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ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਟਿਮਤੀ 
ਉਦੇਸ਼: ਜਦੋਂਜਾਂਚਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਦੀਸਟਿਮਤੀਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਟਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲਖਤੀ ਨੋਟਿਸ 
ਮੁਿਈਆ ਕਰਨਾ। 

ਬੱਿ ੇਦਾ ਨਾਂ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਪਹਰਵਾਰਕ ਵਸੀਹਲਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨੋਹਟਸ ਲਈ ਕਾਰਣ 
ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਜਾਂਚ (ਿਛਾਣ) ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਟਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿਟਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਉਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਿੇਠਾਂ ਕੀਤੇ ਆਿਣ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਰਾਿੀਂ ਇਿਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਟਲਖਤੀ ਸਟਿਮਤੀ 
ਟਦਓ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਿੇਠ ਅੂੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਿਤਾ ਲਾਉਣਾ ਿੈ। ਇਿ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਤੁਿਾਡਾ ਕਥਨ ਿੈ। 

"ਸਟਿਮਤੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਟਕ; (1) ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸੂੰਚਾਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਸਾਧਨ, ਟਜਸ ਟਵਚ ਸੂੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਰੇਲਜਾਂਢੁਕਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ, 
ਟਜਸ ਕੂੰਮ ਲਈ ਸਟਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਿੈ, ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੱਟਸਆ ਟਗਆ ਿੈ;(2) ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿੋ ਅਤੇ 
ਟਜਸ ਕੂੰਮ ਲਈ ਸਟਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਿੈ, ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਟਸਰੇ ਚਾੜਹਣ ਲਈ ਟਲਖਤ ਟਵਚ ਸਟਿਮਤੀ ਟਦੱਤੀ ਿੈ; (3) ਸਟਿਮਤੀ ਟਵਚਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ 
ਟਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ ਚੀਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਿੈ) ਬਾਰੇ ਦੱਟਸਆ ਟਗਆ ਿੈ ਟਕ ਇਿ ਸ ਚੀਆਂ ਟਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟਕਸ ਨ ੂੰ ; ਅਤੇ (4)ਆਿਣੀ ਸਟਿਮਤੀ ਸਵ-ੈਇੱਛਾ 
ਨਾਲ ਦੇ ਟਰਿਾ/ਰਿੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਟਲਖਤ ਟਵਚ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਇਿ ਿਟਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗ ਨਿੀਂ 6 
ਿੈ(ਇਿ ਟਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਗ  ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ, ਜੋ ਸਟਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਟਿਲਾਂ ਵਾਿਰੀ ਸੀ)।  

ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ: 
ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਿੇਠਾਂ ਟਦੱਤੇ ਟਵਕਾਸ ਸਬੂੰ ਧੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਟਵਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ: ਟਗਆਨ ਸਬੂੰਧੀ,ਿਰਤੱਖ ਿੱੁਠੇ, ਿਰੇਰਕ ਿੱੁਠੇ, ਸੂੰਚਾਰ, ਸਮਾਜਕ-
ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ ਢਲਣਿਾਰ, ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਂ ਨ ੂੰ  ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਿੇਠ ਅੂੰਦਾਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦਾ ਿਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਿਰ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਟਿਮਤੀ ਟਦੱਤੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ 
ਟਕ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟਵਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਿਾਟਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਤੀਟਜਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਗੁਿਤ ਰਟਖਆ ਜਾਏਗਾ।  

ਵੇਰਵਾ 
ਜਾਂਚ ਟਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਇਿ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਿੋਏਗੀ। ਇਸ ਟਵਚ ਮੈਡੀਕਲ/ਟਵਕਾਸ ਸਬੂੰ ਧੀ ਟਰਕਾੱਰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਮਾਤਾ-
ਟਿਤਾ ਦਾ ਇੂੰਿਰਟਵਉ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਟਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰਰਸਮੀ ਟਵਕਾਸ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਟਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਟਵਅਕਤੀ, ਇਿਨਾਂ ਢੂੰਗ-ਤਰੀਟਕਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਟਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।  

ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਮਆਦਾਂ 
ਜੇ ਇਿ ਟਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਟਕ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਅੂੰਦਾਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ, ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਿਟਰਵਾਕ ਸਰਟਵਸ ਿਲਾਨ (IFSP) ਦੇ ਅੂੰਦਾਜ਼ੇ/ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿਸਾਰ 
ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਟਜਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ, ਤੋਂ 45 ਕੈਲੂੰ ਡਰ ਟਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਮੁਕੂੰ ਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਿਟਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  45 ਟਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧ  ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ ਟਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣ ੇਿਟਰਵਾਰਕ ਵਸੀਟਲਆਂ ਬਾਰੇ 
ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਿਰ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ।  

ਤਾਰੀਖ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ:  
ਫ਼ਰਵਰੀ 2012 



ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਣਗੀ ਅਤੇ ਕਥਨ 
ਮੈਨ ੂੰ  ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ IDEA (ਬਿੁਤ ਛੋਿੇ ਬੱਟਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਿੇ ਬੱਟਚਆਂ ਬਾਰੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰੋਗਰਾਮ, ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ 
ਟਸੱਟਖਆ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ({IDEA) ਟਿੱਸਾ C ਅਮਲ ਸਬੂੰਧੀ ਸੁਰੱਟਖਆ [ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਦੇ ਿੱਕ]) ਦੇ ਟਿੱਸਾ C ਿੇਠ ਆਿਣੇ ਿੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਦੀ 
ਕਾੱਿੀ ਟਮਲੀ ਿੈ।__________________________________________________________________________________ 

ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 

ਇਿਨਾਂ ਿੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਦੱਸ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਉਿ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਟਕ ਮੇਰੀ ਸਟਿਮਤੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ 
ਟਕ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਿਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ। ਮੈਂ 
ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਿਾਂ ਟਕ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਟਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ 
ਿਾਂ ਟਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਟਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਟਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਮੈਂ ਉਿਰ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀ(ਆਂ) ਨ ੂੰ  ਟਸਰੇ ਚਾੜਹਣ ਲਈ ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਿਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਟਿਮਤੀ 
☐ ਟਦੂੰਦਾ/ਟਦੂੰਦੀ ਿਾਂ☐ ਨਿੀਂ ਟਦੂੰ ਦਾ/ਟਦੂੰਦੀ
ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਦਾ/ਦੇ ਨਾਂ ਹਪਰਿੰ ਟ ਕਰੋ 

ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਨਾਂ/ਟਾਈਟਲ/ਏਜਿੰ ਸੀ ਵਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਤਾਰੀਖ਼ 

ਨਾਲ ਨੱਥੀ; ਬਿੁਤ ਛੋਿੇ ਬੱਟਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਿੇ ਬੱਟਚਆਂ ਬਾਰੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਿਾਇਤਾ, ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟਸੱਟਖਆ ਕਾਨ ੂੰ ਨ )IDEA) ਟਿੱਸਾ C 
ਅਮਲ ਸਬੂੰਧੀ ਸੁਰੱਟਖਆ [ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਦੇ ਿੱਕ]) 
ਟਧਆਨ ਟਦਓ ਮਾਤਾ-ਟਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਾੱਿੀ ਟਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਕਾੱਿੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਟਰਕਾੱਰਡ ਟਵਚ ਸ਼ਾਟਮਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 
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