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ਕਪਆਰੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨ: 

ਕਕਉਾਂਕਕ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ (ਬੱਕਚਆਾਂ) ਨ ੰ  ਇੱਕ ਮ ਲ ਸਕ ਲ ਜਾਾਂ ਕਜਸ ਸਕ ਲ ਲਈ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕ ਲ ਕਵਚ 

ਥਾਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਸਾਿੇ ਕਨਰਣੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤੁਹਾਿੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਕੇਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ।  

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤੇ ਕਮਲਣਗੇ, ਕਜਹਨਾਾਂ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ: 

1. ਸਕ ਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਹੋਮਲੈਸ ਲਈਅਨ (ਤਾਲਮੇਲ) ਅਤ ੇਸਟੇਟ ਕੋਆੱਰਿੀਨੇਟਰ ਲਈ ਕਲਖਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

2. ਕਵਵਾਦ ਦੇ ਕਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ 

3. ਇੱਕ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ, ਕਜਸ ਨ ੰ  ਤੁਸੀ ਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਵਵਾਦ ਦੇ ਅਮਲ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਲ ਜਾਾਂ ਹੋਮਲੈਸ 

ਲਈਅਨ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ  

4. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕ ਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਕਨਰਣੇ ਦੇ ਕਵਵਾਦ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਨਕਜੱਕਠਆ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਕਲਖਤੀ 

ਵੇਰਵਾ  

5. ਸਕ ਲ ਕਵਚ ਫੌਰਨ ਨਾਾਂ ਕਲਖਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ, ਕਜਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕਲਖਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਵਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਵਚਾਰ-

ਅਧੀਨ ਹੈ 

6. ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਅਤ ੇਸਟੇਟ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਾਂ ਅਪੀਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਖਤੀ ਕਮਆਦ।  

 

ਜੇ, ਕਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਵਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਹੋਮਲੈਸ ਲਈਅਨ ਜਾਾਂ ਹੋਮਲੈਸ ਸਟੇਟ 

ਕਸਕਖਆ ਕੋਆੱਰਿੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਅਮਲ ਕਵਚ ਉਹ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰਗੇਾ। 
 
School District Homeless Liaison   

Liaison Name 

XXXXX School District 

XXXX Pleasant Lane 

Somewhere, WA 99999 

XXX.XXX.XXXX 

WA State Homeless Education Coordinator 

Melinda Dyer 

Office of the Superintendent of Public Instruction  

PO Box 47200 

Olympia, WA 98504 

360.725.6050 

 

 

ਪਵਵਾਦ ਦ ੇਪਨਿਟਾਰੇ ਦੀ ਿਰਾਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

 

ਤਾਰੀਖ਼: ___________________ 
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ਮੈਂ, _______________________ਦਾ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤੇ ਸਕ ਲ (ਸਕ ਲਾਾਂ) ਕਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

/ਬੱਕਚਆਾਂ ਜਾਾਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਦੁ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹਾਾਂ: 
 

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਾਂ: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

ਸਕ ਲ: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕਮਕਲਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ: 

 

1. ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਹੋਮਲੈਸ ਲਈਅਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮਲੈਸ ਕਸਕਖਆ ਕੋਆੱਰਿੀਨੇਟਰ ਦੇ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਿੈਂਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਲਈ 

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 

2. ਕਵਵਾਦ ਕਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕਾੱਪੀ  

3. ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜੀ-ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਕਨਰਣੇ ਦੀ ਕਵਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਾਂ  

4. ਕਵਵਾਦ ਦੀ ਕਾਗਜੀ-ਕਾਰਵਾਈ ਕਕਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਾਂ 

5. ਮੈਕਕਕਨੀ-ਵੈਂਟ ੋਕਾਨ ੰ ਨ ਦਾ ਸਾਰ 

 

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਕਕ ਕਵਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਕਸਰੇ ਚੜਹਣ ਤੱਕ ਸਕ ਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ/ਬੱਚੇ ਸਕ ਲ ਜਾਣ ਅਤ ੇ

ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਾਂ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ, ਕਜਥੇ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਾਂ ਕਲਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਾਂ। 
 
___________________________________  _____________________ 

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ/ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ  ਤਾਰੀਖ਼ 

 
___________________________________  _____________________ 

ਸਕ ਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ   ਤਾਰੀਖ਼ 

 

 

ਕਵਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਨਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਕਮਲਣ 'ਤੇ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਕ ਲ, ਕਜਥੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਾਾਂ ਐਨਰੋਲ 

(ਕਲਖਵਾਉਣ) ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਹੋਮਲੈਸ ਲਈਅਨ ਨ ੰ  ਵਾਪਸ ਕਰੋ। 

 

 

ਪਵਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪਨਿਟਾਰੇ ਦਾ ਫਾਰਮ 

 

ਤਾਰੀਖ਼: ___________________ 

 

 

ਮੈਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬੱਕਚਆਾਂ/ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ (ਨਾਾਂ): ________________________________________ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ 

ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਨਰਣੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਕਮਲ ਕਗਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕਨਰਣੇ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਮੈਂ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤੇ 

ਕਾਰਣਾਾਂ ਕਰਕ ੇਉਸ ਕਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ: 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹਾਾਂ ਕਕ ਕਵਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਕਸਰੇ ਚੜਹਣ ਤੱਕ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ/ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕ ਲ ਜਾਣ ਅਤੇ 

ਕਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਜਥੇ ਮੈਂ ਨਾਾਂ ਕਲਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਾਂ। 
 
 
___________________________________  _____________________ 

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ/ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ   ਤਾਰੀਖ਼ 

 

___________________________________  _____________________ 

ਸਕ ਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ   ਤਾਰੀਖ਼ 

 
 

ਕਸਰਫ ਸਕ ਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 

 
 

  ਪੱਧਰ  I ਅਪੀਲ     ਪੱਧਰ  II ਅਪੀਲ     ਪੱਧਰ  III ਅਪੀਲ 

 
 

ਮੈਕਪਕਨੀ-ਵੈਂਟੋ ਪਵਵਾਦ ਪਨਿਟਾਰ ੇਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਨੌਜਵਾਨ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡ 

ਜੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕ ਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਕ ਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਕਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ: 
1. ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ/ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ੰ  ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦਾ ਉਹ ਨੋਟੀਕਫਕੇਸ਼ਨ ਕਮਲਣ, ਕਜਸ ਕਵਚ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ  ਬੇਨਤੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਕ ਲ 

ਦੀ ਥਾਾਂ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕ ਲ ਕਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਦੰਰਾਾਂ (15) ਕਾਰਜ-ਪਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਲਈਅਨ ਜਾਾਂ ਸਕ ਲ, 

ਕਜਥੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮੰਕਗਆ ਕਗਆ ਸੀ, ਕਵਚ ਕਵਵਾਦ ਦੇ ਕਨਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਜਰ ਰ ਜਮਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

2. ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਮਲਣ ਦੇ ਪੰਜ (5) ਕਾਰਜ-ਪਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈਅਨ ਨ ੰ  ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕਨਰਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਜਾਾਂ ਇਕੱਲੇ 

ਨੌਜਵਾਨ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਕਲਖਤ ਕਵਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਜਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਧਰ I ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸਕਹਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਵਾਦ ਦੇ ਕਨਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਪੱਧਰ II ਤੱਕ ਕਲਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਜਾਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਧਰ I ਕਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਕਫਕੇਸ਼ਨ ਕਮਲਣ ਦੇ ਦੱਸ (10) ਕਾਰਜ-ਪਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਧਰ II ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ 

ਆਪਣੇ ਇਰਾਦ ੇਬਾਰੇ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਹੋਮਲੈਸ ਲਈਅਨ ਨ ੰ  ਦੱਸੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਜਾਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਧਰ II ਵਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਹੋਮਲੈਸ 

ਲਈਅਨ ਅਪੀਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰੇਗਾ, ਕਜਸ ਕਵਚ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ: 
 

1. ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਜਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾੱਪੀ, ਜੋ ਪੱਧਰ I ਤੇ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਹੋਮਲੈਸ ਲਈਅਨ ਕਵਖ ੇਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 

2. ਹੋਮਲੈਸ ਲਈਅਨ ਵਲੋਂ   ਪੱਧਰ I ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਕਨਰਣਾ 

3. ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ, ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਾਂ ਲਈਅਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ। 
 

ਜੇ ਪੱਧਰ I ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਵਾਦ ਨਹੀ ਾਂ ਸੁਲਝਦਾ, ਤਾਾਂ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਇਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਕ ਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਿੈਂਟ ਜਾਾਂ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਿੈਂਟ 

ਦੇ ਕਿਜਾਈਨੀ ਦੇ ਕਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਧਰ I ਕਵਵਾਦ ਤੋਂ ਅਪੀਲਾਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਨ ੰ  ਕਸਰ ੇਚਾੜਹਣ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਏਗਾ: 

1. ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਿੈਂਟ ਜਾਾਂ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਿੈਂਟ ਦਾ ਕਿਜਾਇਨੀ (ਹੋਮਲੈਸ ਲਈਅਨ ਨਹੀ ਾਂ) ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਨਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਪਰਬੰਧ 

ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੱਧਰ II ਦੇ ਕਵਵਾਦ ਦੇ ਕਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦ ੇਦੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ 

ਨ ੰ  ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੇ ਨੋਟੀਕਫਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ (5) ਕਾਰਜ-ਪਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਬੰਧ ਹੁੰਕਦਆਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਮੀਕਟੰਗ ਕਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

2. ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਿੈਂਟ ਜਾਾਂ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਿੈਂਟ ਦਾ ਕਿਜਾਈਨੀ, ਮੀਕਟੰਗ ਦੇ ਪੰਜ (5) ਕਾਰਜ-ਪਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ੰ  ਕਲਖਤ 

ਕਵਚ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਤ ਅਤੇ ਕਾਰਣਾਾਂ ਵਾਲਾ ਕਨਰਣਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਜੇ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਧਰ II ਤ ੇਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸਕਹਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵਵਾਦ ਦੇ ਕਨਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲ ਨ ੰ  ਪੱਧਰ III ਤੱਕ ਕਲਜਾਣਾ 

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨ ੰ  ਪੱਧਰ II ਦੇ ਕਨਰਣੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਕਫਕੇਸ਼ਨ ਕਮਲਣ ਦੇ ਦੱਸ (10) ਕਾਰਜ-ਪਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਧਰ III 

ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦ ੇਬਾਰੇ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਹੋਮਲੈਸ ਲਈਅਨ ਨ ੰ  ਦੱਕਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਵਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ: 
 

1. ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਿੈਂਟ ਨ ੰ  ਨੋਟੀਕਫਕੇਸ਼ਨ ਕਮਲਣ ਕਕ ਕਕ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ, ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਧਰ III ਵਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪੰਜ (5) 

ਕਾਰਜ-ਪਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਜੇ ਲਈ ਕਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਸਬੰਕਧਤ ਕਾਗਜੀ-ਕਾਰਵਾਈ OSPI ਹੋਮਲੈਸ ਕਸੱਕਖਆ ਕੋਆੱਰਿੀਨੇਟਰ ਜਾਾਂ 

ਕਿਜਾਈਨੀ ਨ ੰ  ਜਰ ਰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

2. ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਸਬੰਕਧਤ ਕਾਗਜੀ-ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕਵਵਾਦ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੈਕੇਜ ਹਾਰਿ ਕਾੱਪੀ ਮੇਲ ਕਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਕੇਜ ਕਵਚ 

OSPI ਕੋਲ ਜਮਹਾ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਕਵਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰ ੇਜਮਹਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵਜੇਾਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਦੀ ਕਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਕ ਕਵਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਪੈਕੇਜ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ੇਲਈ ਕਤਆਰ ਹ।ੈ 

3. ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਮਲਣ ਦੇ ਪੰਦਰਾਾਂ (15) ਕਾਰਜ-ਪਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਕੁਵੇਂ OSPI ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ OSPI ਹੋਮਲੈਸ ਕਸੱਕਖਆ ਕੋਆੱਰਿੀਨੇਟਰ ਅੰਤਮ 

ਕਨਰਣਾ ਕਰੇਗਾ।   

4. ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਿੈਂਟ ਨ ੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਮ ਕਨਰਣਾ ਸਕ ਲ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਹੋਮਲੈਸ ਲਈਅਨ ਨ ੰ  ਭੇਕਜਆ ਜਾਏਗਾ। 

5. OSPI ਵਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਕਨਰਣਾ ਕਿਸਕਟਰਕਟ ਕਵਚਲੇ ਬੇਘਰ ਬੱਚ ੇਜਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਅੰਤਮ ਹਲੱ ਹੋਏਗਾ।   




