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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਪੜਾਅ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਧਪਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਰੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਬਾਰੇ 
ਿਿੇਰੇ ਧਿਸਧਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਮੁਲਾਕਂਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕਧਲਸਟ, ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਪੱਤਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਮਾਧਪਆ ਂਦੀ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਸਹੀ 
ਪ੍ਧਕਧਰਆ ਦੇ ਪ੍ਧਕਧਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਪੁਸਧਤਕਾ ਧਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਸੰਸਾਿਨਾ ਂਧਿੱਚ ਪ੍ਭਾਿੀ ਪੇਰੈਂਟ ਐਡਿਰੋਕੇਟ ਹਰੋਣ ਿਜੋਂ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ: www.nyhealth.gov/publications/0532/index.htm.

www.nyhealth.gov/publications/0532/index.htm.
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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਿੱਚ 
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ EIP ਦੇਸ਼ ਭਰ ਧਿੱਚ EIP 

ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਤੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਧਨਆਧਣਆ ਂਅਤੇ ਬੱਧਚਆ ਂ

ਲਈ ਹੈ ਜਰੋ ਮਾਨਧਸਕ ਧਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ 
ਬੱਧਚਆ ਂਿਾਗਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾ ਂਮਾਨਧਸਕ ਰਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਧਜਸ ਨਾਲ 

ਧਿਕਾਸ ਦੀਆ ਂਸਮੱਧਸਆਿਾ ਂਪੈਦਾ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਨ੍ਾ ਂਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ, ਪਰ ਔਧਟਜ਼ਮ, ਡਾਊਨ ਧਸੰਡਰਰੋਮ, ਮਰੋਟਰ ਧਿਕਾਰ, ਜਾ ਂਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ 

ਦੀਆ ਂਸਮੱਧਸਆਿਾ ਂਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਧਿਕਾਸ ਧਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 

ਹੈ ਧਕ ਧਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾ ਂਧਿੱਚ ਧਜਿੇਂ ਧਿਕਾਸ, ਧਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰੋਚ, ਜਾ ਂ
ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਬੱਚਾ ਧਪੱਛੇ ਹੈ। 

ਪਧਹਲਾ ਕਦਮ ਕਾਉਂਟੀ ਧਿੱਚ EIP ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਹੈ, ਧਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ 
ਰਧਹੰਦ ੇਹਰੋ। ਧਨਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ (NYS) ਅਤੇ ਧਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਧਹਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇ

ਕਾਉਂਟੀਆ ਂਧਿੱਚ ਇੱਕ EIP ਹੈ। ਧਜਨ੍ਾ ਂਬੱਧਚਆ ਂਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਲਰੋੜ ਹਰੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਾ ਂਦਾ ਪਧਹਲਾ ਂEIP ਲਈ ਹਿਾਲਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਮਾ-ਂਧਪਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ EIP ਕਰੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਰੋਈ ਧਚੰਤਾ ਹੈ। NYS ਧਿੱਚ, ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਿਰਾ ਂਨੂੰ ਬੱਧਚਆ ਂਦਾ 
EIP ਹਿਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਧਕਸ ੇਧਿਕਾਸ ਸੰਬੰਿੀ ਸਮੱਧਸਆ 

ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਹਿਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਯਰੋਗ ਪੇਸ਼ਾਿਰਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯਰੋਗ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ EIP 

ਜਾ ਂਧਨਊਯਾਰਕ ਸ਼ਧਹਰ EIP ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਮੇਤ ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ, Early 

Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। EIP ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧਕਸ ੇਿੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂ

ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਕਿਰੇਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਿੇਗੀ। 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ (EI) ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ:

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਤਰੀਕੇ ਧਸੱਖਰੋ; 

•  ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਰੋ; ਅਤੇ

•  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਧਰਿਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਧਜਕ ਗਤੀਧਿਿੀਆ ਂਧਿੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਸੇਿਾਿਾ ਂਸਮਾਜ ਧਿੱਚ ਧਕਤੇ ਿੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਧਜੱਥ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਦਨ ਧਬਤਾਉਂਦਾ 
ਹੈ, ਧਜਸ ਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

•  ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ; 

•  ਆਗਂਨਿਾੜੀ ਜਾ ਂਫੈਧਮਲੀ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਹਰੋਮ ਧਜਸ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
ਹਾਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; 

•  ਸਮਾਧਜਕ/ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰਾ,ਂ ਖੇਡਣ ਿਾਲੇ ਸਮੂਹ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, 

ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆ,ਂ ਜਾ ਂਧਕਸ ੇਿੀ ਥਾ ਂ'ਤੇ ਮਾ-ਂਧਪਓ ਅਤੇ ਛਰੋਟ ੇਬੱਚੇ ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਦਂੇ ਹਨ; ਅਤੇ 

•  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ Early Head 

start। 
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ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨਆਣੇ ਜਾ ਂਬੱਚੇ ਨੂੰ EIP ਧਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦ ੇ
ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਰੋਈ ਧਚੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੋਈ ਧਚੰਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟੀ ਧਿੱਚ EIP ਕਰੋਲ ਭੇਜ 
ਸਕਦ ੇਹਰੋ ਧਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਧਹੰਦੇ ਹਰੋ। ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾ ਂਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਧਭਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: www.health.ny.gov/community/infants_
children/early_intervention/county_eip.htm 

ਜਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ "ਗ੍ਰੋਇਗੰ ਅਪ ਹੈਲਥੀ" 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 
1-800-522-5006 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਰੋ; ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਧਹਰ ਧਿੱਚ 
311 ਡਾਇਲ ਕਰਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਭਰਰੋਸ ੇਿਾਲੇ ਧਿਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਰੋ ਅਤੇ ਹਿਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹਰੋ। ਹਿਾਲਾ ਪ੍ਧਕਧਰਆ ਤੁਹਾਨੂੰ EIP ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਧਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ EIP ਤੁਹਾਡੇ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਮਝ ਧਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਾਮ ਦੇ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾ ਂਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਲਖਤੀ ਆਧਗਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਹਿਾਲਾ: ਪਧਹਲਾ ਕਦਮ

www.health.ny.gov/community/
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ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ 
EIP ਧਿੱਚ ਧਮਲਣ ਿਾਲੇ ਪਧਹਲੇ ਧਿਅਕਤੀਆ ਂਧਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ Initial 
Service Co-ordinator (ISC) ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡਾ ISC ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਧਚੰਤਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ 
EIP ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਕਸ ੇਿੀ ਪ੍ਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਿੇਗਾ।

ISC ਇਹ ਿੀ ਕਰੇਗਾ: 

•  ਆਪਣੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਂਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝਦ ੇਹਰੋ; 

•  EIP ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਰੋ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਂਣ ਇਹ ਧਕਿੇਂ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 
EIP ਰਾਹੀਂ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਰੋਗ ਹੈ; 

•  ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾਿਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਨਣ ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਲਰੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;

•  ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਲਈ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਨ 
ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਰੋ; 

•  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਲਈ 
ਆਿਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਰੋ; 

•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਰੋ ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਿਰੋ; 

•  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਧਕ, NYS ਧਿੱਚ, EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਪਧਰਿਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਧਿੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਹਾਲਾਧਂਕ, EIP ਦੇ ਲਈ NYS ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਧਸਸਟਮ ਧਿੱਚ 
EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਬੀਮਾ (ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਮੈਧਡਕੇਡ 
ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਪਲਸ) ਅਤੇ ਧਨਜੀ ਬੀਮਾ (ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਸੰਯੁਕਤ 
ਧਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਰੋਰ) ਦੀ ਿਰਤਰੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; 

•  ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਧਨਜੀ ਬੀਮੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਿਰੇਜ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਰੋ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਬੀਮਾ ਪਾਧਲਸੀ ਦੀ ਧਕਸਮ ਜਾ ਂਧਸਹਤ ਲਾਭ ਯਰੋਜਨਾ, 
ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਜਾ ਂਯਰੋਜਨਾ ਪ੍ਬੰਿਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਾਧਲਸੀ ਜਾ ਂਯਰੋਜਨਾ 
ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਪਾਧਲਸੀ ਧਿੱਚ ਕਿਰੇਜ ਦੀ ਧਕਸਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ 
ਦੇ ਧਬੱਲ ਲਈ ਲਰੋੜੀਂਦੀ ਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਅਤੇ 

•  ਆਪਣੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਂ
ਅਤੇ ਧਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰਕ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾ ਂਲਈ 
ਸੁਰੱਧਖਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਲਾ ਂਦਾ ਜਿਾਬ ਦਿਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਉਹ EIP ਲਈ ਯਰੋਗ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਡਾ ISC ਇਹ ਕਰੇਗਾ: 

•  EIP ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਾਲਾ ਂਦਾ ਜਿਾਬ ਧਦਓ; 

•  ਆਪਣੀ Individualized Family Service Plan (IFSP) 'ਤੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਧਟੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਰੋ; 

•  ਇਹ ਸਮਝਣ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਇਹ ਮੀਧਟੰਗ 
ਧਕਹਰੋ ਧਜਹੀ ਹਰੋਿੇਗੀ, ਹਰੋਰ ਕਰੋਣ ਇੱਥੇ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਕਸ 
ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

•  ਸਮਝਾਓ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ ਧਕਿੇਂ ਿਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਰੋਣਗੀਆ;ਂ 

•  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾ-ਰਧਹਤ ਹੈ, ISC ਮੈਡੀਕੇਡ, ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ 
ਪਲੱਸ, ਅਤੇ Social Security Disability Income ਸਮੇਤ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਣ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧਜੰਮੇਿਾਰ ਹੈ, ਧਜਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
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ਪਧਰਿਾਰ ਯਰੋਗ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ EIP ਸੇਿਾਿਾ ਂਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਾਕਂਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; 

•  ਆਪਣੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਧਨਜੀ ਬੀਮਾ ਕਿਰੇਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਧਥਤੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਰੋ; 

•  ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਰੋੜੀਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਅਸਧਹਮਤੀਆ ਂ
ਸਮੇਤ - ਧਕਸ ੇਿੀ ਤਰ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਸਮੱਧਸਆਿਾ ਂਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ; 

•  ਹਰੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਦੰਦਾ ਹੈ ਜਰੋ 
ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਧਜਸ ਧਿੱਚ 
ਧਿਕਾਸ ਸੰਬੰਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾ ਂਿਾਲੇ ਲਰੋਕ (OPWDD) ਯਰੋਗਤਾ ਅਤੇ 
ਉਪਲਬਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ NYS ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਰੋ ਧਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ OPWDD ਦੇ ਅਿੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਯਰੋਗ ਹੈ; ਅਤੇ 

•  ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਹਮਤੀ ਨਾਲ, OPWDD ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਿਤ ਯਰੋਗਤਾ ਦੇ ਉਧਚਤ OPWDD ਸੰਪਰਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕਰਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦ ੇਹਰੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ 
ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ OPWDD ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰੇਗਾ। 

ਜੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ EIP ਲਈ ਯਰੋਗ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ISC ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਜਰੋ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੇ ਨਤੀਧਜਆ ਂਨਾਲ ਅਸਧਹਮਤ ਹਰੋ, ਤਾ ਂ
ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੇ ਨਤੀਧਜਆ ਂ
ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਧਿਕਲਪਾ ਂਨੂੰ ਿੇਖਣ ਲਈ "Early 
Intervention Program ਧਿੱਚ ਮਾਧਪਆ ਂਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾ"ਂ 'ਤੇ 
ਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਰੋ। 
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ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹਰੋ ਧਕ EIP ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਮਦਦ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਂਣ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੁਲਾਕਂਣ ਧਕਹਾ 
ਜਾਦਂਾ ਹੈ 

(MDE)। "ਬਹ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਸਨ" ਤੋਂ ਭਾਿ ਹੈ ਧਕ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਧਿਧਸ਼ਆ ਂਜਾ ਂਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ 
ਯਰੋਗ ਪੇਸ਼ਾਿਰਾ ਂਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਧਿੱਚ ਧਹੱਸਾ ਲਿੇਗੀ। 
ਕੁਝ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਸਧਥਤੀਆ ਂਿਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ EIP ਲਈ ਯਰੋਗ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਬੱਧਚਆ ਂਲਈ, MDE ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰ ੇਖੇਤਰਾ ਂ
ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ,ਂ ਲਰੋੜਾ ਂਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਿਰ ਦਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰ ਧਜਨ੍ਾ ਂਦੀ IFSP ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਲਈ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ: ਸਮਝਣ ਯਰੋਗ (ਧਸੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰੋਚਣਾ), ਸਰੀਰਕ 

(ਧਿਕਾਸ, ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਨਣਾ, ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਿਿੀਆ ਮਰੋਟਰਾ ਂਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ), 

ਸੰਚਾਰ (ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਿਰਤੋਂ), ਸਮਾਧਜਕ-ਭਾਿਨਾਤਮਕ (ਦੂਧਜਆ ਂ

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ), ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ (ਸਿੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ 

ਖੁਆਉਣਾ)। ਜੇਕਰ ਧਿਕਾਸ ਹਰੋਣ ਧਿੱਚ ਦੇਰ ਹਰੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਤਾ ਂਧਕ ਇਹ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਧਕ ਕੀ ਉਹ 

EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਯਰੋਗ ਹੈ। 
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ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾਿਾ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਧਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਰ ੇਧਿਕਲਪਾ ਂਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ISC ਧਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ। ਇਸ 

ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਧਮਲਦੀ ਹੈ ਧਕ ਧਕਹੜਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਲਰੋੜਾ,ਂ ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾ ਦਾ ਸਥਾਨ, 

ਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂਦੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਧਕਸਮਾ ਂਅਤੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਲਈ ਸਥਾਧਪਤ 

ਕਰਨਾ (ਘਰ ਜਾ ਂਮੁਲਾਕਂਣ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਿਿੀਆ ਹਰੋਿੇਗਾ। 

ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਂਣਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ, ਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ 
ISC, ਤੁਹਾਡੀ ਆਧਗਆ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਂਣਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਲਈ ਧਨਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਲਾਕਂਣ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਧਲਖਤੀ ਸਧਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਂਣ ਪ੍ਧਕਧਰਆ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਸੱਧਭਆਚਾਰਕ ਧਪਛਰੋਕੜ, ਘਰ ਧਿੱਚ ਬਰੋਲੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂ
ਸਮੇਤ, ਜਿਾਬਦੇਹ ਹਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ MDE ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਿੇਗਾ: 

•  ਇੱਕ ਧਸਹਤ ਮੁਲਾਕਂਣ, ਧਜਸ ਧਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹਰੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਸਹਤ ਮੁਲਾਕਂਣ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਧਿੱਚ ਜਾਚਂ ਕਰਿਾਈ ਹੈ, ਤਾ ਂਨਿੇਂ ਦੀ ਲਰੋੜ 

ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦੀ; 

•  ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਧਹਲੇ ਧਰਕਾਰਡਾ ਂਦੀ 
ਸਮੀਧਖਆ ਜਰੋ ਸਹਾਇਕ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

•  ਧਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਸ਼ਕਤੀਆ ਂਅਤੇ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ (ਸਰੀਰਕ, ਸਮਝਣ ਯਰੋਗ, ਸੰਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ-

ਭਾਿਨਾਤਮਕ, ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ); 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਧਚੰਤਾਿਾ ਂਬਾਰੇ, ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਧਕਹਰੋ ਧਜਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਟੰਰਧਿਊ; ਅਤੇ 

•  ਜੇਕਰ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰੋਣਗੀਆ ਂਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 
ਆਿਾਜਾਈ ਦੀਆ ਂਲਰੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹਰੋਿੇਗੀ। 

MDE ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ EIP ਦੀ ਯਰੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧਿਕਾਸ 

ਪ੍ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਕਂਣ 

ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਧਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਧਿਕਾਸ 

ਧਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜਾ ਂਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਿਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾ ਂਮਾਨਧਸਕ ਸਧਥਤੀ ਲਈ EIP 

ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ EIP ਲਈ ਯਰੋਗ ਹੈ। 
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ਪਧਰਿਾਰਕ ਮੁਲਾਕਂਣ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ MDE ਦੇ ਧਹੱਸੇ ਿਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੈ-ਇੱਛਤ ਪਧਰਿਾਰਕ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਧਿੱਚ ਧਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ; ਇਸ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। ਪਧਰਿਾਰਕ ਮੁਲਾਕਂਣ ਪਧਰਿਾਰਕ ਧਨਰਦੇਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਸਰਰੋਤਾ,ਂ 
ਤਰਜੀਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਧਚੰਤਾਿਾ ਂਦੇ ਧਨਰਿਾਰਣ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ; ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਣ-ਪਰੋਸ਼ਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ 
ਜਾਚਂ ਹੈ। ਪਧਰਿਾਰਕ ਮੁਲਾਕਂਣ ਧਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਧਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਿਾਧਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਂਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਤੋਂ-ਇੱਕ ਚਰਚਾ। 
ਪਧਰਿਾਰਕ ਮੁਲਾਕਂਣ ਇਹ ਸਰੋਚਣ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਧਕ 
ਤੁਹਾਨੂੰ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂਸਮਾਧਜਕ ਸੇਿਾਿਾ ਂਜਾ ਂਸਧਹਯਰੋਗਾ ਂਤੋਂ ਧਕਸ 
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ IFSP ਮੀਧਟੰਗ ਲਈ ਧਤਆਰੀ ਕਰਨ ਧਿੱਚ 
ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ 
ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਰੱਧਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇ
ਹਰੋ ਧਕ ਮੁੱਲਾਕਂਣ ਤੋਂ ਧਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੀ ਧਰਪਰੋਰਟ ਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ IFSP ਮੀਧਟੰਗ ਧਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
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ਧਿਅਕਤੀਗਤ ਪਧਰਿਾਰ ਸਰਧਿਸ ਪਲਾਨ, ਜਾ ਂIFSP, ਇੱਕ ਧਲਖਤ ਯਰੋਜਨਾ 
ਹੈ ਜਰੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ ਧਤਆਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੋਣ ਿਾਲੀਆ ਂ
EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਧਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ MDE 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ EIP ਲਈ ਯਰੋਗ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ISC 
ਧਬਠਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ IFSP ਧਲਖਣ ਲਈ IFSP ਮੀਧਟੰਗ ਸਥਾਧਪਤ 
ਕਰੇਗਾ। IFSP ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ 
ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਰੋ ਜਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਯਰੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਰੋਚਣ ਲਈ ਿਾਿੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਰੋ। ਤੁਸੀਂ 
ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਦੂਜ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਨਾਲ ਯਰੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਸਕਦ ੇਹਰੋ 
ਜਾ ਂਇਸ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਰੋ ਧਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ 
ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਯਰੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹਰੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ IFSP 
'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IFSP 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ 
ਕਰਦ ੇਹਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਦਖਾਉਂਦ ੇਹਰੋ ਧਕ ਤੁਸੀਂ IFSP ਦੀ ਮੀਧਟੰਗ ਧਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਯਰੋਜਨਾ ਧਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹਰੋ। ਤੁਸੀਂ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਸਧਹਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ IFSP ਟੀਮ IFSP 'ਤੇ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ IFSP 'ਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਧਲਖਤੀ ਸਧਹਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਰੋ ਧਜਹਨਾ ਂਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਧਹਮਤ ਹਰੋ, ਅਤੇ 
ਅਸਧਹਮਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨਯਧਮਤ ਪ੍ਧਕਧਰਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਂਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਰੋ। 

ISC ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਧਕ IFSP ਮੀਧਟੰਗ ਧਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਧਤਆਰ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ IFSP ਦੀ ਮੀਧਟੰਗ ਧਿੱਚ 
ਕੁਝ ਅਧਹਮ ਗੱਲਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: 

•  IFSP ਦੀ ਮੀਧਟੰਗ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਰੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ; 

•  ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ISC, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ ਧਿੱਚ Early Intervention 
Official (EIO), ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਟੀਮ ਜਾ ਂਟੀਮ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 
ਮੀਧਟੰਗ ਧਿੱਚ ਧਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

•  ਤੁਸੀਂ ਦੂਧਜਆ ਂਨੂੰ IFSP ਮੀਧਟੰਗ ਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦ ੇ
ਹਰੋ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਪਧਰਿਾਰ, ਦਰੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਈ, ਜਾ ਂਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਦਾਤਾ; 

•  ਤੁਹਾਡਾ ISC ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਹਮਤੀ ਨਾਲ ਮੀਧਟੰਗ ਧਿੱਚ ਧਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਹਰੋਰਨਾ ਂਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

•  ਤੁਸੀਂ ਮੀਧਟੰਗ ਧਿੱਚ ਧਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਕਸ ੇਿਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹਰੋ; 

•  ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ISC, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 
EIO ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਸਮੀਧਖਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਧਕ EIP ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 
ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਧਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ; 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ 
ਸਰਰੋਤ, ਤਰਜੀਹਾ ਂਅਤੇ ਧਚੰਤਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ; 

•  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ ਨਤੀਧਜਆ ਂਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਰੋਗ ੇ(ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਧਿਕਾਸ ਧਿੱਚ ਸੁਿਾਰਾ ਂਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਰੋ); 

•  ਰਣਨੀਤੀਆ,ਂ ਗਤੀਧਿਿੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਧਜਹੜੀਆ ਂ
ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਉਹ 
ਯਰੋਜਨਾ 'ਤੇ ਧਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆ ਂਅਤੇ ਧਲਖੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ;ਂ 

•  ਰਾਹਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਤਹੁਾਡੀ ਲਰੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿਗੇੀ, ਧਜਿੇਂ ਉਧਚਤ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਅਤ ੇਪਧਰਿਾਰ ਦੀਆ ਂ
ਧਿਅਕਤੀਗਤ ਲਰੋੜਾ ਂਦ ੇਆਿਾਰ 'ਤ ੇਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। 
ਰਾਹਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂ
ਧਜ਼ਮੇੰਿਾਰੀਆ ਂਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹ ੈਜਰੋ ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਰਾਹਤ ਘਰ ਜਾ ਂ
ਧਕਸੇ ਹਰੋਰ ਉਧਚਤ ਜਗਾ੍ 'ਤ ੇਪਦ੍ਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ;ੈ 

•  ਤੁਹਾਡੇ IFSP ਧਿੱਚ ਸੇਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ 
IFSP ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂੰ ਸੇਿਾ ਲਈ ਸਧਹਮਤ ਹਰੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਅਕਤੀਗਤ ਪਧਰਿਾਰਕ 
ਸੇਿਾ ਯਰੋਜਨਾ 
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•  ਤੁਸੀਂ IFSP ਧਿੱਚ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਧਕਸ ੇਿੀ ਹਰੋਰ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ 

ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰ ੇਧਿੱਚ ਪਾਏ ਧਬਨਾ ਂ
ਧਕਸ ੇਿੀ EI ਸੇਿਾ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਰ ਜਾ ਂਨਕਾਰ ਸਕਦ ੇਹਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ IFSP ਧਿੱਚ ਹੇਠ ਧਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਿੇਗੀ: 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਧਬਆਨ; 

•  ਤੁਹਾਡੀ ਆਧਗਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਸਰਰੋਤਾ,ਂ 
ਤਰਜੀਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਚੰਤਾਿਾ ਂ
ਦਾ ਧਬਆਨ; 

•  EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਖੱ ਨਤੀਧਜਆ ਂਦਾ ਧਬਆਨ। IFSP 

ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਕ ਹਰੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਅਤ ੇਪਧਰਿਾਰ 

ਦੀਆ ਂਲਰੋੜਾ ਂਅਤ ੇਤਰਜੀਹਾ ਂਦ ੇਆਿਾਰ 'ਤ ੇਹਰੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; 

•  ਆਿਾਜਾਈ ਸਮੇਤ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਧਬਆਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 
ਪਧਰਿਾਰ ਦੀਆ ਂਲਰੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; 

•  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਧਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ 

ਯਰੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਰੋੜ ਹਰੋਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਲਰੋੜਾ ਂਪੂਰੀਆ ਂ

ਕਰਨ ਲਈ EI ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾਿਾ ਂਲਈ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 

ਧਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ; 

•  ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਾ ਂਨਰਸ ਪ੍ੈਕਟੀਸ਼ਨਰ 

ਦੇ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਤਜਿੀਜ਼ ਧਜਸਦੇ ਲਈ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾਿਰਾ ਂਤੋਂ ਹੁਕਮ/ਤਜਿੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 

•  ਹਰੋਰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਬਾਰੇ ਧਬਆਨ, ਧਜਸ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 
ਪਧਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਸਮੇਤ EIP 

ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਜਾ ਂਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ; 

•  ਇੱਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਰੋਜਨਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਧਦੱਤ ੇਹਨ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਆਧਗਆ ਦੇ ਧਦੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਮਤੀਆ ਂਧਜੰਨਾ 'ਤੇ IFSP 

ਮੀਧਟੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਧਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਿ ਹਰੋ ਸਕੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹਰੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ; 

•  ਚਲੰਤ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਰੋ ਯਰੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਧਿੱਚ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ; 

•  ਪੂਰਿ-ਸਕੂਲ ਧਿਸ਼ਸ਼ੇ ਧਸੱਧਖਆ ਸੇਿਾਿਾ ਂਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡ ੇਬਧੱਚਆ ਂਅਤੇ 
ਪਧਰਿਾਰ ਨੂੰ ਹਰੋਰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਧਿਚੱ ਬਦਲਣ ਧਿਚੱ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਮ। 
EIP ਧਿਚੱ, ਇਸਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਯਰੋਜਨਾ ਧਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ 

•  ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦਾ ਧਬਆਨ ਧਜੱਥ ੇEI ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ "ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਤਾਿਰਣ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਸੈਧਟੰਗਾ ਂਧਜੱਥ ੇਧਕ ਧਨਆਧਣਆ ਂਅਤੇ ਬੱਧਚਆ ਂਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ 

ਭਾਈਚਾਰ ੇਧਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਂਧਕਸ ੇ

ਹਰੋਰ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦਾ ਸਥਾਨ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਜਿੇਂ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਜਾ ਂ
ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਧਿੱਚ। 

IFSP ਧਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਿ ਹਰੋਣ ਿਾਲੀਆ ਂEI ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਹਮਤੀ 
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਿਾਿਾ ਂਧਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਰੋ ਸਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹਰੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂ

ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ EIO ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਂਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਬੈਠਕ 

ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਧਜਿੇਂ ਲਰੋੜ ਹਰੋਿੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ 

ਲਈ IFSP ਦੀ ਸਰੋਿ ਕਰਰੋ। EIO ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੀ 
ਧਜੰਮੇਿਾਰ ਹੈ ਧਕ IFSP ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਿ 

ਿਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਧਖਆ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦ ੇਹਰੋ। 
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ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਤਾਿਰਣ 
ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧਜਸ ਨੇ EIP ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਧਹੰਦਾ ਹੈ ਧਕ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਕੁਦਰਤੀ 
ਮਾਹੌਲ ਧਿੱਚ ਧਜੰਨੀ ਸੰਭਿ ਹਰੋ ਸਕੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ 
ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸੈਧਟੰਗਾ ਂਹਨ ਧਜੱਥ ੇਧਨਆਧਣਆ ਂਅਤੇ ਬੱਧਚਆ ਂਨੂੰ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਰੋੜਾ ਂ
ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਧਬਨਾ,ਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ ਪਧਰਿਾਰ ਰਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ 
ਗਤੀਧਿਿੀਆ ਂਧਿੱਚ ਧਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਰੋ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਧਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਧਕਆ ਂਦੇ ਰੂਪ ਧਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਸਥਾਨ ਧਜੱਥ ੇਬਾਲ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਰੈਸਟਰੋਰੈਂਟ, ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ, 
ਲਾਇਬ੍ੇਰੀਆ,ਂ ਸੁਪਰਮਾਰਧਕਟਾ,ਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਸੈਧਟੰਗਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਧਸਰਫ਼ ਜਗ੍ਾ ਜਾ ਂ
ਸਥਾਨਾ ਂਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਉਹ ਪਧਰਿਾਰਕ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਗਤੀਧਿਿੀਆ ਂਸਮੇਤ ਪਧਰਿਾਰਕ ਭਰੋਜਨ, 
ਨਹਾਉਣ, ਬੈੱਡ ਟਾਈਮ, ਪਧਰਿਾਰਕ ਜਸ਼ਨ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ 
ਅਤੇ ਦਰੋਸਤਾ ਂਨੂੰ ਧਮਲਣ ਬਾਰੇ ਿੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੇਿਾਿਾ ਂਹਰੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ 
ਜਰੋ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾ ਂਸਕੂਲ ਧਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਜਰੋ 
EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਧਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦ ੇਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹ ਸੈਧਟੰਗ ਹੈ ਜਰੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਤਾਿਰਣ ਹਰੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, 
ਖ਼ਾਸ ਲਰੋੜਾ ਂਿਾਲੇ ਜਾ ਂਧਬਨਾ ਂਲਰੋੜਾ ਂਿਾਲੇ ਬੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰ/ੇਆਢਂ-ਗੁਆਢਂ 
ਗਤੀਧਿਿੀਆ ਂਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾ ਂਧਿੱਚ ਰਧਹੰਦ,ੇ ਧਸੱਖਦ,ੇ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਧਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ 
ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰ ੇਬੱਧਚਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜ ੇਤੋਂ ਧਸੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਮਲਦਾ ਹੈ। 
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ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੰਤ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਧਹਲੀ IFSP ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ 
(OSC) ਚੁਣਨ ਲਈ ਧਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ISC ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ OSC ਦੀ ਚਰੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਿਾ 
ਸੰਚਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ IFSP ਨੂੰ ਕਾਰਿਾਈ ਧਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹਰੋਿੇਗਾ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੰਤ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਿੀ ਇਸ ਲਈ ਧਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹਰੋਿੇਗਾ: 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਕਸ ੇਿੀ ਸਮਾਸਂੂਚੀ ਜਾ ਂਹਰੋਰ ਲਰੋੜਾ ਂਬਾਰੇ ਗੱਲ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ ਂਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਕਰੋਲ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਜਰੋ 
ਪ੍ਦਾਤਾਿਾ ਂਦੇ ਮੁਲਾਕਂਣ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਧਿਤ ਕਰਣਗੀਆ;ਂ 

•  ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਅਤ ੇਪਧਰਿਾਰ ਦੀ Early Intervention ਸੇਿਾ ਲਰੋੜਾ ਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇIFSP ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰਨਾ; 

•  ਸਮਾ-ਂਸਾਰਣੀ, ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਹਰੋਰ ਲਰੋੜਾ ਂਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ; 

•  IFSP ਧਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪ੍ਦਾਧਤਆ ਂਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ 
ਅਤੇ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਨਾ ਜਰੋ ਧਨਊ ਯਾਰਕ Department of 
Health ਨਾਲ ਸਮਝੌਤ ੇਦੇ ਅਿੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ; 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨਰਿਾਰਤ ਪ੍ਦਾਤਾ(ਿਾ)ਂਦੇ ਧਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ 
ਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਨਾ; 

•  EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਦੂਜੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਧਰਿਾਰ ਨੂੰ ਧਮਲ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾ;ਂ 

•  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਤੁਹਾਡੇ 
IFSP ਧਿੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ; 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨਰਿਾਰਤ ਪ੍ਦਾਤਾ(ਿਾ)ਂ ਨਾਲ ਧਮਲ ਕੇ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਕ ਸਮਾ-ਂਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਦਾ ਪਧਹਲਾ 
ਧਦਨ ਲਰੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾ ਂਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ; 

•  ਿਕਾਲਤ ਦੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕਰਨਾ; 

•  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ IFSP ਦੀਆ ਂਛੇ-ਮਹੀਧਨਆ ਂ
ਦੀਆ ਂਸਮੀਧਖਆਿਾ ਂਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂਮੁਕੰਮਲ ਹਰੋ 
ਗਈਆ ਂਹਨ; 

•  ਤੁਹਾਡੇ IFSP ਧਿੱਚ ਕਰੋਈ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਰੋ ਧਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂਧਿਚਕਾਰ ਲਰੋੜੀਂਦੀ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

•  ਲਰੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ 
ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਸਮੇਤ 
ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਧਲਸੀ ਧਿੱਚ ਕਰੋਈ ਿੀ ਬਦਲਾਿ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ OSC ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

•  EIP ਤੋਂ ਪੂਰਿਸਕੂਲ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਸੱਧਖਆ ਸੇਿਾਿਾ ਂਧਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਸੰਭਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਧਜ਼ਧਲ੍ਆ ਂਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕਰਰੋ; ਅਤੇ 

•  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਯਰੋਜਨਾ ਧਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਮਲਣਾ 
ਧਜਸ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ EIP ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ 
ਨਿੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਰੋੜੀਂਦ ੇ
ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣਗੇ। 
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ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਅਤੇ 
ਸਹੀ ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯਰੋਜਨਾ 
ਦੀ ਧਕਸਮ ਦੀ ਖਰੋਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ 
ਧਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਰੋਜਨਾ ਧਨਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੰਰੋਰੈਂਸ ਲਾਅ ("ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ") 
ਅਿੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਂਧਨਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੰਰੋਰੈਂਸ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ 
ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ("ਗੈਰ-ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ ")। ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਧਲਸੀ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਲਾਭਾ ਂਦੀ ਹੱਦ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯਰੋਜਨਾ 
ਧਨਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੰਰੋਰੈਂਸ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਯਰੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਬੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂਧਚਤ ਧਲਖਤੀ ਸਧਹਮਤੀ 
ਨਹੀਂ ਧਦੰਦੇ। 

ਪਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆ ਂਪਕਿਮਾ ਂ
ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪ੍ਬੰਧਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯਰੋਜਨਾਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਬੰਿ ਰਾਜ ਭਰ 
ਦੀਆ ਂਕਈ ਧਸਹਤ ਯਰੋਜਨਾਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਧਸੱਿੇ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੇ ਧਬੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ (CHP) ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਧਿੱਚ ਕਈ ਧਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ 
ਯਰੋਜਨਾਿਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। EIP ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿੱਚ CHP 
NYS ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ। 

ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੰਰੋਰੈਂਸ ਯਰੋਜਨਾਿਾ ਂਧਜਹੜੀਆ ਂਧਨਊ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਰੀ 
ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਂਧਲਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ, ਜਰੋ ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ 
(ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਬਲੂ ਕ੍ਾਸ/ਬਲੂ ਸ਼ੀਲਡ ਯਰੋਜਨਾਿਾ ਂਜਰੋ ਧਕਸ ੇਹਰੋਰ ਰਾਜ 
ਧਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ, ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ)। 

Health Spending Accounts/Health savings accounts 
(HSA) ਡਾਕਟਰੀ ਬਚਤ ਖਾਤ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਧਨਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ; 
ਇਨ੍ਾ ਂਖਾਧਤਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਤੁਹਾਡਾ ISC ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਪਬਧਲਕ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਇਸ਼ੰਰੋਰੈਂਸ ਲਾਅ ਦੀਆ ਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਬਾਰੇ ਿੀ ਧਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਧਜਸ ਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

•  ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਪਬਧਲਕ ਹੈਲਥ ਲਾਅ ਦੇ ਅਿੀਨ, EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ 
ਮਾਧਪਆ ਂਲਈ ਧਕਸ ੇਿੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; 

•  ਧਨਜੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ NYS' ਭੁਗਤਾਨ 
ਦੇ ਧਸਸਟਮ ਦਾ ਧਹੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਾਈਿੇਟ ਪੇਅਰਜ਼ EIP 
ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਸਰਰੋਤ ਹਨ; 

•  ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ ਧਸਰਫ਼ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਿਰਧਤਆ ਜਾਿੇਗਾ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ/ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਪਾਧਲਸੀ ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ ਹੈ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੀ 
ਸਧਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਪਾਧਲਸੀ ਗੈਰ-ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ ਹੈ; ਅਤੇ 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ IFSP ਧਿਚਲੀ ਸਾਰੀਆ ਂEIP ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਸੇਿਾ ਤਾਲਮੇਲ 
ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂਸਮੇਤ, ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਰੋ, ਜਾ ਂਜੇ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾ-ਰਧਹਤ ਹੈ। 

ਪਿਯੰਪਤਰਿਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਿੁਰੱਪਿਆ 

ਮਾ-ਂਧਪਓ ਜੇਬ ਧਿੱਚੋਂ ਧਕਸ ੇਿੀ ਖਰਚ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਧਜਿੇਂ EI 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਕਟੌਤੀਆ ਂਜਾ ਂਸਧਹ-ਭੁਗਤਾਨ। 

EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਧਿੱਚ ਧਕਸ ੇਿੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾ ਂਜੀਿਨ ਭਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ 
ਦੀਆ ਂਹੱਦਾ ਂਦੇ ਧਿਰੁੱਿ ਬੀਮਾਕਰਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਧਕਸੇ ਿੀ ਲਾਭ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਦੀ ਆਧਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤ ੇEI ਦੇ ਦੌਰ ੇਦੀ ਧਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਨਹੀਂ ਤਾ ਂਧਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ 
ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਇੱਕ ਪਧਰਿਾਰ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਿਰੇਜ ਦੇ ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਧਿੱਚ 
ਨਾਕਾਮ ਜਾ ਂਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਧਕਉਂਧਕ ਧਕਉਂਧਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। 

ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ ਪਰੀਧਮਅਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿਿਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦ ੇ
ਧਕਉਂਧਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ। 
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ਗੈਰ -ਪਿਯੰਪਤਰਿਤ ਬੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਜੇ ਇੱਕ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯਰੋਜਨਾ NYS ਦੁਆਰਾ ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਦਂੀ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਯਰੋਜਨਾ ਦਾ ਧਬੱਲ ਨਹੀਂ ਧਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦੋਂ 
ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂਧਚਤ ਧਲਖਤੀ ਸਧਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਧਦੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ EIP ਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਲਖਤੀ 
ਸਧਹਮਤੀ ਧਦੰਦ ੇਹਰੋ, ਤਾ ਂਇਸ ਸਧਹਮਤੀ ਨੂੰ ਹਰ IFSP ਮੀਧਟੰਗ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹਰੋਿੇਗੀ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ NYS ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮਾ ਲਾਭਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਧਖਆ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਜੇ EIP ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਧਬੱਲ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਧਿੱਚ, ਬੀਮਾ 
ਧਸਰਫ਼ ਤਾ ਂਹੀ ਿਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਸੂਧਚਤ ਹਰੋ 
ਅਤੇ ਧਲਖਤੀ ਸਧਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਦ ੇਹਰੋ। 

ਮਾ-ਂਪਪਓ ਦੀਆ ਂਪ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ

ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਸਮੇਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਧਰਿਾਰ ਦੀ ਬੀਮਾ 
ਪਾਧਲਸੀ ਧਿੱਚ ਕਰੋਈ ਬਦਲਾਿ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਧਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਿ ਹਰੋ ਸਕੇ 
ਆਪਣੇ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਧਜਆ 

ਧਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਧਸੱਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ EI ਪ੍ਦਾਤਾ ਜਾ ਂਪ੍ਦਾਤਾ 
ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਧਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਇਸ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਨਕਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਧਚਤ 
ਕਰਰੋ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ NYS ਧਨਯੰਧਤਰਿਤ ਹੈਲਥ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਪਾਧਲਸੀ 
ਧਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆ ਂਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਧਮਆਰਾ ਂਲਈ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 
ਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ Health Spending Account (HSA) ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ 
ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ EI ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 
ਆਪਣੇ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। EI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆ ਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ 
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ HSA ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 
EI ਪ੍ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਸਹਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਧਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹੈ ਜਰੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਜਰੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਲਬਿ ਲਾਭਾ ਂ'ਤੇ ਿਾਪਸ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
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ਤਬਦੀਲੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
EIP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰ ੇਬੱਧਚਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਯਰੋਜਨਾ ਂਨੂੰ ਧਿਕਧਸਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾ ਂਦੇ ਤੀਜੇ ਜਨਮਧਦਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ 
ਨੇੜੇ, ਧਜਸ ਧਿੱਚ ਪੂਰਿ-ਸਕੂਲ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਸੱਧਖਆ ਜਾ ਂਹਰੋਰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯਰੋਜਨਾ ਧਿੱਚ ਕਰੋਈ ਿੀ ਮਦਦ, ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਧਿੱਚ 
ਬਦਲਾਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹਰੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਯਰੋਜਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਧਹਲੀ IFSP ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਧਚਆ ਂਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੋਈ ਿੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹਰੋਿੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਬੱਧਚਆ ਂਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰਾ ਂਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਜਾ ਂਉਨ੍ਾ ਂ
ਦੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਧਿੱਚ ਹਰੋਰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਪ੍ੇਧਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਜਾ ਂਕਰੋਈ ਹਰੋਰ ਇਹ ਸਰੋਚਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਿ-ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂਧਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਧਸੱਧਖਆ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਯਰੋਗ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲੀ 
ਧਜ਼ਲੇ੍ ਦੀ ਪੂਰਿ-ਸਕੂਲ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਸੱਧਖਆ (CPSE) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ CPSE ਨੋਟੀਧਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ "ਔਪਟ ਆਉਟ" ਲਈ ਮੌਕਾ ਹਰੋਿੇਗਾ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦ ੇਹਰੋ ਤਾ ਂOSC ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। 

ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਧਤਧਰਕਤ ਕਦਮ ਹਨ: 

•  ਤੁਹਾਡੇ OSC ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਮੀਧਟੰਗ ਹੈ ਜਰੋ ਧਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 
CPSE (ਜਾ ਂਉਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਿਾਨ ਕਰੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿ-ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਸੱਧਖਆ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਭੇਧਜਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੀਧਟੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 
ਧਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਰੋ ਧਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਰੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ OSC ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਹਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧਕਹਾ ਜਾਿੇਗਾ; 

•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦੰਦ ੇਹਰੋ, ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਡਾ OSC ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਲਖਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ; 

•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸਧਹਮਤੀ ਧਦੰਦ ੇਹਰੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ 
OSC ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, CPSE ਦੇ ਪ੍ਿਾਨ/ਮਨੋਨੀਤ 
ਅਤੇ IFSP ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਜ ੇਮੈਂਬਰਾ ਂਲਈ ਸੱਦ ੇਦੇ ਰੂਪ ਧਿੱਚ ਪ੍ਬੰਿ ਕਰੇਗਾ। 
CPSE ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਧਹਲਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਯਰੋਗ ਹਰੋਣ ਦੇ 
ਘੱਟਰੋ-ਘੱਟ 90 ਧਦਨ ਪਧਹਲਾ ਂਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਤੁਹਾਡਾ OSC ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੇਗਾ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਧਹਲਾ ਂ
CPSE ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਯਰੋਗ ਹੈ। 

•  ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਰੋ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਧਜ਼ਲ੍ਾ CPSE ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ 
ਸਕਦ ੇਹਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ OSC ਇਹ ਹਿਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ CPSE ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਰੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿੱਚ ਅਤੇ CPSE ਦੇ 
ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜਨਮਧਦਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾ ਂਪੂਰਿ-ਸਕੂਲੀ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਧਸੱਧਖਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਰੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 
ਹਿਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹਰੋਿੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾ,ਂ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਯਰੋਗਤਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜਨਮ ਧਦਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾ ਂਦੇ ਧਦਨ ਖ਼ਤਮ ਹਰੋ ਜਾਿੇਗੀ; 
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•  ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤਾ ਂCPSE 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਧਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। CPSE ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਧਲਖਤੀ ਸਧਹਮਤੀ ਮੰਗੇਗਾ; 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ EIP ਦੇ ਧਰਕਾਰਡਾ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ CPSE ਦੁਆਰਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਧਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ EIP ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਂਣ 
ਦੀਆ ਂਧਰਪਰੋਰਟਾ ਂਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਕਾਰਡਾ ਂਦੀ ਪਧਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਰੋ ਧਕ ਮਦਦਗਾਰ ਧਸੱਿ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ OSC 
ਨੂੰ EIP ਮੁਲਾਕਂਣ ਧਰਪਰੋਰਟਾ ਂਅਤੇ ਧਰਕਾਰਡਾ ਂਨਾਲ CPSE ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਧਲਖਤੀ ਸਧਹਮਤੀ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹਰੋਿੇਗੀ ਜਰੋ ਸਹਾਇਕ 
ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; 

•  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ CPSE 
ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਕਂਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਧਲਖਤੀ ਸਧਹਮਤੀ ਲੈਣ ਦੇ 60 ਧਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ, 
ਸਕੂਲ ਧਜਲੇ੍ ਧਿੱਚ ਧਸੱਧਖਆ ਬਰੋਰਡ ਨੂੰ ਧਸਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ CPSE ਪ੍ਿਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਧਟੰਗ ਧਿੱਚ ਆਪਣੇ 
OSC ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਧਹ ਸਕਦ ੇਹਰੋ; 

•  ਜ ੇਤਹੁਾਡਾ ਬਚੱਾ ਪੂਰਿ-ਸਕੂਲ ਧਿਸ਼ਸ਼ੇ ਧਸੱਧਖਆ ਦ ੇਯਰੋਗ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇ
ਬਚੱ ੇਲਈ ਇੱਕ Individual Education Plan (IEP) ਧਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। ਜਦੋਂ ਤਹੁਾਡਾ ਬਚੱਾ ਪਧਹਲਾ ਂਯਰੋਗ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜਾ ਂਤਹੁਾਡ ੇ
ਬਚੱ ੇਦੀ ਉਮਰ ਹਰੋਣ ਤਕੱ EIP ਧਿਚੱ ਰਧਹਣ ਦੀ ਚਰੋਣ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾ ਂਤਸੁੀਂ 
ਪੂਰਿ-ਸਕੂਲ ਦ ੇਧਿਸ਼ਸ਼ੇ ਧਿਧਦਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤ ੇਸੇਿਾਿਾ ਂਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨ 
ਦੀ ਚਰੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ। ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਧਕ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਬਚੱੇ 
ਨੂੰ EIP ਛੁੜਿਾਉਣਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਰੋ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂਧਿਸ਼ਸ਼ੇ ਧਿਧਦਅਕ 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਸ਼ਰੁ ੂਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੇੰ ਹਰੋ, ਤਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ ਆਪਣ ੇਸਕੂਲੀ ਧਜ਼ਲੇ੍ ਧਿਚੱ 
CPSE ਪਿ੍ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ;ੈ ਅਤ ੇ

•  ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰਿ-ਸਕੂਲ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਸਧਖਆ ਦੇ ਯਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂ
EIP ਸੇਿਾਿਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾ ਂਖ਼ਤਮ 
ਹਰੋ ਜਾਿੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਯਰੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਨੂੰ ਹਰੋਰ 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ, ਯਰੋਜਨਾ ਧਿੱਚ ਇਹ ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋਣਗੇ। 



ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਪੜਾਅ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਾ-ਂਧਪਉ ਦੀ ਬੁਧਨਆਦੀ ਅਗਿਾਈ  15

ਮਾ-ਧਪਓ ਦੇ ਰੂਪ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 
ਮਾ-ਂਧਪਓ ਹਰੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, EIP ਦੇ ਅਿੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਿਾ 
ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆ ਂਦੀ ਧਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹੱਕਾ ਂਦੀ ਧਿਆਧਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਸਮਝਦ ੇਹਰੋ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਧਹਲਾ ਂਧਲਖਤੀ ਨੋਧਟਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। EIO ਦੀ ਪਧਹਚਾਣ, ਮੁਲਾਕਂਣ, 
ਸੇਿਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ ਢੁਕਿੀਂ EI ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੀ 
ਧਿਿਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਂਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾ ਂ10 ਕੰਮਕਾਜੀ 
ਧਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ EIO ਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਧਹਲਾ ਂਧਲਖਤੀ ਨੋਧਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ EIP ਲਈ ਯਰੋਗਤਾ, ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂEI ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ 
ਧਸ਼ਕਾਇਤਾ,ਂ ਅਸਧਹਮਤੀਆ ਂਜਾ ਂਮਤਭੇਦਾ ਂਦਾ ਧਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਲ 
ਿੀ ਯਰੋਗ ਧਿਿੀ ਪ੍ਧਕਧਰਆਿਾ ਂਦੀ ਿਰਤਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਧਸਹਮਤੀ 
ਜਾ ਂਮਤਭੇਦਾ ਂਦੇ ਧਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਧਚਤ ਧਿਿੀ ਪ੍ਧਕਧਰਆਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਯਰੋਗ ਕਰਨ 
ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਿਚਰੋਲਗੀ, ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ, ਅਤੇ ਧਸਸਟਮ ਧਸ਼ਕਾਇਤ 
ਪ੍ਧਕਧਰਆ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਦੀ Early Intervention ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਹਰੋ 
ਸਕਦੀਆ ਂਅਸਧਹਮਤੀਆ ਂਅਤ ੇਧਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿ-ੈਇੱਛਤ 
ਅਤ ੇਗਪੁਤ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤਹੁਾਡੀ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇEIO ਦੀ ਧਜਨੰੀ 

ਆਸਾਨੀ ਅਤ ੇਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਭਿ ਹਰੋ ਸਕੇ ਸਮਝੌਤ ੇਤਕ ਪਹੁਚੰਣ ਧਿਚੱ ਮਦਦ ਦੇ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਇੱਕ ਧਿਚਰੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਧਿਚਰੋਧਲਆ ਂ
ਨੂੰ ਤਹੁਾਡੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦ ੇਸਮਾਧਜਕ ਧਿਿਾਦ ਸਮਾਿਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਧਸਖਲਾਈ 
ਪ੍ਾਪਤ, ਪਮ੍ਾਧਣਤ ਅਤ ੇਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੱਧਸਆ ਦ ੇਸਾਰੇ 
ਪੱਖਾ ਂਨੂੰ ਸੁਨਣ ਅਤ ੇਧਨਰਪੱਖ ਬਣਨ ਦ ੇਧਿਚੱ ਮਾਧਹਰ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਧਿਚਰੋਲੇ Early 
Intervention ਧਿਚੱ ਮਾਧਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਉਹ ਮਾਧਹਰ ਧਿਚਰੋਲੇ ਹਨ ਜਰੋ EIP 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਸਮਝਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਾਮਲ ਮੱੁਧਦਆ ਂਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਚਰੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇEIO ਨੂੰ 
ਧਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਲੱਭਣ ਧਿਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡ ੇਦਰੋਿਾ ਂਨੂੰ Early 
Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਧਚਤੰਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਧਮਲੇਗਾ, 
ਧਜਸ ਦਾ ਧਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹ।ੈ ਸਮਾਧਜਕ ਧਿਿਾਦ ਕੇਂਦਰ ਿਲੱੋਂ ਧਿਚਰੋਲਗੀ 
ਲਈ ਧਲਖਤੀ ਬਨੇਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇ30 ਧਦਨਾ ਂਦ ੇਅਦੰਰ ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਦੀ ਪਧ੍ਕਧਰਆ 
ਪੂਰੀ ਹਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇੱਕ ਿਾਰ ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਖਤਮ ਹਰੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ 
ਧਲਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈਜਰੋ ਧਕਸ ਦੀ ਸਧਹਮਤੀ ਹਰੋਈ ਸੀ ਅਤ ੇਧਕਸੇ 
ਬਕਾਇਆ ਮੱੁਧਦਆ ਂਦੀ ਧਿਆਧਖਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਿਗੇਾ ਧਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡ ੇIFSP ਧਿਚੱ ਜਰੋਧੜਆ ਧਗਆ ਹ।ੈ ਜ ੇਮਤਭਦੇ 
ਦਾ ਧਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇEIO ਨੂੰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰੋਰ 
ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਜਰੋ ਇਕ ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਹ।ੈ 
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IFSP ਧਿਚੱ ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਦ ੇਬਾਰੇ ਤਹੁਾਡ ੇEIO ਨਾਲ ਮਤਭਦੇਾ ਂ
ਦ ੇਧਨਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰੋਰ ਤਰੀਕਾ ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਹ।ੈ ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਦੀ 
ਤਰ੍ਾ,ਂ ਇਕ ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਤਹੁਾਡ ੇ'ਤ ੇਧਕਸੇ ਿੀ ਕੀਮਤ' ਤ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ 
ਹਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਸੁੀਂ ਇੱਕ ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ ਜੇ 
ਤਹੁਾਡਾ ਬਚੱਾ ਧਕਸੇ ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਅਯਰੋਗ ਪਾਇਆ 
ਧਗਆ ਹ।ੈ ਤਹੁਾਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਸਮੱਧਸਆਿਾ ਂਦਾ ਧਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨਰਪੱਖ 
ਸੁਣਿਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹ,ੈ ਭਾਿੇਂ ਤਸੁੀਂ ਪਧਹਲਾ ਂਧਿਚਰੋਲਗੀ 
ਧਿਚੱ ਧਹਸੱਾ ਲੈਂਦੇ ਹਰੋ। ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾ ਂਤਹੁਾਨੂੰ 
ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਧਿਚੱ ਧਹਸੱਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਦਰੋਿੇਂ ਧਿਕਲਪ ਤਹੁਾਡ ੇਅਤ ੇ
ਤਹੁਾਡ ੇਪਧਰਿਾਰ ਲਈ ਖੁਲੇੱ ਹਨ। ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈਆ ਂਸੁਣਿਾਈ ਅਫਸਰਾ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ ਜਰੋ ਸਹੀ ਅਤ ੇਧਨਰਪੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣਿਾਈ 
ਿਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਬ੍ਿੰਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਜੱਜ ਹਨ ਜਰੋ ਧਕ ਹਲੈਥ ਕਧਮਸ਼ਨਰ ਜਾ ਂ
ਮਨੋਨੀਤ ਦੁਆਰਾ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ। ਸੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੋਲ ਤਹੁਾਨੂੰ ਜਾ ਂEIO ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਬਨੇਤੀਆ ਂਦਾ 
ਫੈ਼ਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹ।ੈ ਸੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਦੇ 
ਮਾਮਲੇ ਧਿਚੱ ਇਸ ਮੁਦੱ ੇਜਾ ਂਧਚੰਤਾ ਬਾਰੇ ਅਧੰਤਮ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕਰਨਗ।ੇ 

ਸੁਣਿਾਈ ਿੇਲੇ ਮਾ-ਂਧਪਓ ਅਤੇ EIO ਗਿਾਹੀ ਧਦੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਚਾਰਾ ਂ
ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗਿਾਹ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਮਾ-ਂਧਪਓ 
ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰੋਸਤ, ਹਰੋਰ ਮਾ-ਂਧਪਓ, ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਜਾ ਂ
ਅਟਾਰਨੀ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 30 ਧਦਨਾ ਂ
ਧਿੱਚ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਫਸਰ 
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਂEIO ਨੂੰ ਸੁਣਿਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ 
ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਧਖਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜ 
Department of Health, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਧਬਊਰਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 
ਨੂੰ ਧਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਰੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, 
ਹਾਲਾਧਂਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਧਨਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਅਯਰੋਗ ਪਾਇਆ 
ਧਗਆ ਸੀ। 

ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਜਾ ਂਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮਾ-ਂਧਪਓ ਲਈ ਇੱਕ ਹਰੋਰ 
ਧਿਕਲਪ ਧਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ, EIP ਧਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਧਸਸਟਮ ਦੀ 
ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਮੱਧਸਆ ਹੈ। ਸਮੱਧਸਆਿਾ ਂਦੀਆ ਂ
ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

•  Early Intervention Official ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਾਲੇ ਦੇ 
45 ਧਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ IFSP ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹਰੋਇਆ; 

•  ਸਮੇਂ ਧਸਰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ;ਂ 

• ਤੁਹਾਡੇ IFSP ਧਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਿ ਸੇਿਾਿਾ ਂਨਹੀਂ ਧਮਲ ਰਹੀਆ;ਂ 

•  ਧਕਸ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਧਪਤਾ ਨੇ ਅਨੁਮਤੀ 
ਨਹੀਂ ਧਦੱਤੀ ਹੈ; ਅਤੇ 

•  ਉਹਨਾ ਂਥਾਿਾ ਂਧਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਧਜੱਥ ੇਧਸਹਤ ਜਾ ਂਸੁਰੱਧਖਆ 
ਸੰਬੰਿੀ ਧਚੰਤਾਿਾ ਂਹਨ। 

ਇੱਕ ਧਸਸਟਮ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ਧਕ ਤੁਹਾਡਾ EIO, ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ, ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾ ਜਾ ਂਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾ 
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਸਸਟਮ 
ਦੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ New York State 
Department of Health, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਧਬਊਰਰੋ ਦੇ ਧਨਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 
ਧਲਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ, ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਧਕਸ ੇਿੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਦਾਤਾ(ਿਾ)ਂ ਜਰੋ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਿੀ ਅੱਗੇ 
ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Department of Health ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ Department of Health ਕਰੋਲ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦ ੇਹਰੋ ਤਾ ਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ Department of Health ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਧਸਆ ਜਾਿੇਗਾ ਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਧਕਿੇਂ 
ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਧਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਟੰਰਧਿਊ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਧਿੱਚ ਨਾਮਕ ਕਰੋਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਧਜਨ੍ਾ ਂਕਰੋਲ ਧਸ਼ਕਾਇਤ 
ਬਾਰੇ ਲਰੋੜਿੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੋਣ ਤੋਂ 60 ਧਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ Department of 
Health ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਚਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਚਂ ਪੂਰੀ ਹਰੋਣ 
'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਤੀ ਇਕ ਧਲਖਤੀ ਜਿਾਬ ਧਮਲੇਗਾ। ਇਹ 
ਜਿਾਬ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਧਕਸ ੇਿੀ ਕਾਰਿਾਈ 
ਨੂੰ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕਰੇਗਾ ਜਰੋ ਧਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Department of 
Health ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਜੰਮੇਿਾਰ ਹੈ ਧਕ ਸਮੱਧਸਆ ਨੂੰ ਠੀਕ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰ ੇਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹਨਾ ਂਪ੍ਧਕਧਰਆਿਾ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਪੱਤਰ, ਪੰਨਾ 
19 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
Early Intervention ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਿਾਿਾ,ਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ: 

New York State Department of Health 
Bureau of Early Intervention 
Corning Tower Building, Room 287 
Empire State Plaza 
Albany, New York 12237-0660 
(518) 473-7016 
ਫੈਕਸ: (518) 486-1090 
 ਈ-ਮੇਲ: beipub@health.ny.gov 
ਮਾ-ਂਧਪਓ, EIP ਦੇ ਧਨਯਮ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾ ਂਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾਿਾ ਂਦੇ 
ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ EIP ਦੇ 
ਲਈ ਟੈਲੀਫਰੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਿ ਹਨ:  
www.health.ny.gov/community/infants_children/
early_intervention/county_eip.htm 

Early Intervention ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਬਾਲ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾ ਂਧਦੱਤ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ: 

“Growing Up Healthy”  
("ਗ੍ਰੋਇਗੰ ਅਪ ਹੈਲਥੀ") 24-ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਾਟਲਾਈਨ 
1-800-522-5006 
ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਧਹਰ ਧਿੱਚ, ਡਾਇਲ311 

Early Childhood Direction Centers 
New York State Education Department  
(ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਧਦਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ 
ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਰਾਜ ਧਸੱਧਖਆ ਧਿਭਾਗ) 
www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/ecdc/ 
(518) 486-7462 
TTY: (518) 474-5652 

New York Parent and Kid Connection Helpline  
(ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਪੇਰੈਂਟ ਅਤੇ ਧਕੱਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ) 
1-800-345-KIDS (5437) 
(ਸਰੋਮਿਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ-ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਿ) 

NYS Justice Center for the Protection 
of People with Special Needs  
(ਖ਼ਾਸ ਲਰੋੜਾ ਂਿਾਲੇ ਲਰੋਕਾ ਂਦੀ ਸੁਰੱਧਖਆ ਲਈ NYS ਜਸਧਟਸ ਸੈਂਟਰ) 
www.justicecenter.ny.gov/services-supports/
advocacy 
1-800-624-4143 ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਾਲਾ (ਸਰੋਮਿਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, 
ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜੇ- ਸ਼ਾਮ 4: 30 ਿਜੇ ਤਕ) 
TTY: NYS ਰੀਲੇਅ ਲਈ 7-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 
ਧਦਓ 1-800-624-4143 

Assistive Technology (TRAID) Program  
(ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲਰੋਜੀ (TRAID) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) 
www.justicecenter.ny.gov/services-supports/
assistive-technology-traid 

Parent to Parent of New York State  
(ਪੇਰੈਂਟ ਟ ੂਪੇਰੈਂਟ ਆਫ਼ ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ) 
www.parenttoparentnys.org 
(518) 381-4530 or 1-800-305-8817 

Parent Training and Information Centers  
(ਮਾਧਪਆ ਂਦਾ ਧਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ) 
www.parenttip.org 
ਰਾਜਧਿਆਪੀ (NYC ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ): (585) 546-1700 
ਧਸਰਫ਼ ਧਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ: 1-800-650-4967 

Starbridge 
(ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਧਸਟੀ ਦੇ 5 ਨਗਰਾ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਧਿਆਪੀ) 
www.starbridgeinc.org 
(585) 546-1700 or 1-800-650-4967 (in NYS) 

INCLUDEnyc 
(ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਧਸਟੀ ਦੇ 5 ਨਗਰਾ ਂਦੀ ਸੇਿਾ) 
ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਰੋੜਾ ਂਿਾਲੇ ਬੱਧਚਆ ਂਲਈ ਪਧਹਲਾ ਂਸਰਰੋਤ) 
www.includenyc.org 
(212) 677-4650 

Advocates for Children of New York  
(ਧਨਊਯਾਰਕ ਦੇ ਬੱਧਚਆ ਂਲਈ ਿਕੀਲ)  
(ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਧਸਟੀ ਦੇ 5 ਨਗਰਾ ਂਦੀ ਸੇਿਾ) 
www.advocatesforchildren.org 
1-800-427-6033 or (212) 947-9779 

www.health.ny.gov/community/infants_
www.p12.nysed.gov/specialed/techassist/ecdc/
www.justicecenter.ny.gov/services-
www.justicecenter.ny.gov/services-
www.parenttoparentnys.org
www.parenttip.org
www.starbridgeinc.org
www.includenyc.org
www.advocatesforchildren.org
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ਪਪਰਵਾਰਕ 
ਪਚੰਤਾ 

Early Intervention ਿੇਵਾਵਾ*ਂ 
•  ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲਰੋਜੀ 

ਉਪਕਰਨਾ ਂਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

• ਔਡੀਓਲਰੋਜੀ 

•  ਪਧਰਿਾਰਕ ਧਸਖਲਾਈ, ਸਲਾਹ, 
ਘਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਮਾ-ਂਧਪਓ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ 

•  ਧਸਰਫ਼ ਜਾਚਂ-ਪੜਤਾਲ ਜਾ ਂ
ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾ ਂਲਈ 
ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

• ਨਰਧਸੰਗ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

• ਪਰੋਸ਼ਣ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

• ਧਿਿਸਾਇਕ ਇਲਾਜ 

• ਸਰੀਰਕ ਇਲਾਜ 

• ਮਨੋਧਿਧਗਆਨਕ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

• ਰਾਹਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

• ਸੇਿਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ 

• ਸਰੋਸ਼ਲ ਿਰਕ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

• ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ 

•  ਭਾਸ਼ਣ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਰੋਗ 
ਧਿਧਗਆਨ 

• ਨਜ਼ਰ ਸੇਿਾ 

• ਸੇਹਤ ਸੇਿਾਿਾ ਂ

•  ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ 
ਲਾਗਤਾ ਂ

1. ਹਵਾਲਾ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾ-ਂਧਪਓ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦ)ੇ 

•  ਹਿਾਲਾ ਸਰਰੋਤ ਜਾ ਂਮਾ-ਂਧਪਓ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਧਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾ ਂ
ਅਪਾਹਜ ਹਰੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ 

 •  Early Intervention Program (EIP) ਦੇ ਲਾਭਾ ਂਬਾਰੇ 
ਪਧਰਿਾਰ ਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕੀਤਾ 

  •  ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਰੋ ਧਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ Early 
Intervention Official (EIO) ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ 

     •  EIO ਸ਼ਰੂੁਆਤੀ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਧਨਯਕੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 2. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿੇਵਾ 
ਿੰਚਾਲਕ 

4. IFSP ਮੀਪਟੰਗ* 
(ਜੇ ਬੱਚੇ ਯਰੋਗ ਹਨ) 

 • ਪਧਰਿਾਰ ਲਰੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ 

• Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 

•  ਧਲਖਤੀ ਯਰੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਿਕਧਸਤ ਕਰਰੋ ਪਧਰਿਾਰ ਅਤੇ EIO IFSP 
ਨਾਲ ਸਧਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

• ਚੱਲ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਰੋ (OSC) 

• EIO ਸਮਾਧਜਕ ਸੁਰੱਧਖਆ ਨੰਬਰ ਹਾਧਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• EIP ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਅਧਿਕਾਰਾ ਂਦੇ ਪਧਰਿਾਰ ਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਮੁਲਾਕਂਣਕਰਤਾਿਾ ਂਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਸੂਚੀ 

•  ਬੀਮਾ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਹਰੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

3. ਮੁਲਾਕਂਣ * 
• ਯਰੋਗਤਾ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਰੋ 

• ਪਧਰਿਾਰਕ ਮੁਲਾਕਂਣ (ਧਿਕਲਧਪਕ) 

 •  ਧਿਅਕਤੀਗਤ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਰੋ ਸੇਿਾ 

ਯਰੋਜਨਾ (IFSP) 

•  ਸੰਖੇਪ ਅਤ ੇਧਰਪਰੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਗਈ IFSP ਤੋਂ ਪਧਹਲਾਂ

ਪਵਕਾਿ ਦਾ ਿੇਤਰ 
ਸਮਝਣ ਯਰੋਗ 

• ਸ਼ਰੀਰਕ (ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਮੇਤ) 

• ਸੰਚਾਰ 

• ਸਮਾਧਜਕ/ਭਾਿਨਾਤਮਕ 

• ਅਨੁਕੂਲ ਧਿਕਾਸ 

5. IFSP ਦੀ ਿਮੀਪਿਆ ਛੇ ਮਹੀਿੇ, 
ਿਾਲਾਿਾ ਮੁਲਾਕਂਣ ਕਰਰੋ 
•  ਨਤੀਧਜਆ,ਂ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਅਤੇ/ਜਾ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਜਰੋੜਨ, 

ਸਰੋਿਣ ਜਾ ਂਧਮਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ 

•  ਜੇ ਮਾ-ਂਧਪਓ ਬੇਨਤੀਆ ਂਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਛੇਤੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਮਾਪੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਧਿੱਚ ਿਾਿੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂ
EIO ਪੂਰਕ ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) 

* ਮਾ-ਂਧਪਓ/ਸਰਪ੍ਸਤ ਪ੍ਧਕਧਰਆ ਦੀਆ ਂਕਾਰਿਾਈਆ ਂਨੂੰ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਲਾਕਂਣ, IFSP, IFSP ਧਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਪ੍ਬੰਿ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਾ-ਂ
ਧਪਓ/ਸਰਪ੍ਸਤ ਦੀ ਸਧਹਮਤੀ ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੈ। 

6. ਤਬਦੀਲੀ 
•  IFSP ਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਰੋਜਨਾ 

•  ਇਸ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ: 

-  ਧਸੱਧਖਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 4410 ਦੇ 
ਅਿੀਨ ਸੇਿਾਿਾ ਂ(3-5 ਧਸਸਟਮ) 

ਜਾ ਂ

-  ਹਰੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ,ਂ 
ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਲਰੋੜੀਂਦਾ ਹੈ 
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ਨਮੂਨਾ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਧਕਿੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ

 (ਸੰਧਮਧਲਤ ਧਮਤੀ) 

(Early Intervention Official ਦਾ ਨਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)
(ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ)
(ਸ਼ਧਹਰ/ਰਾਜ/ਧਜ਼ਪ ਕਰੋਡ)

ਧਪਆਰ ੇ(Early Intervention Official ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ):

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ (ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ), Early Intervention Program ਧਿੱਚ ਭੇਜਣਾ 
ਚਾਹਾਗਂਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ (ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ) ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਧਿੱਚ ਸਮੱਧਸਆਿਾ ਂ
ਜਾਪਦੀਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾ ਂਧਕ ਇੱਕ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ ਜਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਧਿੱਚੋਂ ਮੁੱਲਾਕਂਣਕਰਤ ੇਦੀ ਚਰੋਣ ਕਰਨ 
ਧਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਿੀ ਸਮਝਦਾ/
ਦੀ ਹਾ ਂਧਕ Early Intervention ਦ ੇਪੜਾਅ: Early Intervention ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 
ਮਾ-ਂਧਪਓ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਮੇਰ ੇਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਸਮਾ ਂਹੈ (ਧਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)।

ਸ਼ੁਭਧਚੰਤਕ,

(ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ)
(ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)
(ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ)
(ਸ਼ਧਹਰ/ਰਾਜ/ਧਜ਼ਪ ਕਰੋਡ)
(ਕਾਉਂਟੀ)
(ਖੇਤਰ ਕਰੋਡ/ਫਰੋਨ ਨੰਬਰ)
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ਨਮੂਨਾ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਰਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ 
ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਿੇਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ 

 (ਸੰਧਮਧਲਤ ਧਮਤੀ) 

(ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ), Early Intervention Official
(ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ)
(ਸ਼ਧਹਰ/ਰਾਜ/ਧਜ਼ਪ ਕਰੋਡ)

ਧਪਆਰ ੇ(Early Intervention ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾ/ਸੇਿਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ
ਸੰਚਾਲਕ/ਮੁਲਾਕਂਣਰ):

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਰਕਾਰਡ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ) ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਗਂਾ/ਗੀ, ਜਰੋ 
(ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ) ਤੋਂ Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਧਰਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਧਕ ਜੇ ਮੇਰ ੇਕੁਝ ਸਿਾਲ ਹਨ ਤਾ ਂਮੈਨੂੰ ਮੇਰ ੇਧਰਕਾਰਡ ਧਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਕਸ ੇਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਧਣਆ ਹੈ ਜਰੋ ਮੇਰ ੇਲਈ ਧਰਕਾਰਡਾ ਂਦੀ ਸਮੀਧਖਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰ ੇਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਸਮਾ ਂਹੈ (ਧਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)।

ਸ਼ੁਭਧਚੰਤਕ,

(ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ)
(ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)
(ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ)
(ਸ਼ਧਹਰ/ਰਾਜ/ਧਜ਼ਪ ਕਰੋਡ)
(ਕਾਉਂਟੀ)
(ਖੇਤਰ ਕਰੋਡ/ਫਰੋਨ ਨੰਬਰ)
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ਨਮੂਨਾ 

ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਧਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

 (ਸੰਧਮਧਲਤ ਧਮਤੀ) 
(ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ), Early Intervention Official
(ਨਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ) ਕਾਊਂਟੀ ਧਿਭਾਗ
(ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ)
(ਸ਼ਧਹਰ/ਰਾਜ/ਧਜ਼ਪ ਕਰੋਡ)

ਧਪਆਰ ੇ(Early Intervention Official ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ):

ਮੇਰ ੇਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ EIO ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਧਚੰਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ Early Intervention ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਲਈ (ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਧਰ) ਪ੍ਬੰਿ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਸਮਝੌਤ ੇਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਧਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾ।ਂ

ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਵਚਰੋਲਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ/ਗੀ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਧਲਖ ੇ'ਤੇ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦ:ੇ
(ਲਾਗੂ ਹਰੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇਚੈੱਕ ਕਰਰੋ)

 F  Early Intervention Program ਲਈ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਯਰੋਗਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਧਕ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਅਯਰੋਗ ਪਾਏ 
ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਧਨਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 F ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਜਾ ਂਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 F ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਜਾ ਂਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਹੈ।

 F ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਜਾ ਂਮੁਲਾਕਂਣ ਧਿੱਚ ਬਦਲਾਿ।

(ਛਰੋਟਾ ਿਰਣਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)

1.  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਨੂੰ ਧਕੰਨੀ ਛੇਤੀ Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ?

2. ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਧਕ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਧਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦੇ।

3.  ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਤੱਥਾ ਂਅਤੇ/ਜਾ ਂਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕਰਰੋ ਜਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦੀਆ ਂਹਨ ਧਕ ਦੂਧਜਆ ਂਲਈ ਪੜ੍ਨਯਰੋਗ ਹਨ।

4. ਆਪਣੇ ਪ੍ਸਤਾਧਿਤ ਹੱਲ ਜਾ ਂਤਰਤੀਬ ਸਾਝਂਾ ਕਰਰੋ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਧਕ ਮੇਰੀ ਬਨੇਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੋਣ ਦ ੇਦਰੋ ਧਦਨਾ ਂਦ ੇਅਦੰਰ, EIO ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬਨੇਤੀ ਦੀ ਧਲਖਤ ਧਿਚੱ ਉਧਚਤ 
Community Dispute Resolution Centre (CDRC) ਨੂੰ ਸੂਧਚਤ ਕਰੇਗਾ। EIO ਇੱਕਰੋ ਸਮੇਂ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਭਜੇੇਗਾ ਅਤ ੇਮੈਨੂੰ 
ਨੋਟੀਧਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭਜੇੇਗਾ। ਬਨੇਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੋਣ 'ਤ,ੇ CDRC ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਦੀ ਪਧ੍ਕਧਰਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੇ ੇਨਾਲ ਅਤ ੇEIO 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਮੇਰ ੇਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਸਮਾ ਂਹੈ (ਧਦਨ ਅਤੇ ਸਮਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)।

ਸ਼ੁਭਧਚੰਤਕ,
(ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ)
(ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)
(ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ/ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ)
(ਸ਼ਧਹਰ/ਰਾਜ/ਧਜ਼ਪ ਕਰੋਡ)
(ਕਾਉਂਟੀ)
(ਖੇਤਰ ਕਰੋਡ/ਫਰੋਨ ਨੰਬਰ)
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ਨਮੂਨਾ 

 (ਸੰਧਮਧਲਤ ਧਮਤੀ) 
Director, Early Interview Beureo
NYS Department of Health
Corning Tower Building 
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660

ਧਪਆਰ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ:

ਮੇਰ ੇਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ Early Intervention Official ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਂਧਚੰਤਾਿਾ ਂਨੂੰ ਸਾਝਂਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 
ਲਈ Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਪ੍ਬੰਿ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿੱਚ ਸਮਝੌਤ ੇਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਧਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾ।ਂ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ Early 
Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇ ਪ੍ਬੰਿਾ ਂਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿੱਚ (ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ) ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਪਿਰਪੱਿ ਿੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ 
ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ/ਗੀ।

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਧਲਖ ੇ'ਤੇ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦ:ੇ
(ਲਾਗੂ ਹਰੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰ ੇਚੈੱਕ ਕਰਰੋ)

 F  Early Intervention Program ਲਈ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਯਰੋਗਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਧਕ ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਧਮਤੀ 
ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਧਨਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਅਯਰੋਗ ਪਾਇਆ ਧਗਆ ਸੀ।

 F ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਜਾ ਂਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 F ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਜਾ ਂਮੁਲਾਕਂਣਾ ਂਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਧਦੱਤਾ ਹੈ।

 F ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਲਈ Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਜਾ ਂਮੁਲਾਕਂਣ ਧਿੱਚ ਬਦਲਾਿ।

(ਛਰੋਟਾ ਿਰਣਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)

1.  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ ਨੂੰ ਧਕੰਨੀ ਛੇਤੀ Early Intervention ਸੇਿਾਿਾ ਂਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ?

2. ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਧਕ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਧਜੱਥ ੇਤੁਸੀਂ ਸਧਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਸਕਦੇ।

3.  ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਤੱਥਾ ਂਅਤੇ/ਜਾ ਂਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾ ਂਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਪ੍ਦਾਨ ਕਰਰੋ ਜਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦੀਆ ਂਹਨ ਧਕ ਦੂਧਜਆ ਂਲਈ ਪੜ੍ਨਯਰੋਗ ਹਨ। 
ਜੇ ਅਧਜਹੇ ਹਰੋਰ ਲਰੋਕ ਹਨ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤਾ ਂਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਈ ਸੰਭਾਿੀ ਗਿਾਹ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀਬੱਿ ਕਰਰੋ ਧਕ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਕਉਂ ਧਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਦ ੇਹਰੋ ਧਕ ਉਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹਰੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।

4. ਆਪਣੇ ਪ੍ਸਤਾਧਿਤ ਹੱਲ ਜਾ ਂਤਰਤੀਬ ਸਾਝਂਾ ਕਰਰੋ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਧਕ ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਰਾਜ Department of Health ਤੋਂ ਕਰੋਈ ਇਸ ਧਚੱਠੀ ਨੂੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੇਗਾ।

ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਿਮਾ ਂਹੈ (ਧਦਨਾ ਂਅਤੇ ਸਧਮਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)।

ਸ਼ੁਭਧਚੰਤਕ,

(ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ)
(ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)
(ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ/ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ)
(ਸ਼ਧਹਰ/ਰਾਜ/ਧਜ਼ਪ ਕਰੋਡ)
(ਕਾਉਂਟੀ)
(ਖੇਤਰ ਕਰੋਡ/ਫਰੋਨ ਨੰਬਰ)

ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਧਕਿੇਂ ਕਰੀਏ



ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਪੜਾਅ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਮਾ-ਂਧਪਉ ਦੀ ਬੁਧਨਆਦੀ ਅਗਿਾਈ  23

ਨਮੂਨਾ 

 (ਸੰਧਮਧਲਤ ਧਮਤੀ) 

Director, Early Interview Beureo
NYS Department of Health
Corning Tower Building
Room 287 Empire State Plaza
Albany, New York 12237-0660

ਧਪਆਰ ੇਡਾਇਰੈਕਟਰ:
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ, Early Intervention ਪ੍ਦਾਤਾ (EI), ਕਾਉਂਟੀ ਜਾ ਂਸਟੇਟ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬਰੋਿਨ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ;ਂ ਹਾਲਾਧਂਕ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਮੀ ਪਿਿਟਮ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ/ਗੀ ਧਕਉਂਧਕ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਧਕ ਇੱਕ EI ਪ੍ਦਾਤਾ ਅਤੇ/
ਜਾ ਂਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਰਾਜ ਨੇ ਭਾਗ C ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਧਨਯਮਾ ਂਦੇ ਕਰੋਡ ਦਾ ਧਸਰਲੇਖ 34 ਜਾ ਂ10 ਧਨਊਯਾਰਕ ਕਰੋਡ, ਧਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂ
ਉਪ-ਿਾਰਾ 69-4 ਜਾ ਂਜਨਤਕ ਧਸਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦਾ ਧਸਰਲੇਖ II- ਏ।

 F ਇਿ EI ਪਿਿਟਮ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ ਕਪਿਤ ਉਲੰਘਣਾ(ਵਾ)ਂ ਨੂੰ ਦੱਿਰੋ:
(ਸਮੱਧਸਆ ਦਾ ਇੱਕ ਛਰੋਟਾ ਿੇਰਿਾ ਪਾਉ ਅਤੇ ਧਸਸਟਮ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਸਸਟਮ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰੋਰ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿੀ ਜਰੋੜ ਸਕਦ ੇਹਰੋ।)

 F ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਿਾਿ ਬੱਚੇ ਿਾਲ ਿੰਬੰਪਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
(ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ/ਜਨਮ ਦੀ ਧਮਤੀ/ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ/ਬੱਚੇ ਦੇ ਧਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ।)
(EI ਸੇਿਾ ਪ੍ਦਾਤਾ(ਿਾ)ਂ ਦਾ ਨਾ,ਂ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਧਕਸ ੇਿੀ EI ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾ ਂਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ।)
(ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਸਤਾਧਿਤ ਹੱਲਾ ਂਜਾ ਂਨਤੀਧਜਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ।)

ਮੈਂ ਿਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਪਕ:
•  ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜ Department of Health (ਧਿਭਾਗ) ਧਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਧਥਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਧਹਲਾ ਂਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੋਇਆ ਹੈ;
•  ਜੇ ਧਕਸ ੇਧਸਸਟਮ ਦੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜਰੋ ਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਜਾ ਂਧਿਚਰੋਲਗੀ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਧਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਰੋਧਦਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ 

ਧਸਸਟਮ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਧਕਸ ੇਿੀ ਧਹੱਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
•  ਜੇ ਕਰੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਧਜਸਦਾ ਪਧਹਲਾ ਂਹੀ ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਜਾ ਂਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਧਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ ਜਾ ਂਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ 

ਉਹੀ ਧਿਰਾ ਂਧਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਜਾ ਂਧਨਰਪੱਖ ਸੁਣਿਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਨਮਾਧਨਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ;
•  ਪ੍ਾਪਤ ਹਰੋਣ ਦੇ 60 ਧਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਧਸਸਟਮ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਟੰਰਧਿਊ ਧਲੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 

ਧਲਖਤੀ ਜਿਾਬ ਧਮਲੇਗਾ;
•  ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਧਸਸਟਮ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾ ਂਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਿੱਚ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾ ਂਹਨ ਅਤੇ ਧਿਰਾ ਂਧਿਚਕਾਰ 

ਧਿਚਰੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ; ਅਤੇ
•  ਉਿੇ ਿਮੇਂ ਮੈਂ ਪਵਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਿਟਮ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਭੇਜ ਪਰਹਾ ਹਾ,ਂ ਇਹ ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਕ:<7

- ਮੈਂ ਇਿ ਪਿਿਟਮ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾ:ਂ
• ਮੇਰ ੇਬੱਚੇ ਦਾ ਸੇਿਾ ਸੰਚਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਧਸਸਟਮ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਬੱਚੇ ਲਈ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
• ਕਾਉਂਟੀ Early Intervention Official ਜਾ ਂEarly Intervention Manager; ਅਤੇ
• ਕਰੋਈ ਿੀ EI ਪ੍ਦਾਤਾ(ਿਾ)ਂ ਜਰੋ ਇਸ ਧਸਸਟਮ ਦੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਧਿਸ਼ਾ ਹੈ; ਜਾਂ

-  ਮੈਂ ਬੇਿਤੀ ਕਰ ਿਕਦਾ/ਦੀ ਹਾ ਂਪਕ ਪਵਭਾਗ ਮੇਰੀ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਗਾਹਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਰਰੋਕਤ ਿੂਚੀਬੱਧ ਪਧਰਾ ਂਨੂੰ ਪਿਿਟਮ 
ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ।

ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਮਾ ਂ(ਧਦਨਾ ਂਅਤੇ ਸਧਮਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ) 'ਤੇ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭਧਚੰਤਕ,
(ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ)
(ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਰੋ)
(ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ/ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ)
(ਸ਼ਧਹਰ/ਰਾਜ/ਧਜ਼ਪ ਕਰੋਡ)
(ਕਾਉਂਟੀ)
(ਖੇਤਰ ਕਰੋਡ/ਫਰੋਨ ਨੰਬਰ)

ਇਕ ਧਸਸਟਮ ਦੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਧਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
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Department
of Health

ਧਨਉ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾਖਲ ਜਾ ਂਪਹੁੰਚ ਹਰੋਣ ਦੇ ਜਾ ਂਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਅਤੇ ਗਤੀਧਿਿੀਆ ਂਧਿੱਚ ਇਲਾਜ ਜਾ ਂਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਿੱਚ ਰੁਕਾਿਟ ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ 
ਧਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮਧਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਰੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ Early Intervention Program ਧਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਜਾ ਂਪਹੁੰਚ ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਜਾ ਂਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਧਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਹਰੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਂਅਤੇ ਉਪਚਾਰਾ ਂਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ: Bureau of Early Intervention, New York State Department of 
Health, Empire State Plaza, Corning Tower, Room 287, Albany, NY 12237-0660. 

ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫਾਲਰੋ ਕਰਰੋ:  
health.ny.gov 

facebook.com/nysdoh 
twitter.com/healthnygov 

youtube.com/nysdoh 
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