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ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਵਿਿਾਿਕ ਸੇਿਾ ਪਲਾਨ (IFSP)  ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਉਦੇਸ਼: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  ਵਸਿੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ IFSP ਟੀਮ ਦ ੇਹੋਿਨਾਂ ਮੈਂਬਿਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ IFSP ਮੀਵਟੂੰ ਗ, ਹਿ IFSP ਜਾਇਜੇ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ

IFSP ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਲਈ ਵਲਖਤੀ ਮੀਵਟੂੰ ਗ ਨੋਵਟਸ ਮੁਹਈਆ ਕਿਨਾ।

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਪਰਰਵਾਰਕ ਵਸੀਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ

ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ($) ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼

ਵਪਆਿੇ/ਵਪਆਿੀ 
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਲਈ IFSP ਟੀਮ ਮੀਵਟੂੰ ਗ/ਜਾਇਜੇ ਦ ੇਏਜੂੰਡੇ ਬਾਿ ੇਪਵਹਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਿ-ਚਿਚਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹਾਂ। IFSP ਟੀਮ ਮੀਵਟੂੰ ਗ/ਜਾਇਜਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਿ ਵਮੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ ਪਣੈ 'ਤ ੇਦੁਬਾਿਾ ਵਮੱਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। IFSP ਟੀਮ ਮੀਵਟੂੰ ਗ/ਜਾਇਜਾ : ਲਈ ਵਮੱਵਥਆ ਵਗਆ ਹੈ

ਤਾਿੀਖ਼ ਸਮਾਂ ਥਾਂ 

ਮੀਰਟਿੰ ਗ ਦੀ ਰਕਸਮ, ਇਹ ਮੀਰਟਿੰ ਗ
 ਵਿਅਕਤੀlਗ ਤਪਵਿਿਾਿਕਸੇਿਾ ਪਲਾਨ(IFSP) ਵਤਆਿਕਿਨਲਈਹੋਏਗੀ

 ਸਲਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤਪਵਿਿਾਿਕ ਸੇਿਾਪਲਾਨ (IFSP) ਵਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਮੀਵਟੂੰ ਗ

 ਵਿਅਕਤੀਗਤਪਵਿਿਾਿਕ  ਸੇਿਾ ਪਲਾਨ (IFSP) ਵਿਚਸੋਧਜਾਂ ਜਾਇਜ ੇਲਈ ਮੀਵਟੂੰ ਗ

 ਤਬਦੀਲੀਬਾਿੇਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀਕਾਨਫ਼ਿੂੰ ਸ

ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਦੱਵਸਆ ਹ,ੈ IFSP ਟੀਮ ਮੀਵਟੂੰ ਗ/ਜਾਇਜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਵਿਕਾਸ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤ ੇਪਵਿਿਾਿਕ ਪਲਾਨ ਵਤਆਿ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਨਾ ਹੈ, ਵਜਸ
ਵਿਚ ਵਸੱਟੇ, ਿਣਨੀਤੀਆਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਿਲੋਂ  ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਿਿਾਿ ਲਈ ਪਤਾ ਲਾਈ ਗਈ ਢੁਕਿੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।.  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੂੰ  ESIT ਲਈ ਿੈਫ਼ਿ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ 45ਕੈਲੂੰ ਡਿ ਵਦਨਾਂਦ ੇਅੂੰਦਿ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ IFSP ਜਿੂਿ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਤੁਸੀਂ liਆਪਣ ੇਪਵਿਿਾਿ ਦੀਆਂ ਜਿੂਿਤਾਂ ਪੂਿੀਆਂ ਕਿਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਵਮਆਦ ਨਹੀਂ ਿਧਾਉਂਦ।ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IFSP ਦਾ ਹਿ ਛ ੇਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿਚ ਜਾਇਜਾ ਜਿੂਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇIFSP ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਨ ਅਤੇ  ਲੋੜ੍ ਅਨੁਸਾਿ ਸੋਧ ਕਿਨ ਲਈ
ਸਲਾਨਾ ਮੀਵਟੂੰ ਗ/ਜਾਇਜਾ ਜਿਿੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ

ਉਹ ਲੋਕ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸੱਦਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹ ੈਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇਗਏ IFSP ਵਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮੁਹਈਆ ਕਿਾਉਣਗ।ੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਮੀਵਟੂੰ ਗ/ਜਾਇਜੇ ਵਿਚ ਮੌਜਦੂ
ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੇ, ਪਿ ਉਹ ਵਲਖਤੀ ਜਾਂ  ਜਬਾਨੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਮੁਹਈਆ ਕਿਨਗ।ੇ ਮੀਵਟੂੰ ਗ/ਜਾਇਜ ੇਵਿਚ ਇਹ ਸਾਿੀਜਾਣਕਾਿੀ ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਨੂੂੰ
ਸੱਦਾ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ, ਵਜਸ ਬਾਿੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ ਮੀਵਟੂੰ ਗ/ਜਾਇਜੇ ਵਿਚ ਵਹੱਸਾ ਲਏ।

ਨਾਂ (ਰਵਅਕਤੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਏਜਿੰ ਸੀ) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਿੋਕਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ਡ ੇਬਾਿੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕ ੇਮੈਨੂੂੰ /ਸਾਨੂੂੰ  ਕਾੱਲ ਕਿੋ। ਵਹਤੂ,



CONFIRMATION OF IFSP-PUNJABI  
DCYF 15-050PJ (07/2021) INT/EXT

ਨਾਂ/ਟਾਈਟਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬਿ ਈਮੇਲ ਪਤਾ 
ਕਾੱਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ: ਉਪਿ ਵਦੱਤੇਗਏ( IFSPਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਿ)

ਵਧਆਨ ਵਦਓ: ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਫ਼ਾਿਮ ਦੀ ਕਾਪੱੀ   ਡਾਕ ਿਾਹੀਂ  ਹੱਥੀਂ ਵਡਲੀਿਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ
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