਕਨਿਪੱਖ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਿਿਨਾ ਅਤੇ ਹਿੇਿ ਕਿਿ ਨੰੂ ਇੱਿ ਕਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਭੇਜਣਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਿਿਾਿੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 30 ਕਦਨਾਂ ਤਂੋ ਵੱਿ ਸਮਂੇ ਦੀ ਕਵਿੇਿ ਕਮਆਦ ਵਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਨਿਪੱਖ 
ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਕਲਆਂ ਤਂੋ ਨਾ ਸੰਤੁਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਿ ਨੰੂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫੈਡੱਿਲ ਅਦਾਲਤ ਕਵੱਿ 
ਸਿਿਾਿੀ ਿਾਿਵਾਈ ਿਿਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਿ ਹੈ।

ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੀ ਕਿਿਾਇਤ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਿਿਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਿਾਿਵਾਈ ਦੀ ਪਂੇਡਂੈਸੀ (ਸਮਂੇ ਦੀ ਕਮਆਦ) ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਜਦਂੋ ਤੱਿ 
ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਂੋ ਕਵਪਿੀਤ 'ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਅਤੇ ਪਕਿਵਾਿ IFSP ਦੀ ਪਛਾਣ ਿੀਤੀ ਗਈ 
ਸੈਕਟੰਗ ਕਵੱਿ ਉਕਿਤ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਦੇ ਿਕਹਣਗੇ ਕਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੱਤੀ ਹੈ।

ਜੇ ਕਿਿਾਇਤ ਕਵੱਿ ਭਾਗ C ਦੇ ਤਕਹਤ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਿਜੀ ਿਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਪਕਿਵਾਿ ਨੰੂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਿਿਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਵਵਾਦਾਂ ਕਵੱਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇੱਿ ਵਨਰਿੱਿ ਵਨਰਿਾਰਤ ਿ੍ਰ ਵਕਵਰਆ ਕਨਿਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ 
ਅਕਿਿਾਿੀ ਵੱਲਂੋ ਸੰਿਾਲਤ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਿ 
ਿਸਮੀ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਇੱਿ ਕਵਿਲਪ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਕਵਅਿਤੀਗਤ 
ਕਿਿਾਇਤ ਦਿਜ ਿਿਵਾਉਣਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਵਿਚੋਵਲਆਂ ਅਤੇ ਿੁਣਿਾਈ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ    

ਕਵਿੋਲੇ ਅਤੇ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਿਿਾਿੀ 
" ਕਨਿਪੱਖ” ਹੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਕਨਿਪੱਖ ਤਂੋ ਭਾਵ ਹੈ 
ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਤਂੋ ਕਜਸ ਨੰੂ ਮੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ 
ਅਕਿਿਾਿੀ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਿਿਨ ਲਈ ਕਨਯੁਿਤ ਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਹੈ:

1. ਇਹ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਿਿਮਿਾਿੀ, ਪੂਿਵ 
ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਨ ਕਵੱਿ ਿਾਮਲ ਪੂਿਵ 
ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਹੋਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਿੇ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਵੱਿ ਿਾਮਲ ਕਵਅਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ; 
ਅਤੇ

2. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪੇਿੇਵਿ ਨਹੱਤ ਨਹੀਂ 
ਹੰੁਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਿਨ ਕਵੱਿ ਉਸਦੇ ਉਦੇਿ 
ਦਾ ਕਵਿੋਿ ਿਿਦਾ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਕਵਿੋਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਕਿਿਾਿੀ 
ਵਜਂੋ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ 
ਏਜੰਸੀ, ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਿਿਮਿਾਿੀ 
ਕਸਿਫ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਤਂਕਿ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ 
ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਿਨ ਜਾਂ 
ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 
ਿਿਨ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਿਦੀ ਹੈ। ਇੱਿ ਿ੍ਰ ਬੰਿਕੀ 
ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਵੱਿ ਉਹ ਿਥਨ ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਭਾਗ C ਦੀ ਇੱਿ ਲੋੜ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ 
ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਉਹ ਿਥਨ ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਕਜਸ ਉੱਹਤੇ ਉਹ ਕਿਿਾਇਤ ਅਿਾਿਤ ਹੈ।
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ਉਪਿੋਿਤ ਸੂਿੀਬੱਿ ਮਕਿਅਸਥਤਾ ਅਤੇ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਸੁਣਵਾਈ ਿਾਿਜਾਂ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, 
ਇਿ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਜਸ ਕਵਿ ਕਿਸੇ ਹੋਿ ਿਾਜ ਦੇ ਲੋਿ ਿਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਿ 
ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਨੱਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕਵਿੱੁਿ ਕਲਖਤੀ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦਾਇਿ ਿਿ 
ਸਿਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਕਵਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੱਲਂੋ ਭਾਗ C ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ 
ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਿ ਕਦਲਿਸਪੀ ਿੱਖਣ ਵਾਲੇ 
ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਜ ਦੀ ਕਿਿਾਇਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਵਆਪਿ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਿ ਿਿਦੀ ਹੈ, ਕਜਸ 
ਕਵੱਿ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ ਕਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਿਂੇਦਿ, ਸੁਿੱਕਖਆ ਅਤੇ ਵਿਾਲਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਹੋਿ ਢੁਿਵੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਿਿਾਇਤ ਕਵੱਿ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਿੀਜਂ ਿਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ:

• ਇਿ ਿਥਨ ਕਿ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ, ਜਨਤਿ ਏਜੰਸੀ, ਜਾਂ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਿਕਥਤ ਤੌਿ 
'ਤੇ ਭਾਗ C ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿੀਤੀ ਹੈ।

• ਉਹ ਿਥਨ ਕਜਸ 'ਤੇ ਤੱਥ ਅਿਾਿਤ ਹਨ।

• ਕਿਿਾਇਤ ਦਾਇਿ ਿਿਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸੰਪਿਿ ਜਾਣਿਾਿੀ।

• ਕਵਿੇਿ ਬੱਿੇ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਕਵੱਿ ਿਕਥਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਗਾਉਦੇਂ ਹੋਏ:

 − ਬੱਿੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਜੱਥੇ ਬੱਿਾ ਿਕਹੰਦਾ ਹੈ।

 − ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ।

 − ਬੱਿੇ ਦੀ ਸਮੱਕਸਆ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਿਣਨ, ਸਮੱਕਸਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ।

 − ਕਿਿਾਇਤ ਦਾਇਿ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਂੇ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਅਤੇ ਕਗਆਤ ਹੱਦ ਤੱਿ ਸਮੱਕਸਆ 
ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਕਵਤ ਹੱਲ। ਪ੍ਰਿਾਸਿੀ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਿਕਥਤ ਉਲੰਘਨ ਦੇ ਇੱਿ (1) ਸਾਲ ਦੇ 
ਅੰਦਿ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਿਾ ਦਿਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕਿਿਾਇਤ ਦਾਇਿ ਿਿਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਕਿਿਾਇਤ ਦੀ ਇੱਿ ਿਾਪੀ 
ਬੱਿੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਿਨ ਵਾਲੇ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੋਲ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਉਸੇ 
ਸਮਂੇਇਹ ਕਿਿਾਇਤ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਿੋਲ ਦਾਇਿ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਿ ਵਾਿ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਕਿਿਾਇਤ ਕਮਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਿੋਲ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਿਾਿਜ ਿਿਨ ਦੇ 
ਲਈ 60 ਿੈਲੰਡਿ ਕਦਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:

• ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਿ, ਜਾਂਿ-ਪੜਤਾਲ ਿਿਨ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਕਨਿਿਾਿਤ ਿਿਦੀ 
ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਿ ਜਿੂਿੀ ਹੈ।

• ਕਿਿਾਇਤ ਦਿਜ ਿਿਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਕਿਿਾਇਤ ਕਵਿ ਲੱਗੇ ਦੋਿਾਂ ਬਾਿੇ 
ਜਬਾਨੀ ਜਾਂ ਕਲਖਤੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਿੇਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਜਮ੍ਾ ਿਿਨ ਦਾ ਮੌਿਾ ਕਦਓ।

• ਏਜੰਸੀਆਂ/ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਿਿਾਇਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿੋ, ਕਜਸ ਕਵੱਿ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ 
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਿਿਾਇਤ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸਾਿੀਆਂ ਕਿਿਾਂ ਨੰੂ ਕਵਿੋਲਗੀ 
ਕਵੱਿ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਿ ਮੌਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿੋ।

• ਸਾਿੀ ਢੁਿਵੀਂ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਿਿੋ ਅਤੇ ਇੱਿ ਸੁਤੰਤਿਕਨਿਿਾਿਨ ਿਿੋ ਕਿ ਿੀ ਭਾਗ 
C ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

• ਕਿਿਾਇਤ ਦਾਇਿ ਿਿਨ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਕਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਿੀ ਿਿੋ ਜੋ ਕਿਿਾਇਤ ਕਵਿਲੇ 
ਹਿ ਦੋਿ ਨੰੂ ਸੰਬੋਕਿਤ ਿਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜਸ ਕਵੱਿ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਸੱਕਟਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ 
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਿਾਿਨ ਵੀ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੰਿੇਤ ਿਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ/
ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਂ ਦਾ ਸੰਬੋਿਤ ਿਿਨਾ ਪਏਗਾ:

• ਢੁਿਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਨ ਕਵੱਿ ਅਸਫਲਤਾ, ਕਜਸ ਕਵੱਿ ਕਿਿਾਇਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਕਿਵਾਿ (ਕਜਵਂੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੁਦਿਾ ਮੁਆਵਜਾ) ਦਾ ਕਵਿਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਜਿੂਿਤਾਂ 
ਨੰੂ ਹੱਲ ਿਿਨ ਲਈ ਉਕਿਤ ਸੁਿਾਿਿ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਿਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ

• ਸਾਿੇ ਕਵਿਲਾਂਗ ਕਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਕਿਤ 
ਭਕਵੱਖ ਪ੍ਰ ਾਵਿਾਨ।

ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਾਲੀ ਲਾਗੂ ਿਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਿਿਨਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਿੂਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਨੀਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਕਵਿੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੁਿਾਿਿ ਿਾਿਜ ਵੀ।

ਜੇ ਿੋਈ ਕਲਖਤੀ ਕਿਿਾਇਤ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ 
ਕਵਿਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਵਿ ਿਈ ਮੱੁਦੇ ਹਨ, ਕਜਨ੍ਾਂ ਕਵਿਂੋ ਇਿ ਜਾਂ ਵਿੇਿੇ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਹੱਸਾ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਵੱਿ 
ਸੰਬੋਕਿਤ ਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦੇ ਉਸ ਨਹੱਸੇ ਨੰੂ ਵੱਖ ਿੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਤੱਿ ਸੁਣਵਾਈ 
ਦੈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਿਾਇਤ ਕਵੱਿ ਿੋਈ ਵੀ ਮੱੁਦਾ ਜੋ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ 
ਿਾਿਵਾਈ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰੂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਵੱਿ ਦਿਸਾਏ ਗਏ 60 ਿੈਲੰਡਿ ਕਦਨ ਦੀ ਸਮਾਂ 
ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਿਾਇਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਹੱਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੇ ਤਕਹਤ ਉਿਤ ਕਿਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਿਿਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਨਿਪੱਖ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ 
ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਿਾਨ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਕਜਹੜੀਆਂ ਕਿਿਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਲਆ ਕਗਆ ਹੈ ਉਨ੍ਾਂ ਤੇ 
ਕਵਿਾਿ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਕਿਿਾਇਤਿਿਤਾ ਨੰੂ ਸੂਕਿਤ ਿਿਨਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਜਨਤਿ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਨੱਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਵੱਲਂੋ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਿਿਨ ਕਵੱਿ 
ਅਸਫਲਤਾ (ਕਜਸ ਕਵਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਂਟ੍ਰ ੈਿਟਿ ਜਾਂ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਮਲ 
ਹੈ) ਦਾ ਦੋਿ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਿਾ ਹੱਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਵਿਤਾ

ਕਬਨਾ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਜਾ ਿਨੰੂਨੀ ਸਿਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿੱਕਖਆ ਿੌਣ ਿਿਦਾ ਹੈ?

ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਾਤਿ ਬੱਕਿਆਂ ਦੇ ਅਕਿਿਾਿ ਸੁਿੱਕਖਅਤ ਹਨ ਜੇਿਿ:

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ;

• ਿਾਫੀ ਿੋਕਿਿਾਂ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਨੰੂ ਨਾ ਲੱਭ ਸਤਣ; ਜਾਂ

• ਬੱਿਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਿਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਵਾਕਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਾਿਡ ਹੋਵੇ।

ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੇ ਲਈ "ਨਾਇਬ" ਵਜਂੋ 
ਿੰਮ ਿਿਨ ਲਈ ਕਨਿਿਾਿਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਾਂ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਕਵੱਿ ਇਹ ਕਨਿਿਾਿਤ ਿਿਨ ਲਈ ਇੱਿ ਕਵਿੀ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਬੱਿੇ 
ਨੰੂ ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਿਿਾਿਤ ਿਿਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੱਿੇ 
ਨੰੂ ਇੱਿ ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ, 30 ਿੈਲੰਡਿ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਬੱਿੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾਇਬ 
ਕਨਯੁਿਤ ਿਿਨ ਲਈ ਉਕਿਤ ਯਤਨ ਿਿਨ ਦਾ ਢੰਗ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਦੀ ਿੋਣ ਿਿਦੇ ਸਮਂੇ ਹੇਠ ਕਦੱਤਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ 
ਨੰੂ ਹਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਿਾ ਿੁਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਕਲਖੀਆਂ 
ਜਿੂਿਤਾਂ ਪੂਿੀਆਂ ਿਿਨੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ:

• ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੋਈ ਅਕਜਹਾ ਕਨੱਜੀ ਜਾਂ ਪੇਿੇਵਿਾਨਾ ਨਹੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਬੱਿੇ ਦੇ ਨਹੱਤ ਨਾਲ 
ਟਿਿਾਉਦਂਾ ਹੋਵੇ ਕਜਸਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰ ਤੀਕਨਿ ਿਿਦਾ ਜਾਂ ਿਿਦੀ ਹੈ।

• ਉਹਨਾਂ ਿੋਲਉਹ ਕਗਆਨ ਅਤੇ ਿੌਿਲ ਹਨ ਜੋ ਬੱਿੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ।

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਿਿਮਿਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ 
ਿਿਮਿਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਜਾਂ ਬੱਿੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਕਿਵਾਿਿ ਸਦੱਸ ਨੰੂ ਪੂਿਵ ਦਖਲ 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਸੱਕਖਆ, ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਂ ਹੋਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 
ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਵਾਂ ਤਕਹਤ ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਕਸਿਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਇਿ 
ਿਿਮਿਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਤਂਕਿ ਉਸਨੰੂ ਇੱਿ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਿਾ ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-
ਕਪਤਾ ਵਜਂੋ ਸੇਵਾ ਿਿਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦਂੋ ਬੱਿਾ ਵਾਕਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਿ ਵਾਿਡ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਸਟਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵੱਿ ਿੱਕਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਲਾਜਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਜਨਤਿ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-
ਮਿਵਿਾ ਿਿਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨੰੂ ਬੱਿੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੌਪਂੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਿ ਵਾਿਡ ਹੈ, ਪੂਿਵ ਦਖਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਿਾ ਕਨਯੁਿਤ 
ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੱਿੇ ਦੇ ਿੇਸ ਦੀ ਕਨਗਿਾਨੀ ਿਿਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਉਦਂੋ ਤੱਿ ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ 
ਦੀ ਕਨਯੁਿਤੀ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੱਿ ਿੋਣ ਉਪਿਲੇ ਿੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਿਿਦੀ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਿੋਲ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਸਾਿੇ ਉਦੇਿਾਂਲਈ ਇੱਿ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਦੇ ਬਿਾਬਿ 
ਅਕਿਿਾਿ ਹਨ।



ਿੰਿਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆਤਮਿ ਉਪਿਾਕਲਆਂ ਬਾਿੇ ਵਿੇਿੀ ਜਾਣਿਾਿੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਿ ਪਕਿਵਾਿਿ ਸਿੋਤ ਸਕਹਯੋਗ (FRC) ਨਾਲ 
ਇੱਥੇ ਸੰਪਿਿ ਿਿੋ:

ਜਾਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਕਿਿਾਇਤ ਦਿਜ ਿਿਾਉਣ, ਕਵਿੋਲਗੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਕਿਕਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਕਿਿਪਾ ਿਿਿੇ ਇਥੇ ESIT ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਿਿ ਿਿੋ:

The Washington State Department of Children, Youth & Families 
Early Support for Infants and Toddlers Program
PO Box 40970 
Olympia, Washington 98504-0970
ਫੋਨ: 360-725-3500
ਫੈਿਸ: 360-725-4925
www.dcyf.wa.gov/services/child-dev-support-providers/esit 

ਸਿੋਤ:

Washington PAVE (Partnerships for Action, Voices for Empowerment) 
6316 S. 12th St. 
Tacoma, Washington 98465
ਫੋਨ: 1-800-572-7368
ਫੈਿਸ: 253-566-8052
pave@wapave.org  
www.wapave.org
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿਲਕਪਿ ਫਾਿਮੈਟ ਜਾਂ ਭਾਿਾ ਕਵੱਿ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਕਿਿਪਾ ਿਿਿੇ DCYF ਸੰਕਵਿਾਨਿ ਸੰਬੰਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਿਿ ਿਿੋ  

(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf wa gov)।

http://www.dcyf.wa.gov/services/child-dev-support-providers/esit
mailto:pave%40wapave.org?subject=
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