ਏਕਸੋ(EXO) ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ: ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ
ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਵੈਲਪਮੈਟ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (SDPP) ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪ੍ਣਾਲੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ
Source: http://www.earlylearning.ubc.ca/SDPP
ਏਕਸੋ(EXO)ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ: ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ
ਵੇਰਵਾ: ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਜੋ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਿਵੱਚ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਨ ਜਾਨਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ।
ਭਾਗ (ਓ) : ਆਸਰਾ-ਸੰਬੰਧੀ ਤਨਾਓ-ਦਬਾਓ
ਭਾਗ (ਅ) : ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ
ਭਾਗ (ੲ) : ਸੇਵਾਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ
ਭਾਗ (ਸ) : ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਬਾਰੇ ਸੁਨਣਾ
ਭਾਗ (ਹ) : ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ
ਭਾਗ (ਕ) : ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਨ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵੇਗੀ ?
ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ :
(Introduction)

ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਗਆਂ (ਪੇਸ਼ਾਵਰਾ) ਨਾਲ ਭੇਟ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਖੋਜਾ ਤੋ ਇਸ
ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ ਦੇਰੀ ਿਵਚ ਫਸੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਗਆਂ (ਪੇਸ਼ਾਵਰਾ) ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਮਹਤੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਨ
ਭਰਕੇ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਾ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ ਦੇਰੀ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਗਆਂ (ਪੇਸ਼ਾਵਰਾ) ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹਤਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਉਨਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਿਗਆਂ (ਪੇਸ਼ਾਵਰਾ) ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਿਕ
ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ ਦੇਰੀ ਿਵਚ ਫਸੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਬਰਾਦਰੀ ਿਵੱਚ ਪਾ੍ਪਤ ਯੋਜਨਾਵਾ ਤੋ ਵਾਿਝਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਿਕਹੜੇ
ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ ਿਕ ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਮਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ
ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਿਹਣਿਸਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਇਹ ਮਲੂਮ ਕਰ ਸਕਾਗੇ ਿਕ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨ
ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੀ ਹੈ ।
ਭਾਗ (ਓ) : ਆਸਰਾ – ਸੰਬੰਧੀ ਦਬਾਓ-ਤਨਾਓ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਥਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨ੍ਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾ ਨਾਲ ਿਨੱਤ ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਾ ਖਾਿਨਆਂ ਿਵੱਚੋN ਇੱਕ ਨ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਥਨਾ ਨਾਲ
ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਿਕ ਨਹੀ:
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ਮੈ ਇਨ੍ਾ ਤੋ ਿਨਰਾਸ਼ (ਮਯੂਸ) / ਦਬਾਓ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ :
ਹਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ
ਨਹੀ ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ
ਨਹੀ ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਪਤਾ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ
ਪਤਾ ਨਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਲਈ ਿਕੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਪਤਾ ਨਹੀ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਜਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਕੱਥੇ
ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਿਚਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਕਿਰਤ ਸੇਵਾਵਾ ਨਹੀ
ਹਨ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ/ ਜਾ
ਪਰਮਾਣਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹਨ
ਸੇਵਾਵਾ ਦੇ ਕੇਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ-ਅਣਹੋਦ ਦਾ
ਹੋਣਾ(ਿਜਵੇ-ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾ ਤੇ
ਜਾਣਾ ਆਿਦ)
ਸੇਵਾਵਾ ਦੇ ਿਨੰਰਤਰਤ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵੱਚ ਘਾਟ ਜਾ ਕਮੀ
(ਿਜਵੇ-ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਤੇ ਦਾ ਬਦਲਨਾ ਿਕਉਂਿਕ ਬੱਚਾ
ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਿਗਆ hY
ਹਾ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਿਤਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾ
ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ / ਘਾਟ ਦਾ ਹੋਣਾ
ਮੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਿਵਚ ਭੇਜਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਹਾ(ਿਜਵੇ-ਿਕਉਂਿਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾ ਢੁਕਵਾ
ਨਹੀ ਅਤੇ ਜਾ ਇਸ ਲਈ ਿਕ ਮੌਜੂਦ ਪਰਾਪਤ ਪੋ੍ਗਰਾਮ
ਉਨ੍ਾ ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਬੇਜੋੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਾ ਨ ਥਾ
ਨਹੀ ਿਦੰਦੇ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾ ਤਾ ਇੱਕ ਤੋ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾ
ਤੋ ਿਮਲ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨ
ਿਬਲਕੁਲ ਹੀ ਿਕਸੇ ਪਾਸੋ ਨਹੀ ਿਮਲਦੀ (ਿਜਵੇ-ਿਕ ਆਪਣੇ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਟਰ ਸਿਕਲ(ਚਾਲਕ ਨਾੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ) ਨ ਤੇਜ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋN ਵੱਧ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾ ਥੈਰਅਿਪਸਟ
ਿਮਲ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਦਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ
ਜਰੂਰਤ ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਿਥਰੈਿਪਸਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ)
ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋ ਪਰਸਪਰ ਿਵਰੋਧੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ (ਿਜਵੇ-ਿਕ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੁਹਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕਵੇ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ)
ਸੇਵਾਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ
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ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ
ਸੇਵਾਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਵੱਲੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਤੋ
ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਿਵੱਚ ਬਦਲੀ ਸਮੇ ਬਹੁਤੀ ਮੱਦਦ ਨਹੀ
ਿਮਲਦੀ
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ਹਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ
ਨਹੀ ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾ ਗੇੜੇ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ(ਿਜਵੇਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਗੇੜ ਿਵੱਚ ਤਾ
ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਿਥਰੈਪੀ ਿਮਲ
ਜਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀ
ਿਮਲਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਿਪ~ਛੋ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਿਫਰ
ਦੋਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ)
ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ / ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾ ਦਾ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ਘਟ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ / ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਮਾਹਰਾ ਦਾ ਮੇਰੇ
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘ~ਟ ਜਾਚ ਪਰੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਜਾਚ ਪਰੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਭਾਗ (ਅ) : ਏਜੰਸੀਆਂ / ਸੰਸਥਾਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਥਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਾ ਸੰਸਥਾ ( ਸੰਸਥਾਵਾ ) ਨਾਲ ਹੈ ਿਜਨ੍ਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਵਰਤ-ਬਰਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਵੀ ਿਕ ਕੀ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨਾਲ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਥਨਾ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀ:
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ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਟਰ ਤੇ ਪ੍ਸਤਾਿਬਤ ਸੰਸਥਾ(ਸੰਸਥਾਵਾ) ਵੱਲੋN ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਾਉਣ
ਿਵਚ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲਪੁਣੇ ਤੋ ਮੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾ:
ਹਾ
ਨਹੀ
ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ
ਪਤਾ
ਇ~ਕ ਬੈਠਕ ਤੋ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਲਈ
ਪਿਰਵਰਤਣ (ਬਦਲੀ) ਸੇਵਾਵਾ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ
ਕਰਨਾ(ਿਜਵੇ-ਪੀ ਸਕੂਲ ਤੋ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਲੇ
ਸਕੂਲ(ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ) ਿਵੱਚ ਬਦਲੀ ਆਿਦ)
ਢੁਕਵੀਆਂ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵਾ ਦਾ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਨਾ( ਿਜਵੇ- ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਹਦਾਇਤਾ
ਦੇਣਾ ਜੋ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸੱਖਲ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ
ਢੁਕਵੀਆਂ ਹੋਣ)
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ(ਿਜਵੇ-ਠੀਕ ਯੋਗਤਾ
ਪਰਾਪਤ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਿਜਸ ਤਰਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ
ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ)
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸੇਵਾਵਾ (ਪਰਦਾਨ
ਕਰੋ)ਿਦਓ (ਿਜਵੇ-ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ
ਿਕਵੇ ਚੰਗਾ ਿਸੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ)
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ਹਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਮੇਰੇ
ਬੱਚੇ
ਲਈ
ਕਲਾਸ
ਰੂਮ
ਰੱਵਈਆ(ਵਤੀਰੇ) ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰੋ (ਿਜਵੇ-ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਟੀਚਰਾ ਨ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਕਾ ਨ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸਕਣ ਿਕ ਜੇ ਮੇਰਾ
ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਿਚੜਚੜੇਪਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਹਰਕਤਾ ਕਰੇ ਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ)
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸਹਾਇਕ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰੋ(ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ)
(ਿਜਵੇ-ਿਕ
ਸਕੂਲ / ਸੈਟਰ ਿਵਚ
ਆਈਈਪੀ(I E P ) ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰੰਤੁ
ਆਈਈਪੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਣ
ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਦਾ
ਪ੍ਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ)
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦਓ (ਿਜਵੇ-ਿਕ
ਿਮਰਗੀ,ADHD(ਏ ਡੀ ਏਚ ਡੀ) ਜਾ ਦਮੇ
ਵਾਸਤੇ)
ਮੈਨ ਸਲਾਹ ਿਦਓ ਿਕ ਮੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ
ਿਵੱਚ ਵਤੀਰੇ ਨ ਿਕਸ ਤਰਾ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਾ
ਜਾ ਸੁਲਝਾਵਾ ( ਜੋ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਿਵਚ
ਵਾਪਿਰਆ ਤੇ ਕੀ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਿਵਚ
ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਸੁਰਏਕਤਾ ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ)
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ਹਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਮੈਨ ਸਲਾਹ ਿਦਓ ਿਕ ਮੈ ਬੱਚੇ ਨ ਘਰ ਲਈ
ਿਦਤੇ ਕੰਮ ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਵੇ ਮੱਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ (ਿਜਵੇ-ਿਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾ ਵਾਲੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਤੇ ਿਕਹੜੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ)
ਮੈਨ ਬਰਾਦਰੀ ਿਵੱਚ ਢੁਕਵੇ ਪੇਸ਼ਾਕਾਰੀ ਪਾਸ
ਸਲਾਹ ਲਈ ਭੇਜ(ੋ ਿਜਵੇN-ਿਕ ਿਵਵਹਾਿਰਕ
ਸਲਾਹਕਾਰ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੋਗ
ਿਨਵਾਰਨ ਿਵਿਗਆਨੀ,
ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨੀ
ਆਿਦ)
ਅਿਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਬਆਨ ਕਰੋ ਤਾ ਿਕ ਮੈ
ਸਮਝ ਸਕਾ(ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ-ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ)
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਮੈਨ ਬਰਾਬਰ
ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਓ
ਜਦੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾ ਤੁਸੀ ਮੋਜੂਦ
– ਸੁਲਭ ਹੋਵੋ

ਭਾਗ (ੲ) : ਸੇਵਾਵਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ
ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਕੁ~ਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਿਜਨ੍ਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤੱਸਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਉ h ਨਾ
ਸੇਵਾਵਾ ਤੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ਪਰਾਪਤ ਹਨ ਤੇ ਜਾ ਉਨ੍ਾ ਲੋਕਾ ਨਾਲ, ਿਜਨ੍ਾ ਤੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾ ਪਰਾਪਤ ਹਨ:
ਜੋ ਮੈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ:
ਹਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇੰਨ੍ਾ ਸੇਵਾਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
7

ਜੋੜਨਾ ਸੋਖਾ ਹੈ(ਿਜਵੇ-ਿਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੋ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)
ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਸੋਖਾ ਹੈ(ਿਜਵੇ-ਿਕ ਿਬ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਬਾਲ
ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾ ਪਬਿਲਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾ)
ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਮੈਨ ਬਹੁਤ ਉਿਚਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਿਦਤੀ
ਗਈ(ਿਜਵੇ-ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ ਮੂਰਛਾ ਰੋਗ ਦਾ ਅਚਾਨਕ
ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾ ਗੁੱਸੇ ਿਵੱਚ ਿਚੜਿਚੜਾ ਿਜਹਾ ਹੋ
ਜਾਏ ਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ)
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋ ਮੈਨ ਵੱਖਰੀਆਂ
(ਇਧਰ ਉਧਰ) ਿਦਸ਼ਾਵਾ ਵਲ ਿਖਿਚਆ ਜਾN ਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਸੇਵਾਵਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ ਿਮਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੀ੍ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ
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ਹਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਸੇਵਾਵਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਵਰਗ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚੰਗੇਰੇ
ਿਸਿਖਅਤ ਪੜੇH ਿਲਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ(ਿਜਵੇ-ਮੈ
ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ
ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ)
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਪੀ-ਸਕੂਲ, ਡੇ-ਕੇਅਰ
ਕੇਦਰ/ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਮਨੋ-ਿਬਰਤਕ
ਰੁਕਾਵਟਾ ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਦਾ ਤਾ ਜੋ ਮੇਰ w ਬੱਚਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾ
ਿਵੱਚ ਸਮਾਜੀ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਕਰ ਸਕੇਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕੇ)
ਕੁੱਝ ਟੀਚਰ / ਕਮਯੁਿਨਟੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਰੱਵਈਆ
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਸਖਤ ਤੇ ਅਿਸ਼ਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਕਉ N ਿਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਅਨੋਖਾ ਿਜਹਾ
ਲਗਦਾ ਹੈ (ਿਜਵੇ-ਿਕ ਉਹ ਉਸ ਨ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਨਸਬਤ ਉਸ ਬੱਚੇ
ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੈਹਣਸ਼ੀਲ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ ਸਕੂਲ / ਪੀ੍-ਸਕੂਲ / ਡੇ-ਕੇਅਰ /
ਕਮਯੁਿਨਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋ ਅਣਗਿਹਲੀ ਦਾ ਸਾਮਨਾ
ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ
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ਹਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਮੇਰੇ
ਬੱਚੇ
ਦੇ
ਸਕੂਲ/ਪੀ੍-ਸਕੂਲ/ਡੇ-ਕੇਅਰ
ਕੇਦਰ/ਕਮਯੁਿਨਟੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ
ਉਦੇਸ਼(mission statement) ਿਬਆਨ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਾ
ਬੱਿਚਆਂ ਨ ਜੋ ਵੱਖਰੇ, ਅਨੋਖੇ ਿਜਹੇ ਲਗਦੇ ਹਨ
ਸਵੀਕਾਰ ਜਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ)

ਭਾਗ (ਸ) : ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਬਾਰੇ ਸੁਨਣਾ
ਹੇਠਾ ਉਨ੍ਾ ਸੇਵਾਵਾ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢ -ਗੁਆਂਢ ਿਵਚ ਜਾ ਹੋਰ ਿਕਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਸੇਵਾਵਾ ਜਾ ਸੰਸਥਾਵਾ ਬਾਰੇ
ਕਦੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਨਹੀ:
ਮੈ ਇ h ਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਹੈ:
ਹਾ
ਨਹੀ

ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

* 43.ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਰਾ ਸੇਵਾਵਾ
* 44.ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲੇ
* 45.ਮਾਨਿਸਕ ਸੇਹਤ ਸੇਵਾਵਾ
* 46.ਿਵਵਸਾਇਕ(ਕਾਰਿਵਹਾਰੀ) ਿਚਿਕਤਸਾ
ਸੇਵਾਵਾ(ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਵੇਦਕ ਕੇਦਰੀਕਰਨ
ਸੰਿਮਲਤ ਹੈ)
* 47.ਔਨ-ਲਾਈਨ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ
ਿਵਕਾਸ ਲੜੀ ਕੋਰਸਜ(ਜੋ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਾਲ
ਜੁੜ(ੇ ਸੰਜੁਕਤ) ਹੋਏ ਹਨ
ਹਾ

ਨਹੀ

* 48.ਸਰੀਰਕ ਿਚਿਕਤਸਾ(ਇਲਾਜ) ਸੇਵਾਵਾ
* 49.ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਜਾ ਰੋਗਾ ਦੇ
ਿਚੰਨਾ(ਅਲਾਮਤਾ) ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾ
*50.ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਚਿਕਤਸਾ(ਇਲਾਜ)ਸੇਵਾਵਾ
* 51.ਹੈਿਨਨ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (ਕਾਰਜ)
* 52.ਿਬ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
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* 53.ਮਾ-ਬਾਪ ਬਾਲ-ਮਾਤਾ ਹੰਸਣੀ
ਪੋ੍ਗਰਾਮ(ਯੋਜਨਾ)
* 54.ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਵੱਲੋ ਪਰਸਤੁਤ ਸੇਵਾਵਾ
* 55.ਿਸਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਪਰਸਤੁਤ
ਸੇਵਾਵਾ
* 56.ਸੇਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਪਰਸਤੁਤ
ਸੇਵਾਵਾ
* 57 ਬਾਲ-ਿਵਕਾਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਭਾਗ (ਹ) : ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ:
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਉੱਪਰ ਿਲਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾ ਬਾਰੇ ਸੁਿਣਆ ਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨ ਉਨ੍ਾ ਬਾਰੇ
ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਬੰਧਤ (ਢੁਕਵੇ) ਖਾਨੇ ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਾ
ਸੇਵਾਵਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਿਕ ਨਹੀ :
ਮੈਨ ਇਹਨਾ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਹੈ:
ਹਾ
ਨਹੀ
ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

* 58. ਿਵਵਹਾਰ ਚਿਕਤਸਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾ
* 59. ਆਰਿਥਕ (ਮਾਲੀ) ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ
* 60. ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਧਨ ਵਸੀਲੇ
* 61. ਮਾਨਿਸਕ ਸੇਹਤ ਸੇਵਾਵਾ
* 62. ਿਵਵਸਾਇਕ(ਕਾਰਿਵਹਾਰੀ)ਿਚਿਕਤਸਾ
ਸੇਵਾਵਾ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸੰਵੇਦਕ ਕੇਦਰੀਕਰਨ
ਸੰਿਮਲਤ ਹੈ)
* 63. ਔਨ-ਲਾਈਨ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ
ਿਵਕਾਸ ਲੜੀ ਕੋਰਸਜ(ਜੋ ਕੰਮਪਯੂਟਰ ਨਾਲ
ਜੁੜ(ੇ ਸੰਜੁਕਤ) ਹੋਏ ਹਨ
* 64. ਸਰੀਰਕ ਿਚਿਕਤਸਾ(ਇਲਾਜ)ਸੇਵਾਵਾ
* 65. ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਨੋ-ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਜਾ ਰੋਗਾ ਦੇ
ਿਚੰਨਾ(ਅਲਾਮਤਾ)ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾ
* 66. ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਚਿਕਤਸਾ(ਇਲਾਜ) ਸੇਵਾਵਾ
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* 67. ਹੈਿਨਨ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (ਕਾਰਜ)
* 68. ਿਬ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ
(ਯੋਜਨਾ) ਪੋ੍ਗਰਾਮ
* 69. ਮਾ-ਬਾਪ ਬਾਲ-ਮਾਤਾ ਹੰਸਣੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮ
(ਯੋਜਨਾ)
* 70. ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਵੱਲੋ ਪਰਸਤੁਤ ਸੇਵਾਵਾ
* 71. ਿਸ~ਿਖਆ ਸੇਵਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ
ਪਰਸਤੁਤ ਸੇਵਾਵਾ
* 72. ਸੇਹਤ ਸੇਵਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋ ਪਰਸਤੁਤ
ਸੇਵਾਵਾ
ਹਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

* 73. ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਭਾਗ (ਕ) : ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ ਤੁਹਾਡੀ ਿਜੰਦਗੀ ਨ ਸੋਖਾ ਬਣਾਵੇਗੀ ?
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਥਨ ਉਨ੍ਾ ਸੇਵਾਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੀ ਿਜੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਬ nw ਉ x ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸੀ ਇਨ੍ਾ ਿਵਚੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇ~Ck ਹੋ ਿਕ ਨਹੀ :

ਮੈ ਚਾਹਵਾਗਾ ਿਕ :
ਹਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

* 74.ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਆਦਮੀ ਿਮਲੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ
ਪਰਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨ ਸਾਰੀਆਂ
ਪਰਸੁਤਤ ਸੇਵਾਵਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ(ਿਹਮਾਇਤ) ਕਰੇ
* 75.ਉਨ੍ਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾ ਨ ਅਕਸਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿਮਲਾ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
* 76.ਮੈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਿਵੱਚ ਮੈ
ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵਾ
* 77.ਮੈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਦਖਲ (ਿਵਘਨ) ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਿਵਚ ਮੈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ
ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵਾ
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ਹਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

* 78.ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ ਿਨਸ਼ਾਨੇ(ਉਦੇਸ਼) ਿਮਥੇ ਗਏ
ਹਨ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨ ਿਸਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਮੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ
ਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉਸ ਵੱਲ ਿਜਆਦਾ ਵਾਰ ਿਧਆਨ ਦੇਣ
ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਸਮੇ ਨਹੀ ਹੋ ਿਰਹਾ
* 79.ਪੇਸ਼ਾਵਰਾ ਦੀਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ i ਰਪੋਟਾ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤਰਾ ਿਦਸਣ ਿਕ ਿਜਨ੍ਾ ਨ ਮੈ ਸਮਝ ਸਕਾ
* 80.ਜਦੋ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਸਿਲਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ
ਹੈ ਤਾ ਮੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕਾ ਬਾਰੇ ਿਜਆਦਾ
ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ/ਚਾਹੂੰਗੀ (ਿਜਵੇ-ਪਿਰਿਖਆ ਪੱਖੋ ਮੇਰਾ
ਬੱਚਾ ਿਕਨ੍ਾ ਹੱਕਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ)
* 82.ਜਦੋ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾ ਮੈ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਬਾਰੇ ਿਜਆਦਾ ਜਾਨਣਾ
ਚਾਹੂੰਗਾ/ਚਾਹੂੰਗੀ (ਿਜਵੇ-ਿਕ ਿਚਿਕਤਸਾਵਾ, ਵਤੀਰਾ,
ਪੋ੍ਗਰਾਮਾ ਬਾਰੇ ਬੱਚਾ ਿਕੰਨ੍ਾ ਅਿਧਕਾਰਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਹੈ)
* 83.ਚਾਹੂੰਗਾ/ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ
ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਕੁਝ ਬਰੋਸ਼ਰ (ਪੈਫਲਟ ਆਿਦ) ਰਖੋ
(ਿਜਵੇ- ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਜਾ ਅਰੰਭਕ ਦਖਲ-ਰੁਕਾਵਟ
ਸੇਵਾਵਾ ਵਾਰੇ ਬਰੋਸ਼ਰ)
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ਹਾ

ਨਹੀ

ਪੱਕਾ ਨਹੀ
ਪਤਾ

ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ

* 84.ਮਾਤ-ਿਪਤਾ ਸੂਚੀਆਂ (ਪੈਨਲਜ) ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ
ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ/ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਉਨਾ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ
ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਵਕਾਸਆਤਿਮਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ
ਿਵੱਚ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵਚ
ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ
* 85. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ/ਟਾਉਨ ਦਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰੋ [ ]
* 86. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ/ਪੋ੍ਿਵੰਸ ਦਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਿਬ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ [ ]
* 87. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਿਤਂਨ (3) ਿਹਣਸੇ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰੋ :
[]
[ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ/Submit ]
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