
ਸ਼ਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸਮਰਥਨ (ESIT) ਪੋ੍ਗਰਾਮ 
ਇਲੈਕਟ੍ਾਸ਼ਨਕ ਡਾਟਾ ਸ਼ਸਸਟਮ
ਹੇਠ ਸ਼ਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ਼ੁ ਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ESIT, ESIT ਡਾਟਾ ਪ੍ਣਾਲੀ ਸ਼ਵੱਿ ਪਸ਼ਰਵਾਰ / ਬੱਿੇ ਦੇ 
ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਸ਼ਕਵਂੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ: www.dcyf.wa.gov/services/child-dev-support-providers/esit

ਮੇਰੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ESIT ਡਾਟਾ ਰਿਿਟਮ ਰਵੱਚ ਰਿਉ ਂਿਟੋਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ?
ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਮਂੇ ਸ਼ਸਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਸ਼ਵਿ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ / ਬੱਿੇ ਦੇ ਅਸ਼ਧਕਾਰਾਂ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ 
ਸ਼ਵਕਲਾਂਗ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਐਕਟ (IDEA) ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਪਸ਼ਰਭਾਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ, ਭਾਗ C ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਡੇਟਾ ਸ਼ਸਸਟਮ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਰਪੋਰਟ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਰਪੋਰਸ਼ਟੰਗ ਲਈ ਗ਼ੁ ਮਨਾਮ ਰੂਪ ਸ਼ਵੱਿ ਸ਼ਰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਿ਼ੁ ਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਸੇਵਾ 
ਯੋਜਨਾ (IFSP) ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਪ੍ਣਾਲੀ FRCs ਅਤੇ ESIT ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 
IDEA, ਭਾਗ ਸੀ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਿੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਹੈ?
ਹਾਂ! ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁ ਰੱਸ਼ਖਆ ਦੇ ਿਾਰ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਪੱਛੇ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਇਹ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ FRC ਦੇ 
ਕੰਸ਼ਪਊਟਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਣਾਲੀ ਸ਼ਵਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਂੈ੍ਬਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਡੇਟਾ ਰਿੱਥੇ ਿਟੋਰ ਿੀਤਾ ਰਿਆ ਹੈ?
ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਸ਼ਸਸਟਮ ਸ਼ਵੱਿ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ FRC ਅਤੇ ESIT 
ਪ੍ਦਾਤਾ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸ਼ੁ ਰੱਸ਼ਖਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ESIT ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਤ ਇਕ ਸ਼ੁ ਰੱਸ਼ਖਅਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸ਼ਵੱਿ ਸਟੋਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟੱ 'ਤੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਕ਼ੁ ਝ ਕਾਗਜ ਫਾਈਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ FRC ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰੱਸ਼ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੇਰੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਤੱਿ ਿੌਣ ਪਹੰੁਚ ਿਿਦਾ ਹੈ?
ਸ਼ਸਰਫ FRC, ESIT ਪ੍ਦਾਤਾ ਅਤੇ DCYF ESIT ਕੋਲ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਸ਼ਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁ ੰ ਿ ਹੋਵੇਗੀ। FRC ਅਤੇ ESIT ਪ੍ਦਾਤਾ IFSP ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਸਰਫ 
ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਦੇਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁ ੰ ਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ESIT ਡੇਟਾ ਸ਼ਸਸਟਮ ਨੰੂ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਸ਼ਸੱਸ਼ਖਆ ਅਸ਼ਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਐਕਟ (FERPA) 
ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਵਂੇ 
ਇਲੈਕਟ੍ਾਸ਼ਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਗਜ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

ESIT ਪ੍ਦਾਤਾ ਅਤੇ DCYF ESIT ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦੀ ਿ਼ੁ ਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁ ੰ ਿ ਹੋਵੇਗੀ। ESIT ਪੋ੍ਗਰਾਮ 
ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਸ਼ਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਸਰਫ-ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਸ਼ਧਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ FRC ਤਂੋ ਸ਼ਰਪੋਰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 
ਸ਼ਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁ ੰ ਿ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਿਹੜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਠੀ ਿੀਤੀ ਜਾਏਿੀ?
ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਤਂੋ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਡੇਟਾ ਸ਼ਸਸਟਮ ਸ਼ਵੱਿ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ FRC ਤ਼ੁ ਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਿੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਾਸ਼ਨਕ ਸ਼ਸਸਟਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤ਼ੁ ਹਾਡਾ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਸ਼ਬਆਨ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱਿ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿੰਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਾਥਸ਼ਮਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਿਾਮਲ 
ਹ਼ੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਸਵੈਇੱਛਤ ਅਤੇ ਸ਼ਸਰਫ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ FRC, ਤ਼ੁ ਸੀਂ, ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ ESIT ਪ੍ਦਾਤਾ ਅਤੇ DCYF 
ESIT ਸਟਾਫ ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਪਹ਼ੁ ੰ ਿਯੋਗ ਹਨ।

ਮਂੈ ਰਿਵਂੇ ਵੇਿ ਿਿਦਾ ਹਾਂ ਰਿ ਮੇਰੇ ਪਰਰਵਾਰ ਬਾਰੇ ਰਿਿਟਮ ਰਵਚ ਰਿਹੜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹ਼ੁ ੰ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਕ਼ੁ ੰ ਜੀ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੇ FRC ਦ਼ੁ ਆਰਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮਂੈ ਰਿਿਟਮ ਰਵਚ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਹੀ ਂਚਾਹੰੁਦਾ, ਤਾਂ ਿੀ ਮਂੈ ਰਿਰ ਵੀ 
ਹਹੱਿਾ ਲੈ ਿਿਦਾ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਮ਼ੁ ਢਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਵਿ ਹਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਿਾਹ਼ੁ ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ 
ਦੇ ਆਦੇਿ ਦੇ ਇਕ ਹਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤ਼ੁ ਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟਟੋ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ESIT ਡਾਟਾ 
ਸ਼ਸਸਟਮ ਸ਼ਵਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜੇ ਤ਼ੁ ਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਤੀਆਂ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਕਲਸ਼ਪਕ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਭਾਿਾ ਸ਼ਵੱਿ ਿਾਹ਼ੁ ੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ DCYF ਸੰਸ਼ਵਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  

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