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ਬਿੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਹਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਹਿਆਂ ਲਈ ਵਾੱਹਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਾਇਤਾ (ESIT) ਬਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨੋ ਿਟਸ ਅਤ਼ੇ  ਸਟਿਮਤੀ 
ਉਦੇਸ਼: ਜਦੋਂ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤ਼ੇ ਗਏ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਦੀ ਸਟਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤ਼ੇ 
ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਨੰ  ਿਟਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲਖਤੀ ਨੋ ਟਿਸ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨਾ। 

ਬੱਿ ੇਦਾ ਨਾਂ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਪਹਰਵਾਰਕ ਵਸੀਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨੋਹਟਸ ਲਈ ਕਾਰਣ 
ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਨ ੰ  ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਟਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦ਼ੇ ਅੰਦਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਿਟਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਉਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਿ਼ੇਠਾਂ ਕੀਤ਼ੇ ਆਿਣ਼ੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਾਿੀਂ ਇਿਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਟਲਖਤੀ ਸਟਿਮਤੀ 
ਟਦਓ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਉਦ਼ੇਸ਼ ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ ਬਾਰ਼ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਿੈ, ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਿਟਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇਦ਼ੇਟਵਕਾਸ ਬਾਰ਼ੇ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿਈਆ 
ਕਰਨਾ;ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤ਼ੇ ਸ਼ੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਜਰ ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ; 
ਿਤਾ ਲਾਉਣਾ ਟਕ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ; ਅਤ਼ੇ ਜ਼ੇ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੋਗ ਬਟਣਆ ਰਟਿੰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸਟਿਮਤੀ ਅਤ਼ੇ ਟਿੱਸ਼ੇਦਾਰੀ 
ਨਾਲ , ਟਲਖਤੀ ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਿਟਰਵਾਰਕ ਸਰਟਵਸ ਿਲਾਨ (IFSP) ਟਵਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।. ਇਿ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਤੁਿਾਡਾਕਥਨਿੈ।  

"ਸਟਿਮਤੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਟਕ: (1) ਤੁਿਾਨ ੰ  ਤੁਿਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਦ਼ੇ ਸਾਧਨ, ਟਜਸ ਟਵਚ ਸੰਕ਼ੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਰ਼ੇਲਜਾਂਢੁਕਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ, 
ਟਜਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਟਿਮਤੀ ਲਈਗਈ ਿੈ,ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂਸਬੰਧੀਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ਼ੇਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੱਟਸਆ ਟਗਆ ਿੈ। (2) ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦ਼ੇ ਿੋ ਅਤ਼ੇ ਟਜਸ 
ਕੰਮ ਲਈ ਸਟਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਿੈ, ਵਾਸਤ਼ੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਟਸਰ਼ੇ ਚਾੜਹਣਲਈਟਲਖਤਟਵਚ ਸਟਿਮਤੀ ਟਦੱਤੀ ਿੈ; (3) ਸਟਿਮਤੀ ਟਵਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤ਼ੇ ਟਰਕਾੱਰਡਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸ ਚੀਆਂ (ਜ਼ੇ ਕੋਈ ਿੈ) ਬਾਰ਼ੇ ਦੱਟਸਆ ਟਗਆ ਿੈ ਟਕ ਇਿ ਸ ਚੀਆਂ ਟਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤ਼ੇ ਟਕਸ ਨ ੰ ; ਅਤ਼ੇ (4)ਆਿਣੀ ਸਟਿਮਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦ਼ੇ 
ਟਰਿਾ/ਰਿੀ ਿਾਂ ਅਤ਼ੇ ਟਲਖਤ ਟਵਚ ਟਕਸ਼ੇ ਵੀ ਸਮੇਂਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ ਜ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦ਼ੇ ਿੋ, ਤਾਂਇਿਿਟਿਲਾਂਤੋਂ ਲਾਗ  ਨਿੀਂ ਿੈ (ਇਿ ਟਕਸ਼ੇ 
ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤ਼ੇ ਲਾਗ  ਨਿੀਂ ਿੰੁਦੀ, ਜੋ ਸਟਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਟਿਲਾਂ ਵਾਿਰੀ ਸੀ)।  

ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ: 
ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰ਼ੇ ਿਾੱਟਲਸੀਆਂ ਅਤ਼ੇ ਅਮ ਲਾਂਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਾਜਾਅਤ਼ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਵੱਖਵੱਖਖ਼ੇਤਰਾਂ (ਜਾਂ ਦੋ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਯੋਗਤਾਿਰਾਿਤ ਿ਼ੇਸ਼਼ੇਵਰ) ਤੋਂ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਦੋ 
ਯੋਗਤਾਿਰਾਿਤਟਵਅਕਤੀਆਂਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਿੀਮ ਦ਼ੇਇੱਕਮੈਂਬਰਵਜੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੰ  ਿੱਕੀ ਤਰਹਾਂ ਉਤਸਾਿ ਟਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦ਼ੇ ਿੋ 
ਟਕ ਤੁਿਾਡਾਬੱਚਾਬਿੁਤ ਚੰਗਾ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ ਬਾਰ਼ੇ ਅਟਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਸਕਦ਼ੇਿੋ। ਅੰਦਾਜਾ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇੱਕ ਟਵਆਿਕਟਵਚਾਰਿੈ 
ਟਕਤੁਿਾਡਾਬੱਚਾਟਗਆਨ ਸਬੰਧੀ,ਿਰਤੱਖ ਿੱੁਠੇ, ਿਰ਼ੇਰਕ ਿੱੁਠੇ, ਸੰਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ-ਜਜਬਾਤੀ ਅਤ਼ੇ ਢਲਣਿਾਰ ਟਵਕਾਸਦ਼ੇਨਾਲ ਿੀ ਨਜਰ ਅਤ਼ੇ ਸੁਣਨ ਦ਼ੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਟਵਚ 
ਟਕਿ ੋਟਜਿਾ ਕਰ ਟਰਿਾ ਿੈ। ਨਤੀਟਜਆਂ ਤੋਂ ਿਤਾ ਚੱਲਦਾ ਿੈ ਟਕ ਤੁਿਾਡਾਬੱਚਾਇਿਨਾਂ ਸਾਰ਼ੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਟਵਚ ਟਕਿੋ ਟਜਿਾ ਕਰ ਟਰਿਾ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਟਕ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾ ESIT 
ਸ਼ੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿੈ।  

ਵੇਰਵਾ 
ਤਜਵੀਜ ਕੀਤ਼ੇ ਗਏਅੰਦਾਜ਼ੇਟਵਚਬਿੁ-ਿੱਖੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ਼ੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਿਰਬੰਧ, ਬੱਚ਼ੇ ਦਾlਵ਼ੇਰਵਾ ਲੈਣਾਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਦਾਇੰਿਰਟਵਉਲੈਣਾilਿਟਰਵਾਰ ਦ਼ੇਮੈਂਬਰਾਂਤੋਂਜਾਣਕੀਰੀ 
ਇਕੱਠੀਕਰਨਾ,ਕ਼ੇਅਰਟਗਵਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਿੋਰ ਿ਼ੇਸ਼਼ੇਵਰਅਤ਼ੇਮੈਡੀਕਲ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲੈਣਾ,ਟਵਟਦਅਕਜਾਂਿੋਰਟਰਕਾੱਰਡ ਸ਼ਾਟਮਲ ਿੰੁਦ਼ੇ ਿਨ। ਤਜਵੀਜ ਕੀਤ਼ੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਟਵਚਤੁਿਾਡ਼ੇਬੱਚ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤ਼ੇਜਰ ਰਤਾਂ ਅਤ਼ੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸ਼ੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਿਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਾਂਕਣਟਵਚ ਸ਼ਾਟਮਲਿੋਣਗ਼ੇ: 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ਼ੇ ਨਤੀਟਜਆਂਦਾ ਜਾਇਜਾ; ਬੱਚ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਟਨਗਰਾਨੀਆਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ਼ੇ ਰਸਮੀ ਅਤ਼ੇ ਗੈਰਰਸਮੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਿੀਂ ਟਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ 
ਿਰ ਖ਼ੇਤਰ ਟਵਚ ਬੱਚ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨਾ। ESIT ਿਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਨਾਲ ਉਿਨਾਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਟਕਆਂ ਬਾਰ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗ਼ੇ, ਟਜਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਿ 
ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇਸਤ਼ੇਮਾਲ ਕਰਨਗ਼ੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਟਬਨਾ ਟਕਸ਼ੇ ਲਾਗਤ ਦ਼ੇ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗ਼ੇ। ਨਤੀਜ਼ੇ, ਤੁਿਾਡ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ 
ਦ਼ੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਟਰਕਾੱਰਡ ਟਵਚ ਰਖ਼ੇ ਜਾਂਦ਼ੇ ਿਨ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰ਼ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਟਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਟਕਸ਼ੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ 
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ਸਾਂਝੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਟਲਖਤ ਸਟਿਮਤੀ ਨਿੀਂ ਟਦੰਦ਼ੇ। IFSP ਿੀਮ ਿਤਾ ਲਾਏਗੀ ਟਕ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱਚਾਟਨਰੰਤਰਯੋਗ ਿੈ 
ਜਾਂ ਨਿੀਂ ਅਤ਼ੇ ਿਟਿਲਾਂ ਿੀ ਟਲਖਤੀਨੋਟਿਸ ਦਏਗੀ, ਇਸ ਟਵਚਯੋਗਤਾਦਾਟਨਰਣਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੁਿਾਡਾ ਿੱਕ ਸ਼ਾਟਮਲ ਿੰੁਦਾ ਿੈ।  
 ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਦ਼ੇ 

ਦਸਤਖ਼ਤ 
ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਣਗੀ ਅਤੇ ਕਥਨ 
ਮੈਨੂਿੰ  ਇਸ ਨੋਹਟਸ ਦੇ ਨਾਲ IDEA (ਬਿੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਹਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਾਇਤਾ, 
ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਸੱਹਿਆ ਕਾਨੂਿੰ ਨ {IDEA) ਹਿੱਸਾ C ਅਮਲ ਸਬਿੰ ਧੀ [ਸੁਰੱਹਿਆ [ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਦੇ ਿੱਕ]) ਦੇ ਹਿੱਸਾ C 
ਿੇਠ ਆਪਣੇ ਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਬਿੰ ਧੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਦੀ ਕਾੱਪੀ ਹਮਲੀ ਿੈ। 

 
 

 
ਇਿਨਾਂ ਿੱਕਾਂ ਅਤ਼ੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਬਾਰ਼ੇ ਮੈਨ ੰ  ਦੱਸ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਮੈਨ ੰ  ਉਿ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਿਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਟਕ ਮ਼ੇਰੀ 
ਸਟਿਮਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਿੈ ਅਤ਼ੇ ਇਿ ਟਕ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤ਼ੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਟਕਸ਼ੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਿਣ਼ੇ ਬੱਚ਼ੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕੀਤ਼ੇ 
ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਟਕ ਜ਼ੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਟਿਮਤੀ ਨਾ ਦ਼ੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਮ਼ੇਰ਼ੇ 
ਬੱਚ਼ੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 
ਮੈਂ ਉਿਰ ਟਦੱਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਟਸਰ਼ੇ ਚਾੜਹਣ ਲਈ ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਟਿਮਤੀ☐ ਟਦੰਦਾ/ਟਦੰਦੀ ਿਾਂ ☐ ਨਿੀਂ ਟਦੰਦਾ/ਟਦੰਦੀ। 
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ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ/ਦੇ ਨ� ਿਪ�ੰਟ ਕਰ ੋ

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਨ�/ਟਾਈਟਲ/ਏਜੰਸੀ ਵਲ�  ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਨਾਲ ਨੱਥੀ: ਬਹੁਤ ਛਟੋੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟ ੇਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕ� ਬਾਰ ੇਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ  (IDEA) ਿਹੱਸਾ C ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਿਖਆ \[ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਹੱਕ] 
ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੱੀ ਿਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੱੀ ਬੱਚ ੇਦ ੇਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਸਾਲਸੀ ਿਰਕਾੱਰਡ ਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 
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