
ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਵਿਆ ਐਕਟ (IDEA)
ਭਾਗ C ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਲੇ (ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ)

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਵਿਆ ਐਕਟ (IDEA) ਇੱਕ ਫੈਡੱਿਲ ਕਨੰੂਨ ਹੈ ਵਿਿ ਵਿੱਚ 
ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ (ਉਮਿ ਿਨਮ - 36 ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨ IDEA ਦੇ ਭਾਗ C ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਿਾਮਲ ਹਨ। ਇਿ ਦਾ ਿਿਣਨ ਫੈਡੱਿਲ ਿੈਗੂਲੇਿਨਾਂ (34 CFR ਭਾਗ 303) ਅਤੇ ਿਾਵਿੰਗਟਨ 
ਿਾਿ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਿਾਵਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਗ C ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਵਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਿਿ ਿਮਿਥਨ (ESIT) 
ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਪਵਿਿਾਿ ਦੀ ਿਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਿੱਿ ਤਂੋ ਿੱਿ ਕਿਨ ਅਤੇ ਪੂਿਿ 
ਦਿਲ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੇ ਹਿੇਕ ਚਿਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਿਵਹਮਤੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਕਿਨ ਲਈ ਵਤਆਿ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਇਿ ਦੀ ਿੁਿੂਆਤ ਿੁਿੂਆਤੀ ਿੈਫੱਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੇਿਾ 
ਵਡਲੀਿਿੀ ਅਤੇ ਪਵਿਿਿਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਿਾਿੀ ਿਵਹੰਦੀ ਹੈ।

ESIT ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਦੀ ਿੱਵਿਆ ਕਿਨ ਲਈ 
ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਲੇ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੰੂ 34 CFR 303.430-438 'ਤੇ 
ਵਿਿਾਦ ਹੱਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਿਮੇਤ 34 CFR 303.400-438 'ਤੇ ਫੈਡੱਿਲ ਿੈਗੂਲੇਿਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ 
ਪਵਿਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਿਾਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਵਲਆਂ ਬਾਿੇ ਿੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਵਕਵਿਆਿੀਲ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਾਮਲ ਹੋ ਿਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿਿਾਿ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਿਵਿਪ ਭੂਵਮਕਾ ਹੋ ਿਕੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ 
ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਦਾ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਫੈਡੱਿਲ ਭਾਗ C ਿੈਗੂਲੇਿਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਵਿਭਾਵਿਤ ਅਨੁਿਾਿ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ 
ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਿਕਾਿਕ ਿੂਚਨਾ ਹੈ।

ਇਿ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਉਦੇਿਾਂ ਦੇ ਲਈ, "ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ" ਤਂੋ ਭਾਿ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨਮ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, 
ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਕਨੰੂਨੀ ਿਿਪ੍ਰਿਤ, ਫੋਿਟਿ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਿਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਨਮ ਦੇਣ 
ਿਾਲੇ ਿਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਿਗ੍ਾਂ ਕੰਮ ਕਿ ਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੰਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਿਵਹੰਦਾ 
ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਿ ਸੰਸਾਧਨ ਕੁਆਿਟੀਨੇਟਿ (FRCs), ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿਾਿੂ ਿਮੱਗਿੀਆਂ ਦੇ ਬਾਿੇ 
ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈ ਿੋ ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਿੀਵਕਆਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਿੀ ਦੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਵਿੰਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਤੁਿੀਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਿਦੱਿ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਿਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿੀਆਂ ਕਿਨ ਲਈ ਪੇਿੇਿਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਿ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰ ਰਕਰਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ  
(ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਅਰਧਕਾਿ)
ਵਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਿਿ ਿਮਿਥਨ ਦੇ ਿਾਵਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਅਿੀਨ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ-
ਵਪਤਾ ਦੇ ਿਿਂੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਅਵਿਕਾਿ ਹਨ:

• ਹਿਾਲੇ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 45 ਕੈਲੰਡਿ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਿੁਿੂਆਤੀ IFSP ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 
ਪਵਿਿਾਿ ਿੇਿਾ ਯੋਿਨਾ (IFSP) ਦੇ ਵਿਕਾਿ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਬਹੁ-ਵਿਿਅਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਕਲਨ 
ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ। “ਬਹੁ-ਵਿਿਅਕ” ਤਂੋ ਭਾਿ ਹੈ ਦੋ ਿਾਂ ਿੱਿ ਿੱਿਿੇ ਵਿਿਾ-ਿੇਤਿਾਂ ਿਾਂ ਵਿਿੇਿਤਾਿਾਂ ਦੀ 
ਿਮੂਲੀਅਤ ਵਿਿਂੇ ਵਕ ਵਿੱਵਿਅਕ ਅਤੇ ਿਿੀਿਕ ਥੈਿੇਵਪਿਟ।

“ਉਰਿਤ ਪੂਿਵ ਦਿਿ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦਾ ਵਨਿਿਾਿਨ IFSP ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। IFSP ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਿ 'ਤੇ IFSP ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਨਤੀਵਿਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੀਆਂ ਵਿਿੇਿ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ 
ਕਿਨ ਲਈ ਜ਼ਿੂਿੀ ਵਿਿੇਿ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡੱਿਲ ਭਾਗ C ਿੈਗੂਲੇਿਨ 
www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf ਪੂਿਿ 
ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿਿਂੋ ਪਵਿਭਾਵਿਤ ਕਿਦੇ ਹਨ ਿੋ "ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਹਿੇਕ ਪਾਤਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ 
ਵਿਕਾਿਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਿ ਵਿੱਚ ਿਾਿਾ ਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਿਤ ਪਵਿਿਾਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਦੇ 
ਲਈ ਵਤਆਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

• ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਬਨਾਂ ਵਕਿੇ ਿਿਚ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਆਕਲਨ, IFSP ਵਿਕਾਿ, ਿੇਿਾ ਿਵਹਯੋਗ, 
ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ।

• ਿਕ੍ਰ ੀਨਨੰਗ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ (ਿੇਕਿ ਿਿਤੀ ਗਈ) ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਵਕਿੇ ਿੀ ਿਮਂੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ 
ਅਵਿਕਾਿ, ਿੇਕਿ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਲਈ ਿਵਹਮਤੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋ।

• ਿੇਕਿ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਾਤਿ ਹੋ, ਤਾਂ IFSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਿੰਬੋਿਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਿਾਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 
ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਲਈ ਉਰਿਤ ਪੂਿਵ ਦਿਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ।

• ਿਕ੍ਰ ੀਨਨੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਆਕਲਨਾਂ, ਅਤੇ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨ੍ਾ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ।

• ਉਹਨਾਂ ਿਾਿੀਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਿੱਦਾ ਵਦੱਤਤੇ ਿਾਣ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ ਵਿੰਨ੍ਾਂ ਵਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਾਂ ਪਲੇਿਮਂੈਟ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਲਈ ਉਵਚਤ 
ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਤਾਿ ਦੇ ਿੰਬੰਿ ਵਿੱਚ ਫੈਿਲਾ ਵਲੱਤਤੇ ਿਾਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਵਿਆ ਕਨੰੂਨ (IDEA) – ਭਾਗ C ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਲੇ (ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ)

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਾਂ ਪਲੇਿਮਂੈਟ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਲਈ ਉਵਚਤ 
ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਾਿ ਿਾਂ ਇਿ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ 
ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਿਮਂੇ ਵਿਿ ਵਲਿਤ ਿੂਚਨਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ।

• ਉਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਦਿਤੀ ਿਾਤਾਿਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੇਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ 
ਵਿੱਥਂੋ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਿਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੋਿੇ।

• ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਏ ਿੱਿਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ।

• ਵਬਨਾਂ ਵਕਿੇ ਿਿਚ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਵਿਕਾਿਡ ਦੀ ਿੁਿੂਆਤੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ 
ਅਵਿਕਾਿ।

• ਹਿੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਆਕਲਨ, ਅਤੇ IFSP ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ ਿੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਿੇਕ 
IFSP ਮੀਵਟੰਗ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿਲਦੀ ਤਂੋ ਿਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਿਮੀਵਿਆ ਕਿਨ, ਅਤੇ ਿੇਕਿ ਉਵਚਤ ਹੋਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਿੰਿੋਵਿਤ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ।

• ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ/ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਗੈਿ-ਿਮਝੌਵਤਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਇੱਕ 
ਵਨਿਪੱਿ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ।

• ਪ੍ਰਿਾਿਕੀ ਵਿਕਾਇਤ ਨੰੂ ਦਿਿ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ।

ਉੱਪਿ ਦੱਿੇ ਗਏ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ, ਤੁਿੀਂ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਵਿਿੇਿ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਵਲਆਂ 
ਦੇ ਬਾਿੇ ਿੂਵਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਿ ਹੋ। ਇਹ ਅਵਿਕਾਿ ਨੀਚੇ ਦੱਿੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਿੀ ਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹੈ: 1) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਿਾਂ 
ਹੋਿਾਂ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਿਦੱਿਾਂ ਦਾ ਨਾਮ; 2) ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਪਵਿਿਾਿ ਦਾ ਪਤਾ; 3) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣਕਿਤਾ ਵਿਿਂੇ 
ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਮਾਵਿਕ ਿੁਿੱਵਿਆ ਨੰਬਿ; 4) ਹੋਿ ਅਪਿਤੱਿ ਪਛਾਣਕਿਤਾ, ਵਿਿਂੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਿਨਮ ਤਿੀਿ, ਿਨਮ ਿਥਾਨ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਦਾ ਅੰਵਤਮ ਨਾਮ; 5) ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਿੇਿਤਾਿਾਂ 
ਿਾਂ ਹੋਿ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਿੂਚੀ ਿੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਾਿਬ ਵਨਿਚਤਤਾ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਿਾਣਾ ਿੰਭਿ ਬਣਾਏਗੀ; ਿਾਂ 6) 
ਵਕਿੇ ਅਵਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲਂੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਿੀ ਿੋ ਵਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਿਾਿਬ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ 
ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰੂ ਿਾਣਦਾ ਹੈ।

ਪੂਿਵ ਰਿਿਤ ਸੂਿਨਾ
ਪੂਿਿ ਵਲਿਤ ਿੂਚਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਿਾਿਬ ਿਮਂੇ ਦੇ ਅੰਦਿ ਵਦੱਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਿ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ 
ਇੱਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਿਾਂ ਪਲੇਿਮਂੈਟ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਲਈ ਉਵਚਤ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨ ਨੰੂ ਿੁਿੂ ਕਿਨ ਿਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ 
ਪ੍ਰਿਤਾਿ ਦਏ ਿਾਂ ਮਨ੍ਾ ਕਿੇ। ਇਿ ਿੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਬਾਿੇ ਿੂਵਚਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ 
ਵਿਿਵਤ੍ਰ ਤ ਿੇਿਿੇ ਿਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

• ਉਹ ਕਾਿਿਾਈ ਿੋ ਵਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿਿਿਾਂਦੇ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੱਲਂੋ 
ਪ੍ਰਿਤਾਵਿਤ ਿਾਂ ਮਨ੍ਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਹੀ ਹੈ।

• ਇਹ ਕਾਿਿਾਈ ਕਿਨ ਦੇ ਕਾਿਨ।

• ਉਹ ਿਾਿੇ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਲੇ ਿੋ ਵਕ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।

• ਵਿਕਾਇਤ ਦਿਿ ਕਿਿਾਉਣ ਦਾ ਤਿੀਕਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਮਂੇ ਿੀਮਾਿਾਂ ਦੇ 
ਿੇਿਿੇ ਦੇ ਿਮੇਤ ਿਾਿ ਦੀ ਮਵਿਅਿਥਤਾ, ਿਾਿ ਵਿਕਾਇਤ, ਅਤੇ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੇ ਿੁਣਿਾਈ 
ਕਾਿਿ।

ਇਹ ਿੂਚਨਾ ਆਮ ਿਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਿਮਝੇ ਿਾਣ ਯੋਗ ਭਾਿਾ ਵਿੱਚ ਵਲਿੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਿਨੀਕ ਭਾਿਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਿਾਏ ਓਦਂੋ ਿਦਂੋ ਇੰਝ ਕਿਨਾ ਿੰਭਿ 
ਨਾ ਹੋਿੇ।

ਿੇਕਿ ਤੁਹਾਡੀਿਿਨੀਕ ਭਾਿਾ ਿਾਂ ਿੰਚਾਿ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਿ ਿਾਿਨ ਵਲਿਤ ਭਾਿਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਿਿ 
ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਿਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਿੇਗਾ:

• ਇਹ ਿੂਚਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿਿਨੀਕ ਭਾਿਾ ਿਾਂ ਿੰਚਾਿ ਦੇ ਵਕਿੇ ਹੋਿ ਿਾਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਵਿਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਾਂ 
ਵਕਿੇ ਹੋਿ ਢੰਗ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਅਨੁਿਾਵਦਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ;

• ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਿੂਚਨਾ ਨੰੂ ਿਮਝਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ

• ਇਿ ਬਾਿੇ ਇੱਕ ਵਲਿਤ ਿਬੂਤ ਹੈ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਪੂਿੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੀ ਸਰਿਮਤੀ
ਿਵਹਮਤੀ ਤਂੋ ਭਾਿ ਹੈ:

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀਿਿਨੀਕ ਭਾਿਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਿਵਹਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਗਤੀਵਿਿੀ ਦੇਨਾਲ ਿੰਬੰਿਤ 
ਿਾਿੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਬਾਿੇ ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਾਂ ਿੂਵਚਤ ਕਿ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ;

• ਤੁਿੀਂ ਵਲਿਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲਂੋ ਮੰਗੀ ਗਈ ਿਵਹਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਗਤੀਵਿਿੀ ਕਿਨ ਨੰੂ ਿਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਇਿ ਦੇ ਲਈ ਿਵਹਮਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਵਹਮਤੀ ਵਿੱਚ ਉਿ ਗਤੀਵਿਿੀ ਦਾ ਿੇਿਿਾ ਵਲਵਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ 
ਵਿੱਚ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਵਿਕਾਿਡਾਂ (ਿੇਕਿ ਕੋਈ ਹਨ) ਦੀਆਂ ਿੂਚੀਆਂ ਹਨ ਿੋ ਵਕ ਿਾਿੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ 
ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਵਕ ਵਕਿ ਨੰੂ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ;

• ਤੁਿੀਂ ਿਮਝਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਫ਼ ਤਂੋ ਿਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤਤੇ ਿਾਣਾ ਿਿੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਵਕਿੇ ਿੀ 
ਿਮਂੇ ਿਾਵਪਿ ਵਲੱਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਿੇਕਿ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ ਿਵਹਮਤੀ ਨੰੂ ਿਾਵਪਿ ਲਂੈਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰ ਵਤਵਕਵਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਹ ਉਿ 
ਕਾਿਿਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਿੋ ਿਵਹਮਤੀ ਨੰੂ ਿਾਵਪਿ ਵਲੱਤਤੇ ਿਾਣ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਹੋਈ ਿੀ)।

ਤੁਹਾਡੀ ਵਲਿਤ ਿਵਹਮਤੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਕੰਮਾਂ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਇਹ ਵਨਿਿਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਵਿਕਾਿਾਤਮਕ ਿਕ੍ਰ ੀਨਨੰਗ ਕਿਨਾ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ 
ਹੋਣ ਦਾ ਿੱਕ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਾਿੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਆਕਲਨਾਂ ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਕਿਨਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾਉਣਾ।

• ਿੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਿਨਤਕ ਫਾਇਵਦਆਂ ਿਾਂ ਬੀਮਾ ਿਾਂ ਵਨੱਿੀ ਬੀਮਾ ਦੀ ਿਿਤਂੋ 
ਕਿਨੀ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਨ ਯੋਗ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਿਨਾ।

ਵਸਨੀਕ ਭਾਸ਼ਾ,  ਵਿੱਥੇ ਇਿ ਦੀ ਿਿਤਂੋ ਿੀਮਤ ਅੰਗ੍ਰੇ ਜ਼ੀ ਭਾਿਾ ਕੌਿਲ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਿਿਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਦਂੋ ਇਿ ਦਾ ਭਾਿ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲਂੋ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਿਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਿਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ 
ਆਕਲਨਾਂ ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਕਿਦੇ ਿਮਂੇ, ਿਿਨੀਕ ਭਾਿਾ ਤਂੋ ਭਾਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿੱਲਂੋ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਿਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ 
ਭਾਿਾ। ਿਦਂੋ ਵਕਿੇ ਬੋਲੇ ਿਾਂ ਿੁਣਨ ਵਿੱਚ ਔਵਿਆਈ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਿਾਂ ਅੰਨੇ੍ ਿਾਂ ਘੱਟ ਵਦ੍ਰ ਿਟੀ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਿਾਂ 
ਵਬਨਾਂ ਵਕਿੇ ਵਲਿਤ ਭਾਿਾ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿੰਦਿਭ ਵਿੱਚ ਿਿਤੀ ਿਾਿੇ, ਤਾਂ ਿਿਨੀਕ ਭਾਿਾ ਤਂੋ ਭਾਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਿ 
ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲਂੋ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਿਵਤਆ ਿਾਣ ਿਾਲਾ ਿੰਚਾਿ ਦਾ ਿਾਿਨ (ਵਿਿਂੇ ਵਕ ਵਚੰਨ੍ ਭਾਿਾ, ਬ੍ਰੇਲ, ਿਾਂ ਮੰੂਹ ਿਾਹੀਂ 
ਿੰਚਾਿ)।
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ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਵਿਆ ਕਨੰੂਨ (IDEA) – ਭਾਗ C ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਲੇ (ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ)

ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਲਿਤ ਿਵਹਮਤੀ ਿੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ।

ਿੇਕਿ ਤੁਿੀਂ ਿਵਹਮਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ (ਮਿਬੂਿ ਕਿਨ ਲਈ) 
ਕੋਈ ਕਾਿਿਾਈ ਨਹੀਂ ਵਲੱਤੀ ਿਾਿੇਗੀ। ਦੂਿਿੇ ਿਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਵਿਿਾਿ ਿੰਿਾਿਨ ਕੁਆਿਡੀਨੇਟਿ (FRC), 
ਿਾਂ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਾਹੀ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 
ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੇ ਿੁਣਿਾਈ ਕਾਿਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਇਦ ਨਾ ਿਿਤੇ।

ਪਵਿਿਾਿ ਿੰਿਾਿਨ ਕੁਆਿਡੀਨੇਟਿ (FRC), ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਉਵਚਤ ਯੋਗ ਿਟਾਫ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਕਿਨ ਲਈ ਿਾਿਬ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗਾ ਵਕ ਤੁਿੀਂ:

• ਿਕ੍ਰ ੀਨਨੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਕਲਨਾਂ ਿਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਵਕਿਤੀ ਦੇ ਬਾਿੇ 
ਪੂਿੀ ਤਿ੍ਾਂ ਿਚੇਤ ਹੋ।

• ਿਮਝਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਕ੍ਰ ੀਨਨੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਕਲਨਾਂ ਿਾ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 
ਿਕੇਗਾ ਿੱਦ ਤੱਕ ਿਵਹਮਤੀ ਨਾ ਵਦੱਤੀ ਹੋਿੇ।

ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਾਤਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਤੌਿ 'ਤੇ, ਤੁਿੀਂ ਵਨਿਿਾਿਤ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਾਂ ਹੋਿ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਿਦੱਿ ਇਿ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਵਕਿੇ ਦਿਲ ਿੇਿਾ (ਿੇਿਾਿਾਂ) ਨੰੂ 
ਿਿੀਕਾਿ ਕਿਨਗੇ ਿਾਂ ਅਿਿੀਕਾਿ ਕਿਨਗੇ। ਤੁਿੀਂ ਅਵਿਹੀ ਿੇਿਾ (ਪਵਿਿਾਿ ਿੰਿਿਾਨ ਕੁਆਿਡੀਨੇਿਨ ਦੇ 
ਲਈ ਿੈਗੂਲੇਿਨਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਲੁੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਿਾਿਕੀ ਕਾਿਿਾਂ ਤਂੋ ਵਿਿਾਏ) ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਿੀਕਾਿ ਕਿਕੇ ਬਾਅਦ 
ਵਿੱਚ ਅਿਿੀਕਾਿ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੰਝ ESIT ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋਿਾਂ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ 
ਿੱਦ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂਕਿ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਰਿਕਾਿਡ

ਗੁਪਤਤਾ

ਇਿ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਿੀਆਂ ਗੀਆਂ ਿਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਿਾਿ, ਤੁਹਾਨੰੂ IFSP 
ਦੀ ਿਕ੍ਰ ੀਨਨੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਆਕਲਨਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਵਨਿਿਾਿਨਾਂ, ਵਿਕਾਿ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਨ, ਪੂਿਿ ਦਿਲ 
ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਇਤਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਬਾਿੇ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਭਾਗ C ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਵਕਿੇ ਹੋਿ ਨਹੱਿੇ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿੰਬੰਿਤ ਵਕਿੇ ਿੀ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਿਮੀਵਿਆ ਕਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੇਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇਲਈ ਿੈਫੱਿ ਹੋਣ ਤਂੋ ਲੈ 
ਕੇ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਏਿੰਿੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਫੈਡੱਿਲ ਅਤੇ ਿਾਿ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਿੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੱਲਂੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਿੰਭਾਲੇ ਗਏ ਿਾਂ ਿਿਤੇ 
ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਿਤ ਵਕਿੇ ਿੀ ਵਿਕਾਿਡ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਿਮੀਵਿਆ (ਕਾਿੋਬਾਿੀ 
ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ) ਕਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ 10 ਕੈਲੰਡਿ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਵਬਨਾਂ ਵਕਿੇ ਿਾਿੂ ਦੇਿੀ ਦੇ ਅਤੇ IFSP ਦੇ ਿੰਬੰਿ 
ਵਿੱਚ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਲੇਿਮਂੈਟ, ਿਾਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿੰਬੰਿਤਿੁਣਿਾਈ ਦੇ ਿੰਬੰਿ ਵਿੱਚ ਵਕਿੇ ਮੀਵਟੰਗ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਿਮੀਵਿਆ ਕਿਨ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਵਿੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ:

• ਵਿਕਾਿਡ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਵਿਆਿਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਾਿਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀਪੂਿਿ ਦਿਲ 
ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਿੱਲਂੋ ਿਿਾਬ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ।

• ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ ਵਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਿਦੇ ਹੋਏ 
ਵਿਕਾਿਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾਏਗਾ, ਿੇਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਵਿੱਚ ਅਿਫਲਤਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਿਮੀਵਿਆ ਕਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਿਿਤਣ ਦੇ ਤਂੋ ਅਿਿਦਾਿ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਿੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰ ਤੀਵਨੱਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਿਡ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਿਮੀਵਿਆ ਕਿਿਾਉਣ 
ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ।

ਇੱਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਮੰਨ ਿਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਿਤ 
ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਿਮੀਵਿਆ ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ ਹੈ ਵਿਿਾਏ ਓਦਂੋ ਿਦਂੋ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ 
ਉਹ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾਏ ਗਏ ਹਨ ਵਿੰਨ੍ਾਂਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਿਾਿ ਿਾਿਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ 
ਅਵਿਕਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਿਂੇ ਵਕ ਕਿਟਡੀ, ਫੋਿਟਿ ਦੇਿਭਾਲ, ਿਿਪ੍ਰਿਤਤਾ, ਿੱਿ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਵਿਹੇ 
ਮੱੁਦੇ।

ਹਿੇਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਇਕੱਤਿ, ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਿਾਂ ਿਿਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਿਾਲੀਆਂ ਵਿਿਾਂ ਦਾ ਵਲਿਤ ਵਿਕਾਿਡ ਿੱਿਣਗੇ (ਵਿਿਾਏ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਅਵਿਹੇ 
ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿਤ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਿੱਲਂੋ ਐਕਿੈਿ), ਵਿਿ ਵਿੱਚ ਵਿਿ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਕਿੈਿ 
ਦੇਣ ਦੀ ਵਮਤੀ, ਅਤੇ ਵਿਿ ਿੱਲਂੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਿਡ ਨੰੂ ਿਿਤਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਿ ਨੰੂ ਅਵਿਕਾਿ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਿ 
ਿਾਮਲ ਹੈ।

ਿੇਕਿ ਵਕਿੇ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਵਿਕਾਿਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਂੋ ਿੱਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਿਾਣਕਾਿੀ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ 
ਕੇਿਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਿੰਬੰਿਤ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਹੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਿਮੀਵਿਆ ਕਿ ਿਕਦੇ 
ਹੋ, ਿਾਂ ਉਿ ਵਿਿੇਿ ਿਾਣਕਾਿੀ ਬਾਿੇ ਿੂਵਚਤ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਹਿੇਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ‘ਤੇ, ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਿੱਲਂੋ ਇਕੱਤਿ, 
ਿੰਭਾਲੇ, ਿਾਂ ਿਿਤੇ ਗਏ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਿਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਿੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਦੀਆਂ 
ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿੁਲਕ ਲਗਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਿੇਕਿ ਇਹ ਿੁਲਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਿਿਦਾਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 
ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਿਮੀਵਿਆ ਕਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਿਤਣ ਤਂੋ ਿੋਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਉਹ ਭਾਗ C ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਿਾਣਕਾਿੀ ਿੋਿਣ ਿਾਂਇਿ ਨੰੂ ਦੁਬਾਿਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਿੁਲਕ ਿਾਇਦ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਇਿ 
ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਬਨਾਂ ਵਕਿੇ ਿਿਚ ਦੇ ਹਿੇਕ IFSP ਮੀਵਟੰਗ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਹਿੇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਆਕਲਨ, ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਆਕਲਨ, ਅਤੇ IFSP ਦੀ ਿਲਦੀ ਤਂੋ ਿਲਦੀ ਕਾਪੀ ਿੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਵਿਆ ਕਨੰੂਨ (IDEA) – ਭਾਗ C ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਲੇ (ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ)

ਿੇਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਇਕੱਤਿ ਕੀਤੇ, ਿੰਭਾਲ ਕੀਤੇ, ਿਾਂ ਿਿਤੇ ਗਏ ਪੂਿਿ 
ਦਿਲ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਣਕਾਿੀ ਗਲਤ ਿਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਪਿਦੇਦਾਿੀ ਿਾਂ ਹੋਿਾਂ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ 
ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਿੋ ਿਾਣਕਾਿੀ ਵਿੱਚ ਿੰਿੋਿਨ ਕਿਨ ਲਈ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਿੰਭਾਲ ਕਿਦਾ ਹੈ।

• ਅਵਿਹੇ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਉਿ ਿੱਲਂੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿਾਿਬ ਿਮਂੇ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਿ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਿ ਿਾਣਕਾਿੀ ਵਿੱਚ ਿੰਿੋਿਨ ਕਿਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕ ਨਹੀਂ। 

• ਿੇਕਿ ਅਵਿਹੇ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਿ ਿਾਣਕਾਿੀ ਵਿੱਚ ਿੰਿੋਿਨ ਕਿਨ 
ਤਂੋ ਮਨ੍ਾ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਿੇ ਿੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਣਿਾਈ ਦੇ 
ਅਵਿਕਾਿ ਬਾਿੇ ਦੱਵਿਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਿ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਿਿਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: (1)“ਨਸ਼ਟ ਕਿਨ” ਤਂੋ ਭਾਿ ਹੈ ਿਾਣਕਾਿੀ ਤਂੋ 
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣਕਿਤਾਿਾਂ ਦਾ ਭੌਵਤਕ ਵਿਨਾਿ ਿਾਂ ਹਟਾਇਆ ਿਾਣਾ ਤਾਂ ਿੋ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕੇ ਵਕ ਹੁਣ ਇਹ 
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ; (2) “ਪੂਿਵ ਦਿਿ ਰਿਕਾਿਡਾਂ”, “ਰਸੱਰਿਆ ਰਿਕਾਿਡ (ਰਿਕਾਿਡਾਂ)” 
ਿਾਂ "ਰਿਕਾਿਡ (ਰਿਕਾਿਡਾਂ)"ਤਂੋ ਭਾਿ ਹੈ ਉਹ ਿਾਿੇ ਵਿਕਾਿਡ ਵਿੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੰਬੰਿ ਵਿੱਚ 
ਇਕੱਤਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣ, ਿੰਭਾਲੇ ਿਾਣ, ਿਿਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਅਤੇ (3) “ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਏਜੰਸੀ” ਤਂੋ ਭਾਿ ਹੈ ਕੋਈ ਿੀ ਉਹ 
ਵਿਅਕਤੀ, ਏਿੰਿੀ, ਇਕਾਈ ਿਾਂ ਿੰਿਥਾ ਿੋ ਭਾਗ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ ‘ਤੇ 
ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਇਕੱਤਿ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਿੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਿਿਤਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਏਿੰਿੀ ਵਿੱਚ ਿਟੇਟ 
ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਹਿੇਕ ਉਹ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿੋ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ (ਿੇਿਾ ਿਵਹਯੋਗ, ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਆਕਲਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਿ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ)। ਇਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ 
ਹਿਾਲਾ ਿੰਿਾਿਨ ਿਾਂ ਉਹ ਿਿਕਾਿੀ ਿਾਂ ਵਨੱਿੀ ਏਿੰਿੀਆਂਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਿੋ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ‘ਤੇ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ 
ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਿੁਣਿਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਿਕੇ ਵਕ ਇਹ ਗਲਤ, ਭੜਕਾਉਣ ਿਾਲੀ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਦੇਦਾਿੀ ਿਾਂ ਹੋਿਾਂ ਅਵਿਕਾਿਾਂ 
ਦੇ ਉਲੰਘਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਹਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਿਾਂ ਿੁਣਿਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹੋ ਿੋ 34 CFR 99.22 ‘ਤੇ ਪਵਿਿਾਿਕ 
ਵਿੱਵਿਅਕ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਿਦੇਦਾਿੀ ਕਨੰੂਨ (FERPA) ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਗਤ ਹੋਣ।

• ਿੇ,ਕਿ ਿੁਣਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿਿਂੋ, ਅਵਿਹਾ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਵਕ 
ਇਹ ਿਾਣਕਾਿੀ ਗਲਤ, ਭੜਕਾਉਣ ਿਾਲੀ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਦੇਦਾਿੀ ਿਾਂ ਹੋਿਾਂ 
ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਿ ਅਨੁਿਾਿ ਿਾਣਕਾਿੀ ਵਿੱਚ ਿੰਿੋਿਨ ਕਿਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਲਿਤ ਵਿੱਚ ਿੂਵਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਿੇਕਿ, ਿੁਣਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿਿਂੋ, ਅਵਿਹਾ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਫੈਿਲਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਕ ਉਹ 
ਿਾਣਕਾਿੀ ਗਲਤ, ਭੜਕਾਉਣ ਿਾਲੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਦੇਦਾਿੀ ਅਤੇ ਹੋਿਾਂ 
ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਿ ਿਾਣਕਾਿੀ ‘ਤੇ 
ਨਟੱਪਣੀ ਕਿਦਾ ਹੋਇਆ ਕਥਨ ਿਾਮਲ ਕਿਨ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ ਬਾਿੇ ਿੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਵਹਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਿ ਕਾਿਨਾਂ ਨੰੂ ਵਨਿਿਾਿਨ 
ਕਿਨ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਿੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਿੱਿੇ ਗਏ ਵਕਿੇ ਿੀ 
ਿਪਿਟੀਕਿਨ ਨੰੂ ਤੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਦੇ ਨਹੱਿੇ ਿਿਂੋ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੱਲਂੋ 
ਿੰਭਾਵਲਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਿਡ ਿਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਗ (ਵਿਕਾਿਡ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ 
ਵਿਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਅਿਵਹਮਤ ਹੋ) ਅਵਿਹੇ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਿੱਲਂੋ ਿੰਭਾਵਲਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

• ਿੇਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਿਡ ਅਵਿਹੇ ਵਕਿੇ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੱਲਂੋ 
ਵਕਿੇ ਵਿਿ ਨੰੂ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਿਟੀਕਿਨ ਨੰੂ ਿੀ ਵਿਿ ਨੰੂ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੁਿਾਸੇ ਤਂੋ ਪਰਿਿਾਂ ਸਰਿਮਤੀ

ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਿਵਹਮਤੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਿ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ ‘ਤੇ 
ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਿਾਣਕਾਿੀ:

• ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਇਕੱਤਿ ਕਿਨ, ਿੰਭਾਲਣ ਿਾਂ ਿਿਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿੀਆਂ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ ਵਕਿੇ ਹੋਿ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਿੀ, ਵਿਿਾਏ ਿਦਂੋ 
ਭਾਗ C (34 CFR 303.414) ਅਤੇ FERPA (34 CFR 99.31) ਦੇ ਅਿੀਨ ਅਵਿਹਾ 
ਕਿਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ ਵਦੱਤਾ ਹੋਿੇ; ਿਾਂ 

• ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਵਕਿੇ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ ਵਕਿੇ ਹੋਿ ਉਦੇਿ ਦੇ ਲਈ ਿਿਤੀ ਿਾਿੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਵਿਕਾਿਡ ਦੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤ ਿੱਲਂੋ ਹੋਿਾਂ ਏਿੰਿੀਆਂ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਹਮਤੀ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਕਦੀ ਿਦਂੋ ਤੱਕ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ FERPA 
ਦੇ ਅਿੀਨ ਇੰਝ ਕਿਨ ਲਈ ਅਵਿਕਾਿਤ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਿੇਕਿ ਤੁਿੀਂ ਿਵਹਮਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਨ ਤਂੋ ਮਨ੍ਾ ਕਿਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਵਿਿਂੇ ਵਕ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਮਝਾਉਣਾ ਵਕ ਿਵਹਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ 
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਿਤ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਿਦਂੋ ਤੱਕ ਵਕ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ੍ਾ ਕਿਨ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ ਵਿੱਚ 
ਉਲੰਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦਂਾ।

ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ, ESIT ਿੱਲਂੋ ਲੁੜੀਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਿਵਹਮਤੀ ਦੇ ਵਬਨਾਂ ਿਟੇਟ ਵਿੱਵਿਆ 
ਏਿੰਿੀ (ਿਾਿਿਿਵਨਕ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿੁਪਿਇੰਤਟਂੈਤਡਂੈਟ ਦੇ ਦਫਤਿ) ਨੰੂ ਅਤੇ ਵਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਵਹੰਦਾ 
ਹੈ ਉਿ ਿਥਾਨਕ ਵਿੱਵਿਆ ਏਿੰਿੀ (ਿਥਾਨਕ ਿਕੂਲ ਵਿਲੇ੍) ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿਨਮ ਵਮਤੀ, 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੰਪਿਕ ਿਾਣਕਾਿੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਾਂ, ਪਵਤਆਂ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਿ ਦੇ ਿਮੇਤ) ਦਏ। ਇਿ 
ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਲੋੜ IDEA ਦੇ ਭਾਗ B ਦੇ ਅਿੀਨ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੰਭਿ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਪਾਤਿ ਿਾਿੇ ਬੱਵਚਆਂ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਲਈ ਹੈ।
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ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਵਿਆ ਕਨੰੂਨ (IDEA) – ਭਾਗ C ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਲੇ (ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ)

ਵਿਕਾਿਡਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਉਪਿਾਲੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

• ਹਿੇਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਿੰਗ੍ਰ ਵਹਣ, ਿੰਭਾਲ, ਿਟੋਿੇਿ, ਪ੍ਰਗਟੀਕਿਨ, ਅਤੇ ਵਿਨਾਿ ਚਿਨਾਂ 
'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਿੱਵਿਆ ਕਿਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਹਿੇਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਿਕਾਿੀ ਵਕਿੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨੋਗ 
ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਿੰੁਮੇਿਾਿ ਹੈ।

• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦਾ ਿੰਗ੍ਰ ਵਹਣ ਿਾਂ ਿਿਤਂੋ ਕਿ ਿਹੇ ਹਿੇਕ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨੰੂ IDEA ਅਤੇ FERPA ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਿਨ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਵਿੰਗਟਨ ਦੇ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ 
ਪਾਲਿੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਦੇ ਿੰਬੰਿ ਵਿੱਚ ਵਿਿਲਾਈ ਿਾਂ ਵਹਦਾਇਤ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਹਿੇਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨੰੂ ਪਬਵਲਕ ਿਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਏਿੰਿੀ ਦੇ ਅੰਦਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ 
ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਿਿਤਮਾਨ ਿੂਚੀ ਿੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿੰਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ 
ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਿਾਣਕਾਿੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ।

• ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੰੂ ਿੂਵਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਦਂੋ ਭਾਗ 
C, 20 USC 1232f ਅਤੇ EDGAR ਦੇ ਵਿੱਚ GEPA ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨਾਂ, 34 CFR ਭਾਗਾਂ 76 
ਅਤੇ 80 ਦੇ ਅਿੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਪਵਿਿਾਿ ਨੰੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਿਾਣਕਾਿੀ 
ਇਕੱਤਿ ਕਿਨ, ਿੱਿਣ ਿਾਂ ਇਿਦੀ ਿਿਤਂੋ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਿਾਿ ਿਦਂੋ ਇਹ ਿਾਣਕਾਿੀ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਲਈ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨ ਦੇ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ 
ਿਵਹ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਨਿਟ ਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿਮਂੇ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਿਾਂ ਤਂੋ ਵਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਿਨਮ-ਵਮਤੀ, ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਿੰਪਿਕ ਿਾਣਕਾਿੀ 
(ਪਤੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਿ ਦੇ ਿਮੇਤ), ਿੇਿਾ ਿਵਹਯੋਗ (ਿਵਹਯੋਗਾਂ) (FRC) ਦੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਪੂਿਿ ਦਿਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਵਨਕਾਿੀ ਡੇਟਾ (ਵਨਕਾਿੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿਾਲ ਅਤੇ ਉਮਿ, ਅਤੇ ਵਨਕਾਿੀ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਿਾਮਲ 
ਹੋਏ ਕੋਈ ਿੀ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ) ਨੰੂ ਿੰਭਾਵਲਆ ਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।

ਰਵਵਾਦ ਿੱਿ ਪ੍ਰ ਰਕਰਿਆਵਾਂ
ਿੇਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੇ ਬਾਿੇ ਵਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਿ ਨੰੂ ਿਲਦੀ 
ਤਂੋ ਿਲਦੀ FRC ਿਾਂ IFSP ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਿੋ। ESIT ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਿੰਭਿ ਵਨਊਨਤਮ ਿਤਿ 'ਤੇ ਗੈਿ-
ਿਮਝੌਵਤਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋ ਤਿਾਹਤ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਿੇਕਿ ਵਕਿੇ ਵਚੰਤਾ ਨੰੂ ਗੈਿ-ਿਿਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਿਾਦ ਹੱਲ ਕਿਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।

ਿੇਕਿ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪਲੇਿਮਂੈਟ, ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਂ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਲਈ ਉਵਚਤ 
ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿਵਹਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਿਮਂੇ ਵਿਿ ਹੱਲ 
ਕਿਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹੋ।

ਰਵਵਾਦ ਦਾ ਿੱਿ ਕਿਨ ਦੇ ਿਈ ਿੇਠਿੀਆਂ ਰਤੰਨ ਿਸਮੀ ਪ੍ਰ ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਿਨ। 
ਇਿਨਾਂ ਰਵੱਿ ਮਰਧਅਸਥਤਾ ਸ਼ਾਮਿ ਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਇੱਕ ਰਨਿਪੱਿ ਰਨਿਧਾਿਤ ਪ੍ਰ ਰਕਰਿਆ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤ।

ਮਰਧਅਸਥਤਾ

ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਗੈਿ-ਵਿਿੋਿਾਤਮਕ ਤਿੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਿੇ ਗਿੈਿ-ਿਮਝੌਤਤੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਨ ਦਾ 
ਮੌਕਾ ਵਦੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਿਿੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਂੋ ਵਿਿਾਂ ਿੱਲਂੋ ਿੁਤੰਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਵਹਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਵਤਆਂ ਨੰੂ ਪੇਿਕਿ ਕਿਨ ਲਈ 
ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਿਥਾਪਤ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਿੋ ਵਕ ਗੈਿ-ਵਦਲਚਿਪ ਵਿਿ (ਵਨਿਪੱਿ ਵਿਚੋਲਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਿੁਵਿਿਾਿਨਕ ਿਮਂੇ ਅਤੇ ਿਥਾਨ 'ਤੇ ਵਮਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਨੰੂ ਨਾ 
ਿਿਤਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਿੋ ਵਕ ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਨੰੂ ਿਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਦੀ ਿਿਤਂੋ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋ ਤਿਾਹਤ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਿਾਦ ਹੱਲ ਇਕਾਈ, ਿਾਂ ਿਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਵਿਿਲਾਈ 
ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਕਂੇਦਿ ਿਾਂ ਿਮੁਦਾਇਕ ਮਾਤ-ਵਪਤਾ ਿਿੋਤ ਕਂੇਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਝੌਤਤੇ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ।

ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਨੰੂ ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਿੱਲਂੋ ਿਿੀਦ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਣ ਤਂੋ 
ਬਾਅਦ ਿਮਂੇ ਵਿਿ ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਵਕਿੇ ਵਨਿਪੱਿ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੇ 
ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਨਕਾਿਨ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਿੀ ਪਾਉਣ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਿੇ ਿੀ ਹੋਿਾਂ ਅਵਿਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਨਕਾਿਨ ਦੇ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਿਤੀ ਿਾ ਿਕਦੀ।

ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਦੀ ਿਮਾਂ ਿਾਿਨੀ ਿਮਂੇ ਵਿਿ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਅਵਿਹੇ ਿਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਿੇਗੀ ਿੋ ਵਕ ਦੋਨਂੋ ਵਿਿਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਿੁਵਿਿਾਿਨਕ ਹੋਿੇ। ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਨਿਪੱਿ ਵਿਚੋਲਾ, ਵਿਿ ਨੰੂ ਅਿਿਦਾਿ ਮਵਿਅਿਥਤਾ 
ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਿਲਾਈ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਿ-ਿਿਮੀ, ਗੈਿ-ਵਿਿੋਿਾਤਮਕ ਿਾਤਾਿਿਨ ਵਿੱਚ 
ਵਿਿਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਂੋ ਵਿਿਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲੇਗਾ।

ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਯੋਗ ਵਨਿਪੱਿ ਵਿਚੋਵਲਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੂਚੀ ਵਤਆਿ ਕਿ ਕੇ ਿੱਿਦੀ ਹੈ ਵਿੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਿਤ ਕਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਿੈਗੂਲੇਿਨਾਂ ਦਾ ਵਗਆਨ ਹੈ। ਵਿਚੋਵਲਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਬੇਤਿਤੀਬੀ, 
ਿਾਿੀ ਵਿਿ ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਿ ਵਨਿਪੱਿ ਅਿਾਿ 'ਤੇ ਚੁਵਣਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ 
ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰੋ ਤਿਾਹਤ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਦੇ ਿਾਿੇ ਿਿਚੇ ਦੇ ਿਮੇਤ ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਦੇ ਿਿਚ 
ਦੇ ਲਈ ਿੰੁਮੇਿਾਿ ਹੈ।

ਿੇਕਿ ਗੈਿ-ਿਮਝੌਤਾ ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਦੇ ਿਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਿਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਿਮਝੌਤਾ 
ਮੁਕੰਮਲ ਕਿਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਿੋ ਇਿ ਹੱਲ ਨੰੂ ਿਮਝਾਉਦਂਾ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਿੋ ਇਹ ਦੱਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮਵਿਅਿਥਤਾ 
ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਹੋਈਆਂ ਿਾਿੀਆਂ ਚਿਚਾਿਾਂ ਗੁਪਤ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇ 
ਿੀ ਅਨੁਿਿਤੀ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੀਆਂ ਿੁਣਿਾਈਆਂ ਿਾਂ ਿਿਕਾਿੀ ਕਾਿਿਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਿਬੂਤ ਦੇ 
ਤੌਿ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਿਿਵਤਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਿ ਿਮਝੌਤਤੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲਂੋ ਅਤੇ ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਦੇ ਵਕਿੇ 
ਪ੍ਰ ਤੀਵਨੱਿ ਿੱਲਂੋ ਦਿਤਿਤ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵਿਿ ਕੋਲ ਏਿੰਿੀ ਨੰੂ ਬੰਨ੍ਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਿ ਹੈ। ਇਹ 
ਵਲਿਤ, ਦਿਤਿਤ ਕੀਤਾ ਿਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਵਨਆਂ-ਅਵਿਕਾਿ ਦੇ ਵਕਿੇ ਿੀ ਿਾਿ ਕੋਿਟ ਿਾਂ ਿੰਯੁਕਤ ਿਾਿ ਦੇ 
ਵਿਲ੍ਾ ਕੋਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਿੇ ਿੀ ਿਮਂੇ ਇੱਕ ਵਨਿਪੱਿ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ਦੇ 
ਲਈ ਪ੍ਰ ਤੀਬੰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਇੱਕੋ ਿਮਂੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਅਤੇ ਵਨਿਪੱਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ 
ਿੁਣਿਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਿਿ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹੋ ਵਿਿਂੇ ਵਕ ਹੇਠਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੱਵਿਆ ਵਗਆ ਹੈ।
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ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਵਿਆ ਕਨੰੂਨ (IDEA) – ਭਾਗ C ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਲੇ (ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ)

ਰਨਿਪੱਿ ਰਨਿਧਾਿਤ ਪ੍ਰ ਰਕਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ

ਇੱਕ ਵਨਿਪੱਿ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਵਨਿਪੱਿ ਿੁਣਿਾਈ ਅਵਿਕਾਿੀ ਿੱਲਂੋ ਿੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ 
ਇੱਕ ਿਿਮੀ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਿੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਫਂੋ 
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਇਤ ਦਿਿ ਕਿਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਕੈਲੰਡਿ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਵਨਿਪੱਿ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈ ਨੰੂ 
ਪੂਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਲਿਤ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (ਮਵਿਅਿਥਤਾ, ਿੇਕਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ 30 ਕੈਲੰਡਿ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਪੂਿੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।) 

ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈਆਂ ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਿੁਣਿਾਈ ਅਵਿਕਿੀਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 
ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਿੁਣਿਾਈ ਅਵਿਕਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਗ C ਦੇ ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਤਿ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਿੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਕਿਤੱਿ ਵਨਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

• ਵਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਿੇ ਿੰਬੰਿਤ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤੁਤੀ ਨੰੂ ਿੁਣਨ, ਿਮੱਵਿਆਿਾਂ ਦੇ ਬਾਿੇ ਿਾਿੀ ਿੰਬੰਿਤ 
ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਇਤ ਦਾ ਿਮਂੇ ਵਿਿ ਹੱਲ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਵਿਿ ਕਿਨ।

• ਵਲਿਤ ਿੂਚਨਾ ਦੇ ਿਮੇਤ ਿਟੇਟ ਦੇ ਿਿਚ 'ਤੇ ਕਾਿਿਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਿਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾਉਣ।

ਰਵਿੋਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਰਧਕਾਿੀਆਂ ਦੇ ਬਾਿੇ:  ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਿੁਣਿਾਈ ਅਵਿਕਾਿੀ " 
ਵਨਿਪੱਿ” ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਵਨਿਪੱਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਵਿਚੋਲਾ ਿਾਂ ਿੁਣਿਾਈ ਅਵਿਕਾਿੀ ਿਿਂੋ ਿੇਿਾ ਕਿਨ ਲਈ 
ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ: (1) ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ, ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਹੋਿਾਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾਉਣ ਵਿੱਚ 
ਿਾਮਲ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਮਚਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ (2) 
ਇਿ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਿਹਾ ਵਨੱਿੀ ਿਾਂ ਪੇਿੇਿਿਾਨਾ ਨਹੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਵਿਚ ਉਿਦੇ ਉਦੇਿ ਨਾਲ 
ਟਕਿਾਿੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋ ਵਿਚੋਲੇ ਿਾਂ ਿੁਣਿਾਈ ਅਵਿਕਾਿੀ ਿਿਂੋ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ 
ਏਿੰਿੀ, ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਕਿਮਚਾਿੀ ਵਿਿਫ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕਉਤਂਵਕ ਉਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਏਿੰਿੀ ਿਾਂ 
ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਿਾਂ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਿੁਣਿਾਈ ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ।

ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਨਿਪੱਿ 
ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਿੁਣਿਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਿੂਚੀਬੱਿ ਅਵਿਕਾਿ ਵਦੱਤਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਕਾਊਿਂਲ ਿੱਲਂੋ ਨਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਲਾਹ ਵਦੱਤਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਲਈ (ਤੁਹਾਡੇ ਿਿਚ 'ਤੇ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱਲਂੋ ਵਿੰਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਯੋਗ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ 
ਬਾਿੇ ਵਿਿੇਿ ਵਗਆਨ ਿਾਂ ਵਿਿਲਾਈ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਿਿਚ 'ਤੇ)।

• ਿਬੂਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਿਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਾਜ਼ਿ ਹੋਣ ਲਈ 
ਮਿਬੂਿ ਕਿਨ ਿਾਿਤੇ।

• ਿੁਣਿਾਈ ਿੇਲੇ ਵਕਿੇ ਿੀਅਵਿਹੇ ਿਬੂਤ ਦੇ ਪੇਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣ 'ਤੇ ਿੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿੋ ਅੱਗੇ ਿਿਣ ਤਂੋ 
ਘੱਤਟੋ ਘੱਟ ਪੰਿ ਕੈਲੰਡਿ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਬਨਾਂ ਵਕਿੇ ਿਿਚ ਦੇ ਿੁਣਿਾਈ ਦਾ ਵਲਿਤੀ ਿਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਾਵਨਕ ਿਿਬੈਵਟਮ (ਿਬਦ ਦਿ 
ਿਬਦ) ਪ੍ਰ ਤੀਵਲਪੀ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਾਉਣ ਦੇ ਲਈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਬਨਾਂ ਿਿਚ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਫੈਿਵਲਆਂ ਦੀਆਂ ਵਲਿਤ ਲੱਭਤਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਾਉਣ ਲਈ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਿਾਈ ਗਈ ਵਨਿਪੱਿ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈ ਇੱਕ ਅਵਿਹੇ 
ਿਮਂੇ ਅਤੇ ਿਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਾਿਬ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿੁਵਿਿਾਿਨਕ ਹੋਿੇ। ਿਟੇਟ 
ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਦੁਆਿਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਦੇ 30 ਕੈਲੰਡਿ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ, ਵਨਿਪੱਿ 
ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਹਿੇਕ ਵਿਿ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਲਿਤੀ ਫੈਿਲਾ ਭੇਿਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿੁਣਿਾਈ ਅਵਿਕਾਿੀ ਵਕਿੇ ਿੀ ਵਿਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 30 ਵਦਨਾਂ ਤਂੋ ਿੱਿ ਿਮਂੇ ਦੀ ਵਿਿੇਿ 
ਵਮਆਦ ਿਿਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਵਨਿਪੱਿ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈ ਦੇ ਨਤੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਿਵਲਆਂ 
ਤਂੋ ਨਾ ਿੰਤੁਿਟ ਵਕਿੇ ਿੀ ਵਿਿ ਨੰੂ ਿਟੇਟ ਿਾਂ ਫੈਡੱਿਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਿਿਕਾਿੀ ਕਾਿਿਾਈ ਕਿਨ ਦਾ 
ਅਵਿਕਾਿ ਹੈ।

ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੀ ਵਿਕਾਇਤ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਿਨ ਿਾਲੀ ਵਕਿੇ ਿੀ ਕਾਿਿਾਈ ਦੀ ਪਂੇਡਂੈਿੀ (ਿਮਂੇ ਦੀ 
ਵਮਆਦ) ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਿਦਂੋ ਤੱਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਤਂੋ ਵਿਪਿੀਤ 'ਤੇ ਿਵਹਮਤ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਪਵਿਿਾਿ IFSP ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈਵਟੰਗ ਵਿੱਚ ਉਵਚਤ ਪੂਿਿ ਦਿਲ 
ਿੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਦੇ ਿਵਹਣਗੇ ਵਿਿ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਿਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ।

ਿੇ ਵਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗ C ਦੇ ਤਵਹਤ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਿਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਅਤੇ ਪਵਿਿਾਿ ਨੰੂ ਉਹ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਿੋ ਵਿਿਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਉਪਿੋਕਤ ਿੂਚੀਬੱਿ ਮਵਿਅਿਥਤਾ ਅਤੇ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਿੁਣਿਾਈ ਕਾਿਿਾਂ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ, ਇਕ 
ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਂ ਿੰਗਠਨ ਵਿਿ ਵਿਚ ਵਕਿੇ ਹੋਿ ਿਾਿ ਦੇ ਲੋਕ ਿਾਮਲ ਹਨ, ਵਕਿੇ ਿੀ ਿਨਤਕ ਏਿੰਿੀ ਿਾਂ 
ਵਨੱਿੀ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਵਿਿੱੁਿ ਵਲਿਤੀ ਦਿਤਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਿ ਵਿਚ 
ਵਕਿੇ ਿੀ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿੱਲਂੋ ਭਾਗ C ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਿ ਵਦਲਚਿਪੀ ਿੱਿਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਿ ਦੀ ਵਿਕਾਇਤ 
ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਵਿਿ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਵਿਿਲਾਈ ਅਤੇ 
ਿਾਣਕਾਿੀ ਕਂੇਦਿ, ਿੁਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਿਕਾਲਤ ਏਿੰਿੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਿ ਢੁਕਿੀਂ ਿੰਿਥਾਿਾਂ ਿੀ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ 
ਹਨ।

ਇਿ ਵਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਚੀਜਂ਼ ਿਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:

• ਇਕ ਕਥਨ ਵਕ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ, ਿਨਤਕ ਏਿੰਿੀ, ਿਾਂ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਕਵਥਤ ਤੌਿ 'ਤੇ 
ਭਾਗ C ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਉਹ ਕਥਨ ਵਿਿ 'ਤੇ ਤੱਥ ਅਿਾਿਤ ਹਨ।

• ਵਿਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਤਿਤ ਅਤੇ ਿੰਪਿਕ ਿਾਣਕਾਿੀ।

• ਵਿਿੇਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿੰਬੰਿ ਵਿੱਚ ਕਵਥਤ ਉਲੰਘਣਾਿਾਂ ਲਗਾਉਦੇਂ ਹੋਏ:

- ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਿਵਹੰਦਾ ਹੈ।

- ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿਮਝੌਤਾ ਿਾਂ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ।

- ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਮੱਵਿਆ ਦੇ ਿੁਭਾਅ ਦਾ ਿਿਣਨ, ਿਮੱਵਿਆ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਿਮੇਤ।

- ਵਿਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਿਮਂੇ 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਅਤੇ ਵਗਆਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਿਮੱਵਿਆ ਦਾ 
ਪ੍ਰਿਤਾਵਿਤ ਹੱਲ।
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ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਵਿਆ ਕਨੰੂਨ (IDEA) – ਭਾਗ C ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਲੇ (ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ)

ਪ੍ਰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਥਤ ਉਿੰਘਨ ਦੇ ਇੱਕ (1) ਸਾਿ ਦੇ ਅੰਦਿ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਿਾ 
ਦਿਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਿਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। ਵਿਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਂ 
ਏਿੰਿੀ ਨੰੂ ਵਿਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿੇਿਾ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਭੇਿਣੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਿੇ ਿਮਂੇਇਹ ਵਿਕਾਇਤ ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਕੋਲ ਦਾਇਿ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਿਾਿ ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਨੰੂ ਵਿਕਾਇਤ ਵਮਲ ਿਾਣ 'ਤੇ ਇਿ ਕੋਲ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਕਾਿਿ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ 
60 ਕੈਲੰਡਿ ਵਦਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:

• ਿਾਈਟ ਦੀ ਿੁਤੰਤਿ, ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਿਨ, ਿੇ ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਇਹ ਵਨਿਿਾਿਤ ਕਿਦੀ ਹੈ ਵਕ 
ਿਾਂਚ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ।

• ਵਿਕਾਇਤ ਦਿਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿਾਂ ਿੰਗਠਨ ਨੰੂ ਵਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦੋਿਾਂ ਬਾਿੇ ਜ਼ਬਾਨੀ 
ਿਾਂ ਵਲਿਤੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਿੇਿੇ ਿਾਣਕਾਿੀ ਿਮ੍ਾ ਕਿਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦਓ।

• ਏਿੰਿੀਆਂ/ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਿਕਾਇਤ ਦਾ ਿਿਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੋ, ਵਿਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ 
ਏਿੰਿੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਿਕਾਇਤ ਨੰੂ ਿੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਾਿ ਅਤੇ ਿਾਿੀਆਂ ਵਿਿਾਂ ਨੰੂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ 
ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੋ। 

• ਿਾਿੀ ਢੁਕਿੀਂ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਿਮੀਵਿਆ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿੁਤੰਤਿਵਨਿਿਾਿਨ ਕਿੋ ਵਕ ਕੀ ਭਾਗ C ਦੀ 
ਜ਼ਿੂਿਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ।

• ਵਿਕਾਇਤ ਦਾਇਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਲਿਤੀ ਫੈਿਲਾ ਿਾਿੀ ਕਿੋ ਿੋ ਵਿਕਾਇਤ ਵਿਚਲੇ ਹਿ 
ਦੋਿ ਨੰੂ ਿੰਬੋਵਿਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਿ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਵਟਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਦੇ 
ਅੰਤਮ ਫੈਿਲੇ ਦੇ ਕਾਿਨ ਿੀ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।

ਿੇ ਅੰਤਮ ਫੈਿਲਾ ਇਹ ਿੰਕੇਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਵਚਤ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ/ਹਨ, 
ਤਾਂ ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਂ ਦਾ ਿੰਬੋਿਤ ਕਿਨਾ ਪਏਗਾ:

• ਢੁਕਿੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਵਿੱਚ ਅਿਫਲਤਾ, ਵਿਿ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿਿਾਿ 
(ਵਿਿਂੇ ਵਕ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਿੇਿਾਿਾਂ ਿਾਂ ਮੁਦਿਾ ਮੁਆਿਜ਼ਾ) ਦਾ ਵਿਿਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਿਨ 
ਲਈ ਉਵਚਤ ਿੁਿਾਿਕ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਿਾਮਲ ਹਨ; ਅਤੇ

• ਿਾਿੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਉਵਚਤ ਭਵਿੱਿ 
ਪ੍ਰ ਾਿਿਾਨ।

ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਨੰੂ ਫੈਿਲੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਿਿਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਿਨਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿੇ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ 
ਗਤੀਵਿਿੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਿੁਿਾਿਕ ਕਾਿਿ ਿੀ।

ਿੇ ਕੋਈ ਵਲਿਤੀ ਵਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਿੋ ਵਕ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈ ਦਾ 
ਵਿਿਾ ਿੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਿ ਵਿਚ ਕਈ ਮੱੁਦੇ ਹਨ, ਵਿਨ੍ਾਂ ਵਿਚਂੋ ਇਕ ਿਾਂ ਿਿੇਿੇ ਉਿ ਿੁਣਿਾਈ ਦਾ ਨਹੱਿਾ ਹਨ, 
ਤਾਂ ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਿੰਬੋਵਿਤ ਕੀਤੀ 
ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਵਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉਿ ਨਹੱਿੇ ਨੰੂ ਿੱਿ ਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੱਦ ਤੱਕ ਿੁਣਿਾਈ ਦੈ ਫੈਿਲਾ ਨਹੀਂ 
ਆ ਿਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਵਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਮੱੁਦਾ ਿੋ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਕਾਿਿਾਈ ਦਾ ਨਹੱਿਾ 
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰੂ ਇਿ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਿਾਏ ਗਏ 60 ਕੈਲੰਡਿ ਵਦਨ ਦੀ ਿਮਾਂ ਿੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਇਤ 
ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਿ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੇ ਤਵਹਤ ਉਕਤ ਵਿਿਾਂ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਿਨ ਿਾਲੀਆਂ ਵਨਿਪੱਿ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੀ 
ਿੁਣਿਾਈ ਦੌਿਾਨ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਵਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ ਉਨ੍ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਿ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ। ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਨੰੂ ਵਿਕਾਇਤਕਿਤਾ ਨੰੂ ਿੂਵਚਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੁਣਿਾਈ 
ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਵਕਿੇ ਿਨਤਕ ਏਿੰਿੀ ਿਾਂ ਵਨੱਿੀ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਿੱਲਂੋ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਵਿੱਚ 
ਅਿਫਲਤਾ (ਵਿਿ ਵਿਚ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ ਕਾਂਟ੍ਰ ੈਕਟਿ ਿਾਂ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਿਾਮਲ ਹੈ) ਦਾ 
ਦੋਿ ਲਗਾਉਣ ਿਾਲੀ ਵਿਕਾਇਤ ਦਾ ਿਟੇਟ ਪ੍ਰ ਮੱੁਿ ਏਿੰਿੀ ਦੁਆਿਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ
ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਾਤਿ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ ਿੁਿੱਵਿਅਤ ਹਨ ਿੇਕਿ:

• ਵਕਿੇ ਿੀ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਕੇ;

• ਕਾਫੀ ਕੋਵਿਿਾਂ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਕਿੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੰੂ ਨਾ ਲੱਭ ਿਤਣ; ਿਾਂ

• ਬੱਚਾ ਿਟੇਟ ਦੇ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਿਾਵਿੰਗਟਨ ਿਟੇਟ ਦਾ ਿਾਿਡ ਹੋਿੇ। 

ਵਕਿੇ ਵਿਅਕਤੀਨੰੂ ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਿ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਲਈ "ਨਾਇਬ" ਿਿਂੋ ਕੰਮ 
ਕਿਨ ਲਈ ਵਨਿਿਾਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਾਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਨਿਿਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਿੀ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ ਵਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਿਿਾਿਤ ਕਿਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਵਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ 
ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ, 30 ਕੈਲੰਡਿ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਨਾਇਬ ਵਨਯੁਕਤ ਕਿਨ 
ਲਈ ਉਵਚਤ ਯਤਨ ਕਿਨ ਦਾ ਢੰਗ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਦੇ ਿਮਂੇ ਹੇਠ ਵਦੱਤਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੰੂ ਹਿ 
ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਿਾ ਚੁਵਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਜ਼ਿੂਿਤਾਂ ਪੂਿੀਆਂ 
ਕਿਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:

• ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਿਹਾ ਵਨੱਿੀ ਿਾਂ ਪੇਿੇਿਿਾਨਾ ਨਹੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਉਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਹੱਤ ਨਾਲ ਟਕਿਾਉਦਂਾ 
ਹੋਿੇ ਵਿਿਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰ ਤੀਵਨਿ ਕਿਦਾ ਿਾਂ ਕਿਦੀ ਹੈ।

• ਉਹਨਾਂ ਕੋਲਉਹ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਕੌਿਲ ਹਨ ਿੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ।

• ਵਕਿੇ ਿੀ ਿਟੇਟ ਏਿੰਿੀ ਦਾ ਕਿਮਚਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਿਾਂ ਵਕਿੇ ਿੀ ਅਵਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਮਚਾਿੀ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਿੋ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਕਿੇ ਪਵਿਿਾਿਕ ਿਦੱਿ ਨੰੂ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾਿਾਂ, ਵਿੱਵਿਆ, 
ਦੇਿਭਾਲ, ਿਾਂ ਹੋਿ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਿਾਂ ਤਵਹਤ 
ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਿ ਵਿਿਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਿਮਚਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਵਕਉਤਂਵਕ ਉਿਨੰੂ ਇੱਕ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਿਾ ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਿਿਂੋ ਿੇਿਾ ਕਿਨ 
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿਦਂੋ ਬੱਚਾ ਿਾਵਿੰਗਟਨ ਿਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਿਾਿਡ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਫੋਿਟਿ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਵਿੱਚ ਿੱਵਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਏਿੰਿੀ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤੇ ਿਨਤਕ ਏਿੰਿੀ ਨਾਲ ਿਲਾਹ-ਮਿਿਿਾ ਕਿਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਿ ਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਿੌਪਂੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕਿੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿੋ ਿਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਿਾਿਡ ਹੈ, ਪੂਿਿ ਦਿਲ ਿੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਏਿੰਿੀ ਦੁਆਿਾ ਵਨਯੁਕਤ 
ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਬਿਾਏ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਿ ਦੀ ਵਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਿੱਿ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ 
ਵਨਯੁਕਤੀ ਕਿ ਿਕਦਾ ਹੈ ਿਦਂੋ ਤੱਕ ਚੋਣ ਉਪਿਲੇ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਿਾ ਕਿਦੀ ਹੈ।

ਨਾਇਬ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਕੋਲ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਿੀਨ ਿਾਿੇ ਉਦੇਿਾਂਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਬਿਾਬਿ 
ਅਵਿਕਾਿ ਹਨ।



ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਵਿਆ ਕਨੰੂਨ (IDEA) – ਭਾਗ C ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਲੇ (ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ)
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ਸੰਪਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆਤਮਕ ਉਪਿਾਵਲਆਂ ਬਾਿੇ ਿਿੇਿੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ 
ਪਵਿਿਾਿਕ ਿਿੋਤ ਿਵਹਯੋਗ (FRC) ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਿੰਪਿਕ ਕਿੋ:

ਿਾਂ

ਿੇ ਤੁਿੀਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਇਤ ਦਿਿ ਕਿਾਉਣ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਵਨਿਿਾਿਤ ਪ੍ਰ ਵਕਵਿਆ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈ ਦੀ 
ਬੇਨਤੀ ਕਿਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਥੇ ਵਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਪੂਿਿ 
ਿਮਿਥਨ (ESIT) ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ ਨਾਲ ਿੰਪਿਕ ਕਿੋ:

ਵਾਰਸ਼ੰਗਟਨ ਬਾਿ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦਾ ਿਾਜ ਰਵਭਾਗ

 ਵਿਿੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਪੂਿਿ ਿਮਿਥਨ (ESIT)
PO Box 40970
Olympia, Washington 98504-0970
ਫੋਨ: (360) 725-3500
ਫੈਕਿ: (360) 725-4925
www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit

ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਵਕਾਿਤ ਸੰਸਾਧਨ:
ਿਾਵਿੰਗਟਨ PAVE  
(ਿਿਕਤੀਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਿਿ, ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਿੀਆਂ)
6316 S. 12th St.
Tacoma, Washington 98465
ਫੋਨ: 1-(800) 5-PARENT
ਫੈਕਿ: (253) 566-8052
www.wapave.org

ਿੇ ਤੁਿੀਂ ਇਿ ਦਿਤਾਿੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰ ਤੀਆਂ ਵਕਿੇ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫਾਿਮੈਟ ਿਾਂ ਭਾਿਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ DCYF ਿੰਵਿਿਾਨਕ ਿੰਬੰਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰਪਿਕ ਕਿੋ  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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