
 

  

ਬੱਚਾ ਭਾਲ ਜਾਂਚ  

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਕਰਮੰਦ ਹੋ? 

• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਵਕਤਸਕ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜ ੋਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਦੰਦਾ ਹੈ? 

• ਕੀ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਵਦਿਸ਼ਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹਨ? 

• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਪਵਰਿਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 

• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦ ਜੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 

• ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਲੋ ਵਸਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜਕ-ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ? 

ਕਈੋ ਿੀ ਬੱਚਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਵਜਸਦਾ ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਿਧਰੇੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਮੁਿਤ ਬੱਚਾ ਭਾਲ ਜਾਂਚ (Child Find Screening) ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬੱਚਾ ਭਾਲ ਜਾਂਚ (Child Find Screening) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਬੱਚਾ ਭਾਲ ਜਾਂਚ (Child Find Screening) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 

ਵਿਕਾਸ ਨ ੰ  ਪਿਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੀ ਆਪਣ ੇਬੱਵਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਕਮ਼ਿੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟ ੇਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਾਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਗਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ! 
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਵਜਆਂ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੁਝਾਅ ਵਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ 

ਰੈਿਰਲ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾਿਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ 

ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਿਵਕਵਰਆ ਨ ੰ  ਲਗਭਗ 45 ਵਮੰਟ ਲੱਗਦ ੇਹਨ! 

ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਂ ਵਕੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਿਾਵਸੰ਼ਗਟਨ ਸਟੇਟ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕ ਲੀ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਭਾਲ ਜਾਂਚ (Child Find Screening) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 

ਆਪਣੇ ਸਕ ਲੀ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
ਨਾਮ 

ਸਕ ਲ ਵਡਸਵਟਿਕਟ 

ਐਡਰੈੈੱਸ ਲਾਈਨ 1 

ਐਡਰੈੈੱਸ ਲਾਈਨ 2 

ਫੋਨ ਨੰਬਰ 

ਈਮੇਲ 

ਜ ੇਤਹੁਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਵਕਸੇ ਅਸਥਾਈ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜੱਥ ੇਤਸੁੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਦ ੇ

ਲਈ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹ।ੋ 
WAC 392-172A-02040 - ਸਕ ਲੀ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਬੱਚਾ ਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗ,ੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਸੱ਼ਕੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੱਭਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤ ੇਬਗੈਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇ

ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
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