
Prior Written Notice- Punjabi  

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਪਿਲਾਂ ਪ ਿੱ ਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲਖਤੀ ਨੋਪਿਸ
ਉਦੇਸ਼: ਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ  ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਪਿਮਤ ਿਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਵਾ  ਨ ੂੰ  ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਵਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਮੌਕਾ  ੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਿਪਿਲਾਂ ਪਕ ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਿਪਿਲਾਂ ਪਲਖਤੀ ਨੋਪਿਸ
ਪ ਿੱਤਾ ਜਾਏ ।

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਮ-ਤਾਰੀਖ਼ ਪਰਰਵਾਰਕ ਵਸੀਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ

ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦਾ/ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼

ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ  ੀ ਿਛਾਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਿਲੇਸਮੈਂਿ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡ ੇਬਿੱ ਚੇ ਜਾਂ ਿਪਰਵਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਾ ਿਰਬੂੰ ਧ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ
 ੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਨਹ ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਬ ੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ  ੇ ਅੂੰ ਰ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿਪਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਖਤੀ ਨੋਪਿਸ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਿੀ ਾ ਿ਼ੈ।. ਇਿ
ਉਸ ਨੋਪਿਸ  ਾ ਤੁਿਾਡਾ ਕਥਨ ਿ਼ੈ। ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗ  ਸਾਪਰਆਂ 'ਤੇ ਪਨਸ਼ਾਨ ਲਾਓ:

ਤੁਿਾਡੇਬਿੱ ਚੇਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਾਜ਼ ੇਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ  ੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿ਼ੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੂੰ ਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ  ੀ ਬੇਨਤੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ।

ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ESIT ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਿ਼ੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ  ੀਸ਼ੁਰ ਆਤੀ IFSPਪਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਪਿੂੰਗ  ੀ ਲੋੜ ਿ਼ੈ।
ਤੁਿਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ESIT  ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਿ਼ੈ ।
ਸਲਾਨਾ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਿਪਰਵਾਰਕ ਸਰਪਵਸ ਿਲਾਨ (IFSP) ਪਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੀਪਿੂੰਗ  ੀ ਲੋੜ ਿ਼ੈ।
ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਿਪਰਵਾਰਕ ਸਰਪਵਸ ਿਲਾਨ (IFSP)  ੀ ਤਰਮੀਮ ਜਾਂ ਜਾਇਜੇ਼ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮੀਪਿੂੰਗ  ੀ ਲੋੜ ਿ਼ੈ।
ਤੁਿਾਡੀ ਿਰਵਾਣਗੀ ਨਾਲ ਤਬ ੀਲੀ ਬਾਰ ੇਯੋਜਨਾਬੂੰ ੀ ਸਬੂੰਧੀ ਕਾਿੱਨਫਰੂੰਸ  ਾ ਿਰਬੂੰ ਧ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਿ਼ੈ।
ਿੋਰ ( ਿੱਸੋ)

ਕਾਰਣਇਸ ਕਾਰਵਾਈ(ਆਂ)  ੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਨਾਿੀ ਪਕਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ਼ੈ, ਇਸ ਪਵਚ ਇਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਲਈਜਾਣਕਾਰੀ  ੇ ਵੇਰਵੇ  ੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ਼ੈ, ਸ਼ਾਪਮਲ ਿ਼ੈ
(ਪਜਵੇਂ ਅੂੰ ਾਜ਼/ੇਮੁਲਾਂਕਣ  ੇ ਨਤੀਜੇ, ਪਰਿੋਰਿਾਂ, ਪਰਕਾਿੱਰਡ ਆਪ ):

ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਣਗੀ

ਨੋਰਟਸ  ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ  (ਤਾਰੀਖ) ਨ ੂੰ  ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਰਜਆ ਰਗਆ ਸੀ
ਵਲੋਂ  (ਨਾਂ/ਿਾਈਿਲ/ਏਜੂੰਸੀ):

 ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਨੋਪਿਸ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਪਮਪਲਆ ਿ਼ੈ, ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ  ਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਥੇ ਭੇਜੋ:

ਨਾਂ:
ਿਤਾ:

ਇਸ ਨੋਪਿਸ ਪਵਚ ਬਿੁਤ ਛੋਿੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਿੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਬਾਰੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਿਾਇਤਾ, ਅਸਮਰਿੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ( (IDEA) ਪਿਿੱ ਸਾ C ਅਮਲ ਸਬੂੰਧੀ 
ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ [ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ  ੇ ਿਿੱਕ])  ੀ ਕਾਿੱਿੀ ਸ਼ਾਪਮਲ ਿ਼ੈ। ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਵਚ ਪਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ਼ੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਿਰੋਕਤ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁ ਾ
ਜਾਂ ਮਨਹ ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ(ਆ)ਂ ਬਾਰ ੇਅਸਪਿਮਤ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਰਸਮੀ ਪਵਵਾ  ਿਿੱਲ ਕਰਨ  ੀ ਬਨੇਤੀ ਕਰਨ  ਾ ਿਿੱਕ ਿ਼ੈ।

ਇਸ ਨੋਪਿਸ  ੇ ਨਾਲ ਮ਼ੈਨ ੂੰ  ਬਿੁਤ ਛੋਿ ੇਬਿੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਿ ੇਬਿੱ ਪਚਆਂ ਬਾਰੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਿਾਇਤਾ, ਅਸਮਰਿੱਥ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਕਾਨ ੂੰ ਨ (IDEA) ਪਿਿੱ ਸਾ C 

ਅਮਲ ਸਬੂੰਧੀ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ \[ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ  ੇ ਿਿੱਕ])  ੀ ਕਾਿੱਿੀ ਪਮਲੀ ਿ਼ੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮ਼ੈਨ ੂੰ   ਿੱ ਪਸਆ ਪਗਆ ਿ਼ੈ ਅਤੇ ਇਿ ਮ਼ੈਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਿ਼ੈ।
ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼



 

 

ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ: ਬਿੁਤ ਛੋਿ ੇਬਿੱ ਪਚਆਂ ਅਤੇ ਛੋਿੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਿਾਇਤਾ, ਅਸਮਰਿੱਥ ਲੋਕਾਂਬਾਰੇ ਪਸਿੱ ਪਖਆ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ( (IDEA) ਪਿਿੱ ਸਾ  C 

ਅਮਲ ਸਬੂੰਧੀ ਸੁਰਿੱ ਪਖਆ \[ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ  ੇ ਿਿੱਕ]) 
ਪਧਆਨ ਪ ਓ: ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਫਾਰਮ  ੀ ਕਾਿੱਿੀ ਪਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਿੱਕ  ਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁ ਾ  ਕਾਿੱਿੀ ਬਿੱਚ ੇ ੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਪਰਕਾਿੱਰਡ ਪਵਚ ਸ਼ਾਪਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 
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