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ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ

2

➢ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਰਿਕਾਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ 
ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of Public Education] ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਿੱ ਥੇ
ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ .

➢ ਪ ਿੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਵਿੱਚ ਚੈਟ ਰਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦਾ ਰਲੂੰ ਕ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
➢ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਰਟਿੱ ਪਣੀ ਕਿਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਬਟਨ ਦੀ ਵਿਤੋਂ 

ਕਿੋ।
➢ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਰਨਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ, ਫਰਾਂਰਸਸਕੋ ਿੋਜਸ ਜੁੜੇ ਹਨ।
➢ ਲਾਈਵ ਕੈਪਸ਼ਰਨੂੰ ਗ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਲਈ 

“CC” ਬਟਨ ਤੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਿੋ:



ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸੈਸ਼ਨ:
ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਤਾਨੀਆ ਮੇ
ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੀ ਡਾਇਿਕੈਟਿ

tania.may@k12.wa.us

26 ਮਈ, 2021

ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਿਾ ਟ੍ੋਨੀ
ਪਰੋਗਿਾਮ ਸੁਪਿਵਾਈਜ਼ਿ

alexandra.toney@k12.wa.us

ਅਿੱਜ ਦਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਤਆਿ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਮੇਿਾ ਨਾਮ… ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ…. ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਏ ਿੁਸ਼ੀ ਹੋ ਿਹੀ ਹੈ ਰਕ 
ਅਿੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਰਵਭਾਗ (Division of Vocational Rehabilitation, DVR), 
ਰਵਕਾਸਾਤਮਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੂੰ ਚਾਲਨ (Developmental Disabilities Administration, DDA), 
ਟਰਾੂੰਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਿ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਸਰਹਯੋਗੀ ਤੋਂ ਕਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ 
ਪਾਿਟਨਿ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ ਅਿੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਾਿਟਨਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਿਾਂ, 
ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਿਣਗੇ। ਤਾਂ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਿ  ਕਿਦੇ ਹਾਂ!
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ਸਾਡੇ ਰਵਿੱ ਚੋਂ OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of Public 
Education] ਦੀ ਨੁਮਾਇੂੰਦਗੀ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਸਰਤਕਾਿ ਨਾਲ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਿਾਜ ਏਜੂੰ ਸੀ 
Squaxin Island Nation ਦੀ ਸਨਾਤਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਥਤ ਹੈ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਸਮੁੂੰ ਦਿੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੂੰ ਸ਼ਜ ਜੋ ਸੈਰਲਸ਼ 
ਸਾਗਿ ਦੇ ਕੂੰ ਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਿਰਹੂੰ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਧੇ-ਫੁਿੱ ਲੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿੁਦਮੁਿਰਤਆਿ ਕਬਾਇਲੀ 
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਦੇਸੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਪ ਿੇ ਸਟਾਫ ਲਈ 
ਮਾਨਤਾ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਰਤਕਾਿ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਬਾਿੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਵਿਤਮਾਨ ਇਲਾਕੇ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਿਰਹ ਿਹੇ ਹੋ, ਬਾਿੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਟ 
ਕਿਨ ਲਈ ਨੂੰ ਬਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।
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ਇਕਵਿਟ੍ੀ ਸਟ੍ੇਟ੍ਮ਼ੈਂਟ੍ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ, ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਿਕ 
ਰਗਆਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਭ 
ਪਹੁੂੰ ਚਦਾ ਹੈ।
ਰਵਰਦਅਕ ਇਕੁਇਟੀ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ:
• ਇਹ ਬਿਾਬਿੀ ਤੋਂ ਰਕਿੱ ਤੇ ਪਿੇ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਰਸਰਿਆ ਦੇ ਲੀਡਿਾਂ ਨ ੂੰ ਜ਼ਿ ਿੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 

ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਿ ਿੂੰਗਾ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ, ਗਿੀਬੀ ਰਵਚ ਿਰਹਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ, ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਰਵਰਦਆ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਰਸਿਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ, LGBTQ+ ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ, ਅਤੇ ਰਵਦੇਸ਼ੋਂ 
ਪੜਹਨ ਆਏ ਕਈ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਤਮਾਨ 
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਭਆਸਾਂ ਦੇ ਢੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨ।

• ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਲੀਡਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਰਤਹਾਸਕ ਪਰਸੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨ ੂੰ  ਰਵਕਸਤ ਕਿਨ ਲੋੜ ਹੈ; 
ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤ ੇਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰ ਰਦਆਂ ਨ ੂੰ  ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਰਵਚ 
ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ; ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਗਿਮੀ ਨਾਲ ਉਿੇੜੋ, 
ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਭਆਸਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਜੋ ਇਹ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ 
ਕਿਦੇ ਹੋਣ ਰਕ ਸਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਕ ਲਾਂ ਰਵਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੈ।
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ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਚਿਚਾ ਵਤਆਿ ਕਿਨਾ

7

❖ ਅਸੀਂ ਕੋਰਵਡ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਰਧਆਪਕਾਂ, ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ਾਂ, 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਿਦੇ ਹਾਂ।

❖ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ 
ਅਕਸਿ ਹੀ ਰਵਸ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਜ ਨ ੂੰ  ਰਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਰਰਕਰਆ 
ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਧਾਿ ਹਨ।

❖ ਇਹ ਪਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਰਕਿਤੀ ਰਵਆਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਿੀ, ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਿਣ ਅਸੀਂ 
ਸਾਂਝਾ ਕਿਾਂਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ 
ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ/ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ।

❖ ਰਕਰਪਾ ਕਿਕੇ ਬੇਰਝਜਕ ਹੋਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛੋ, ਪਿ ਰਵਰਦਆਿਥੀ-ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਬਾਿੇ 
ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਤੋ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਸਨ ੂੰ  ਰਿਕਾਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਅਿੱਜ ਦੀ ਚਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ ਫਿੇਰਮੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿ  ਕਿਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਵਡ 
ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਰਧਆਪਕਾਂ, ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਬ ਲ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਸਤੌਿ ਤੇ 
ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸਿ ਹੀ ਰਵਸ਼ਾ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਜ ਨ ੂੰ  ਰਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕਈ 
ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਰਰਕਰਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਧਾਿ ਵੀ ਹਨ। ਅਿੱਜ ਿਾਤ ਦੀ ਪਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਰਕਿਤੀ 
ਰਵਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਿੀ, ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਾਂਗੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂੰ ਿੇਪ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ 
ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਿਰਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਪਰਰਕਰਿਆ ਦੁਆਿਾ ਸਬਰਮਟ ਕੀਤੇ ਸਾਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਲਾਇਡਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿ ਰਵਰਦਆਿਥੀ-ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਤੋ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਸਨ ੂੰ  ਰਿਕਾਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 
ਤੌਿ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਿਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਈਮੇਲ 
ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੁਆਿਾ ਚਿਚਾ ਕਿਨਾ ਰਬਹਤਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਿ ਦੀ ਸੂੰ ਪਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਸਾਂਝੀ ਕਿਾਂਗੇ।
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ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਚਿਚਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟ੍ੀਚੇ

8

❖ ਇਹ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿੋ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਦੇ 
ਹੋਣ।

❖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿੋ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਨਿਧਾਿਨ, ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਰਕਵੇਂ ਇਹ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] 
ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਰਕ ਰਕਹੜੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਸਮ ਹ।

❖ ਸ਼ੇਅਿ ਕਿੋ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 

Education Program] ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ।
❖ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਨਿੂੰਤਿ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਨਗਿਾਨੀ ਪਰਦਾਨ 

ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of

Public Education] ਦੀ ਭ ਰਮਕਾ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੋ।

ਸਾਨ ੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਰਮਲੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਰਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਿੇ ਪੁਿੱ ਰਛਆ
ਰਗਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨਾ ਹੈ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨ ੂੰ
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੋਵ,ੇ ਇਹ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਨਾ ਹੈ ਰਕ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 
Education Program] ਟੀਮਾਂ ਰਕਵੇਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਨਿਧਾਿਨ, 
ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਿਨ ਕਿ ਿਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਕਸ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਸਮ ਹ ਤੈਅ ਕਿਦੀ
ਹਨ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨਾ ਹੈ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿ ਰਕਹੜੇ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟਾਈਮਲਾਈਨਜ਼ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਨਿੂੰਤਿ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਨਗਿਾਨੀ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ OSPI 
[ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of 
Public Education] ਦੀ ਭ ਰਮਕਾ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਕਿਨਾ ਹੈ।
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ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਿੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ 
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਵੀ ਗਿੱ ਲ ਕਿਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 
ਪ ਿੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 
ਬਾਿੇ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਾਂਗੇ।



ਵਜਲਹਾ ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਵਿਕਿਿੀ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਕੀ ਹਨ?

10

ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਵਿਕਿਿੀ
ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਇਮਾਿਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 
ਕਾਿਨ ਸਾਿੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿੂਿਤਾਂ ਨੰੂ 
ਪੂਿਾ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ.

IEP [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 

Individualized Education Program] 
ਟ੍ੀਮਾਂ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 
ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿੀ ਲੈਣਗੀਆਂ।

OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of Public 

Education] ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਰਿਕਵਿੀ ਪਲਾਨ: ਪਲਾਰਨੂੰ ਗ ਗਾਈਡ 2021
ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ Washington ਦਾ ਿੋਡ ਮੈਪ: 2021 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ

• ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਚਾਹਾਂਗੀ ਰਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਫੈਸਲੇ ਰਜਲੇ ਦ ਆਿਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਰਮਟ ਕੀਤੇ
ਰਿਕਵਿੀ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।

• ਮੈਨ ੂੰ  ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਿ ਹੋਵੇਗੀ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਰਦਿੱ ਤੇ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੋ ਰਜਹੇ ਅਤੇ ਵਿੱ ਿਿੇ ਹਨ

• ਜ ਨ ਰਵਿੱ ਚ OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of 
Public Education] ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਿਕਵਿੀ ਲਈ ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਰਿਕਵਿੀ 
ਪਲਾਨ ਹਨ।

• ਉਹ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਸਿੱ ਿਣ/ਭਲਾਵੀ ਰਵਚ ਫਾਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਲਈ ਗਰੇਡ ਪਿੱ ਧਿ 
ਦੁਆਿਾ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨ ੂੰ  
ਹਿੱ ਲ ਕਿਨ ਲਈ ਆਮ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਿੀ ਦੀ ਿ ਪ ਿੇਿਾ ਰਦੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਰਜਸ 
ਰਵਿੱ ਚ ਅਰਤਰਿਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ 
ਅਸਧਾਿਨ ਅਵਸਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਥੇ ਰਬਲਰਡੂੰਗ ਆਈਕਨ ਰਦਿੇਗਾ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ 
ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਕ ਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 
Education Program] ਟੀਮਾਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਿਾਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਿਹੀਆਂ ਹਨ 
ਰਕ ਕੀ ਰਕਸੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨ ੂੰ  ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁੂੰ ਮ ਜਾਂ ਸੀਮਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਿ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਰਚਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਦ ਿ 
ਕਿਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।
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• ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਸੂੰ ਿੇਪ ਰਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸ ਦਈਏ: ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਬਨਾਮ 
ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ 
ਲਈ ਪਿੱ ਧਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੇ ਹਨ
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ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕੀ ਹਨ?

11

❖ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁੂੰ ਮ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਿ ਕਾਿਨਾਂ 
ਕਿਕੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] 

ਟੀਰਚਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਦ ਿ ਕਿਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।
(ਕੂੰਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਮਲਦੀ-ਜ ਲਦੀ)

❖ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅਗਲੇ ਸਾਲ (ਘਿੱਟੋ ਘਿੱ ਟ) IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 

Program] ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੀਰਟੂੰਗਾਂ ਦੌਿਾਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਕਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ 
ਹੋਏਗੀ।

❖ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੇ, 
ਉਹਨਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਰਜਹੜੇ 2019–20 ਦੌਿਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ 
ਗਏ ਹਨ ਪਿ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ)।

ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] 
ਟੀਮ ਦੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਬਾਿੇ ਗਿੱ ਲ ਕਿਾਂਗੇ ਅਤੇ 2021 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ 
ਸੂੰ ਿੇਪ ਦਵਾਂਗੇ…ਵੈਰਬਨਾਿ ਰਵਿੱ ਚ ਬਾਅਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਿ ਤੇ ਬੋਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਾਂ ਰਫਿ, ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਉਹ ਸੀਰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਿ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਰਚਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਦ ਿ ਕਿਨ ਲਈ 
ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਅਰਤਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੂੰ ਪੈਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਉਹ ਤਿਿੱਕੀ ਜਾਂ ਰਪਛਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚਲੇ ਫਾਸਲੇ ਨ ੂੰ  
ਦ ਿ ਕਿਦੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਕਸੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਰਕਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਸਰਹਯੋਗੀ ਹੁੂੰ ਗਾਿਾ ਬਣਨ ਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਪਰੀ-ਕ-ੇਉਮਿ 21 ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ 
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾ ਚਿਚਾਵਾਂ ਹੋਣਰਗਆਂ।

ਕੁਝ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਸਮੀਰਿਆ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤਕ ਇੂੰਤਜ਼ਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ 
ਜ਼ਿ ਿੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗਿੱਲਬਾਤ ਵਧੇਿੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

11



ਆਓ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਿੇ ਥੋੜਹਾ ਹੋਿ ਜਾਣਾਂਗੇ।
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12ਸਿੋਤ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ Washington ਦਾ ਿੋਡ ਮੈਪ: 2021 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ (p. 2).

ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਤਿਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਅਵਸਿ ਰਵਿੱਚ 
ਇਕੁਇਟੀ

ਜਿ ਿੀ
ਅਤੇ ਟਰਾਇਜ

ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ
ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ

• ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼
• ਡਾਟਾ-ਜਾਣਕਾਿੀ ਫੈਸਲੇ
• IDEA ਅਤੇ FAPE ਜਿ ਿਤਾਂ

• ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਿ  ਕਿ,ੋ ਪਰਦਾਨ ਕਿੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਿੋ
• ਪਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰਨਧਤਾ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿੋ
• ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ ਤਿਜੀਹ ਰਦਓ

• ਸਰਹਭਾਗੀ ਵਜੋਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ
• ਛੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਸਿ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਿੋ
• ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ 'ਤੇ ਰਵਚਾਿ 
ਕਿੋ

ਇਹ ਗਰਾਰਫਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਸਾਡੀ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਰਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਪੇਜ 2 'ਤੇ ਰਮਲ 
ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਜੀਹਾਂ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ; ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ਰਵਚ ਗੂੰ ਭੀਿਤਾ; ਅਤੇ 
ਸਰਹਭਾਗੀ ਵਜੋਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਸਮੇਤ ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ ਸੂੰ ਚਾਿ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ 
ਕਿਨਾ ਹੈ।
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ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਤਿਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ?

13

❖ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਰਵਅਕਤੀਗਤ, 
ਨਾ ਘੂੰ ਟੇ-ਦਿ-ਘੂੰਟੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਮੂੰ ਟ-ਦਿ-ਰਮੂੰ ਟ ਲਈ ਪਿ ਇਹ ਰਕਸੇ ਫਾਿਮ ਲੇ ਜਾਂ ਗਣਨਾ ਤੇ ਅਧਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ।

❖ ਪਰਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਅਤੇ 
ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮਾਰਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਲਗਾਤਾਿ ਲਿਰਨੂੰ ਗ ਪਲਾਨ 
(Continuous Learning Plans, CLP) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਅਸਥਾਈ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਨਹੀਂ।

❖ ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] 
ਟੀਮ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿ ਿਤ/ਧਨ-ਿਾਸ਼ੀ/ਕਾਿਜਕਰਮ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਮੁਿੱ ਿ 
ਰਹਿੱ ਸੇਦਾਿ ਹਨ।

❖ ਰਜਰਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਾਂ-ਰਪਓ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿ ਿਤ ਅਨੁਸਾਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚ, ਇੂੰਟਿਪਰੇਟੇਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੋਤ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ Washington ਦਾ ਿੋਡ ਮੈਪ: 2021 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ (p. 2, 4).

ਉਨਹ ਾਂ ਪਰਾਥਰਮਕਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਤਮ ਕਿਰਦਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ 
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੁੂੰ ਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਨ ਲਈ 
ਰਮੂੰ ਟ-ਦਿ-ਰਮੂੰ ਟ ਜਾਂ ਘੂੰ ਟੇ-ਦਿ-ਘੂੰਟੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਕਸੇ ਫਾਿਮ ਲੇ ਜਾਂ ਗਣਨਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਾਂਗੇ ਰਕ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਇਿੱ ਕੋ ਰਜੂੰ ਨੀ ਜਾਂ ਇਿੱ ਕੋ ਰਕਸਮ ਦੀਆਂ 
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਗੇ।

IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ 
ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰਗਤੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਡੇਟਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਿਨ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ ਬਾਿੇ 
ਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 
ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਕ ਲਗਾਤਾਨ ਰਸਿਲਾਈ ਯੋਜਨਾ (Continuous Learning Plan, 
CLP) ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿਵਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ 
ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਰਪਛਲੇ 18 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੌਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ IEP 
[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਵੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਿਣ ਸਿੋਤ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਮੂੰ ਰਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਫੈਸਲਾ 
ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਰਵਕਵਿਆ ਕੀ ਹੈ?

14

❖ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਵਾਲੇ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ 
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਾ ਵਾਪਿਦੀ ਤਾਂ ਪਰੀ-ਕੋਡ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਤੋਂ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਪਿੱ ਧਿ ਕੀ ਸੀ?

❖ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਪਰਰਕਰਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਹ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਪਰਰਕਰਿਆ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਲਹੇ  ਵੀ ਮਾਂ-ਰਪਓ ਦੀਆਂ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਚਿਚਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਦੇਿੀ ਨਾ ਕਿਨ।

❖ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿ ਿਤ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਤੈਅ ਕਿਨ ਦੀ ਪਰਹਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕ ਉਹ ਹਿ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਤੁਿੂੰ ਤ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 
Education Program] ਕਿਾਉਣ ਪਿ ਉਹ ਫੈਸਰਲਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਿੀ ਨਾ ਕਿਨ।

ਸਿੋਤ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ Washington ਦਾ ਿੋਡ ਮੈਪ: 2021 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ (p. 1).

ਤਾਂ, ਆਓ ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਕਵੇਂ ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਿੇ ਗਿੱ ਲ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। 
OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of Public Education] ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਿਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਰਕ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਵਾਲੇ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ 
ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਵਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਜਸ ਬਾਿੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਮੂੰ ਟਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਿ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ 
ਲਈ, IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਨ ੂੰ  COVID ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 
ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਤਿਿੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱ ਧਿ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਦੀ ਤਾਂ 
IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ 'ਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾ 
ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਤਿਿੱਕੀ ਦਾ ਪਿੱ ਧਿ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਵਿਤਮਾਨ ਤਿਿੱਕੀ ਰਕੂੰ ਨੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਵਚਕਾਿ ਅੂੰ ਤਿ ਦੇ 
ਲਈ ਹੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਪਰਰਕਰਿਆ 
ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਰਜਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਜ਼ਲਹੇ  ਵੀ ਮਾਂ-ਰਪਓ ਦੀਆਂ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਚਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਿੀ ਨਾ ਕਿਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰ ਨਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਹਿ 
ਮੀਰਟੂੰਗ ਇਿੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਵਵਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਤੈਅ ਕਿਨ ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਦੇ 
ਅਧਾਿ ਤੇ ਤਿਜੀਹ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕ ਉਹ ਹਿ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਤੁਿੂੰ ਤ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਕਿਾਉਣ ਪਿ 
ਉਹ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਿੀ ਨਾ ਕਿਨ।
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ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ?

15

ਗਿਮੀਆਂ 
2021

ਪਤਝੜ 2021 
ਅਤੇ ਬਸੰਤ 

2022

• ਪਲਾਨ ਕਿੋ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਪਿੱ ਧਿੀ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਗਤੀ ਡਾਟ੍ਾ ਇਕਿੱ ਤਿ ਕਿੋ।
• ਗਿਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜੋ ਜਾਂ ਅਲਾਈਨ ਕਿੋ; ਐਕਸਟ਼੍ੈਂਡਡ ਸਕੂਲ ਸਾਲ (Extended 

School Year, ESY) ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਿੋ।
• IEP [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟ੍ੀਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਵਨੰਗ ਨੰੂ ਵਿਕਿਿੀ 

ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਬਾਿੇ ਵਿਚਾਿ ਕਿੋ।
• ਕੁਝ* IEP [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਮੀਵਟੰ੍ਗਾਂ ਤਵਹ ਕਿੋ ਅਤੇ 

ਹੋਲਡ ਕਿੋ।
• IEP [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ 

ਅਨੁਸਾਿ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿੋ।

• ਗਿਮੀਆਂ 2021 ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕਤਿ/ਟ੍ਿੈਕ ਕਿੋ।
• IEP [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਮੀਵਟੰ੍ਗਾਂ ਤਵਹ ਕਿੋ ਅਤੇ ਹੋਲਡ 

ਕਿੋ। IEP [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਮੀਵਟੰ੍ਗਾਂ ਦੌਿਾਨ ਵਿਕਿਿੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

• ਸਪਲੀਮੇਂਟ੍ਿੀ/ਵਿਕਿਿੀ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜੋ ਜਾਂ ਅਲਾਈਨ ਕਿੋ।
• IEP [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ 

ਅਨੁਸਾਿ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿੋ।

ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਜੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਰਮਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਤਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਾਸ ਕਿਕੇ ਗਿਮੀਆਂ 
ਦੌਿਾਨ, ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਾਿੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਸਲਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਾਿੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਾਂਝੀ ਕਿਾਂਗੇ। 
ਗਿਮੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ 2021 ਵਿੱਲ ਵਿੱ ਧਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਰਕ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ, ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਿੱ ਧਿੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ 
ਪਲਾਰਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਤਿਿੱ ਕੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱਤਿ ਕਿਨਗੀਆਂ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਿਾ ਨੇ ਅਿੱ ਜ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਿੱ ਧਿੀ ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਰਿਕਵਿੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਦਆਂ ਦਿੱ ਰਸਆ - ਉਨਹ ਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ 
ਲਈ ਸਪਲੀਮੇਂਟਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਅੂੰ ਦਿ ਅਪਾਹਜ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਲਕਰਸ਼ਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਇਸ ਰਕਸਮ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਸ਼ੁਿ  ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਰਲਆਂ ਨ ੂੰ  
ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਿਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਤਝੜ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਜਰਲਹਆਂ ਨ ੂੰ  
ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਦੇ ਹਾਂ ਰਕ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਵਾਲੇ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਿੇ ਗਿਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਲਾਇਨ ਕਿਨ, ਜਦੋਂ 
ਉਰਚਤ ਹੋਵੇ। ਐਕਸਟੈਂਰਡਡ ਸਕ ਲ ਈਅਿ (ਜਾਂ ESY) ਸਮਿਥਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਕਵਿੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਗਿਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਰਜਹੀਆਂ 
ਸਰਥਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਦੀ 
ਮੀਰਟੂੰ ਗ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ, IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 
Program] ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

2021 ਦੇ ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਬਸੂੰ ਤ 2022 ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਜਾਿੀ ਿਹੇਗੀ। ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਇਿੱ ਕ ਗਿਮੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ 
ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। IEP 
[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਿਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਮੁਹਿੱਈਆ 
ਕਿਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱਤਿ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਪਰਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਟਿੈਕ ਕਿਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਮੀਰਟੂੰ ਗਾਂ ਦੌਿਾਨ 
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ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਿੱਲ ਿਹੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਨ ੂੰ  ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿੇਗੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਰਿਕਵਿੀ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋਰੜਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਰਚਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 
Program] ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਸਕੂਲ ਅਿੱ ਗੇ ਕੀ ਕਿਣਗੇ?

16

ਗਿਮੀਆਂ
2022

• ਪਤਝੜ 2021 ਅਤੇ ਬਸੰਤ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਿਣਗੇ।
• ਕੁਝ* IEP [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਮੀਵਟੰ੍ਗਾਂ ਤਵਹ ਕਿੋ ਅਤੇ ਹੋਲਡ 

ਕਿਣਗੇ।
• ਪਛਾਣ ਕਿਣਗੇ ਵਕ ਕੀ ਅਵਤਵਿਕਤ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
• ESY ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜਾਂ ਗਿਮੀਆਂ ਦੇ ਹੋਿ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਣਗੇ।

ਪਤਝੜ 2022 
ਅਤੇ ਬਸੰਤ 2023

• ਗਿਮੀਆਂ 2022 ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕਤਿ/ਟ੍ਿੈਕ ਕਿਣਗੇ।
• IEP [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਮੀਵਟੰ੍ਗਾਂ ਦੌਿਾਨ ਵਨਿੰਤਿ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਿੇ ਵਿਚਾਿ ਕਿਣਗੇ।
• ਪਛਾਣ ਕਿਣਗੇ ਵਕ ਕੀ ਅਵਤਵਿਕਤ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
• ਹੋਿ ਸਪਲੀਮੇਂਟ੍ਿੀ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਣਗੇ।

ਗਿਮੀਆਂ
2023

• ਪਤਝੜ 2022 ਅਤੇ ਬਸੰਤ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਿਣਗੇ।
• ਕੁਝ* IEP [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਮੀਵਟੰ੍ਗਾਂ ਤਵਹ ਕਿੋ ਅਤੇ ਹੋਲਡ 

ਕਿਣਗੇ।
• ਪਛਾਣ ਕਿਣਗੇ ਵਕ ਕੀ ਅਵਤਵਿਕਤ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
• ESY ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਜਾਂ ਗਿਮੀਆਂ ਦੇ ਹੋਿ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਣਗੇ।

ਕੁਝ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੌਿਾਨ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਟੀਰਚਆਂ ਤੇ ਵਧੇਿਾ ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਉਰਚਤ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਰਰਕਰਿਆ ਨ ੂੰ  ਗਿਮੀਆਂ 2021, ਅਗਲੇ ਸਕ ਲ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 
ਗਿਮੀਆਂ 2023 ਤਿੱਕ ਵੀ ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਰਕਰਿਆ ਜਾਿੀ ਿਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ 
ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਪਿੱ ਧਿ ਨ ੂੰ  ਮਾਪਰਦਆਂ, ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਅੂੰ ਕਰੜਆਂ ਦੁਆਿਾ ਸ ਰਚਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਵਿਕਿਿੀ ਸਿਵਿਵਸਜ ਵਡਵਸਜਨ ਫਲੋ ਚਾਿਟ੍
ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱ ਧਿ ਤਿਿੱ ਕੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
(ਪਰੀ-ਕੋਵਿਡ)
(ਬੇਸਲਾਈਨ)

ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਿੱ ਧਿ 
ਰਕਹੜੇ ਸਨ?

ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ (IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] 

ਟੀਰਚਆਂ ਤੇ) ਦਾ ਪਿੱ ਧਿ ਕੀ ਸੀ?

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 

Individualized Education Program] 'ਤੇ ਰਕਹੜੀਆਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲਿਤੀ ਸਬ ਤ ਦਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਸਨ?

ਬਸੰਤ
2020 ਤੋਂ ਅਿੱ ਜ ਤਿੱ ਕ

ਮਾਪ(ੇਆਂ) ਦੁਆਿਾ ਰਕਹੜੀਆਂ ਰਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ 
ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱ ਧਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ 
ਦੇ ਪਿੱ ਧਿ ਰਵਚ ਕੀ ਅੂੰਤਿ ਹੈ?

ਬੇਸਲਾਈਨ ਪਿੱ ਧਿਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱ ਕੀ ਦਾ ਪਿੱ ਧਿ 
(IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 

Education Program] ਟੀਰਚਆਂ ਤੇ) ਰਕਸ ਹਿੱ ਦ ਤਕ ਘਿੱਟ ਜਾਂ ਹੌਲੀ 
ਹੋਇਆ ਹ?ੈ

FAPE [ਮੁਫਤ ਢੁਕਵੀਂ ਪਬਰਲਕ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ, Free and 

Appropriate Public Education] ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ
ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਬਸੂੰਤ 2020 ਅਤੇ 2020–21 ਸਕ ਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਿਾਨ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨ ੂੰ  ਰਕਹੜੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?

ਬਸੂੰਤ 2020 ਅਤੇ 2020–21 ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਰਵਰਦਆਿਥੀ 
ਨੇ ਰਕਸ ਰਡਗਿੀ ਤਿੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?

ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਰਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਿੇਗਾ? 
ਸਾਿਵਜਰਨਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ ਰਕਹੜੇ ਰਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕੀ
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕ ਲ ਦੇ ਰਦਨ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਦਿ, ਉਮਿ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦੇ 
ਪਿੱਧਿ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ, ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿੇਤਿਾਂ ਲਈ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੁਆਿਾ ਤਿਿੱਕੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿੱ ਧਿ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ 
ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹ?ੈ

ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚ ਤਿਿੱਕੀ ਬਾਿੇ ਮਾਰਪਆਂ ਨ ੂੰ ਰਕਵੇਂ ਅਤੇ ਰਕੂੰ ਨੀ 
ਵਾਿ ਸ ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ ਰਕ IEP 

[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 

Program] ਟੀਮ ਵਾਜਬ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨ ੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਹਿੱ ਲ ਕਿੇਗੀ?

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱ ਧਿ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ 
ਦੌਿਾਨ ਿੁੂੰ ਝ ਗਈ ਜਾਂ ਸੂੰ ਕੁਰਚਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ, ਰਕਹੜੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਜਾਂ ਸਬੂੰ ਰਧਤ ਸੇਵਾ ਿੇਤਿਾਂ ਜਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਰਚਆਂ ਲਈ 
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੈ?

ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇਤਿਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਿ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿਿੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱ ਧਿ ਨ ੂੰ  
ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕੂੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹ?ੈ

ਸਿੋਤ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ Washington ਦਾ ਿੋਡ ਮੈਪ: 2021 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ (p. 5). 17

ਇਹ ਟੇਬਲ ਰਸਿੱ ਧਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਸਿੱ ਧਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਰਲੂੰ ਕ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ 
ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੇਜ 5' ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕੁਝ ਸਲਾਈਡਾਂ 
ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਮਗਿੀ ਬਾਿੇ ਦਿੱ ਸਾਂਗੀ।

17



ਵਿਕਿਿੀ ਸਿਵਿਵਸਜ ਵਡਵਸਜਨ ਫਲੋ ਚਾਿਟ੍
ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱ ਧਿ ਤਿਿੱ ਕੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ
ਪਵਹਲਾਂ (ਪਰੀ-

ਕੋਵਿਡ)
(ਬੇਸਲਾਈਨ)

ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ
ਮੌਜ ਦਾ ਪਿੱ ਧਿ ਰਕਹੜੇ ਸਨ?

ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱ ਕੀ
(IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 

Education Program] 

ਟੀਰਚਆਂ ਤ)ੇ ਦਾ ਪਿੱ ਧਿ ਕੀ
ਸੀ?

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ
IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 

Education Program] 'ਤੇ
ਰਕਹੜੀਆਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱ ਰਿਆ
ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਰਲਿਤੀ ਸਬ ਤ ਦਿਜ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਸਨ?

18ਸਿੋਤ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ Washington ਦਾ ਿੋਡ ਮੈਪ: 2021 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ (p. 5).

ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ 
ਪਰਹਲਾ ਕਦਮ, ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਿੱ ਧਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੇਿਣਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  
ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਪਿੱ ਧਿ ਜਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 
Education Program] ਟੀਰਚਆਂ 'ਤੇ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਦਿ' ਤੇ ਵੀ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੂੰਤ ਰਵਿੱਚ, 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 
Program] ਤੇ ਰਕਹੜੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
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ਵਿਕਿਿੀ ਸਿਵਿਵਸਜ ਵਡਵਸਜਨ ਫਲੋ ਚਾਿਟ੍
ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱ ਧਿ ਤਿਿੱ ਕੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਬਸੰਤ
2020 ਤੋਂ ਅਿੱ ਜ 

ਤਿੱ ਕ

ਮਾਪ(ੇਆਂ) ਦੁਆਿਾ ਰਕਹੜੀਆਂ
ਰਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ 
ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱ ਧਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ 
ਪਿੱ ਧਿ ਰਵਚ ਕੀ ਅੂੰ ਤਿ ਹੈ?

ਬੇਸਲਾਈਨ ਪਿੱ ਧਿਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱ ਕੀ ਦਾ ਪਿੱ ਧਿ 
(IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 

Education Program] ਟੀਰਚਆਂ 
ਤੇ) ਰਕਸ ਹਿੱ ਦ ਤਕ ਘਿੱਟ ਜਾਂ ਹੌਲੀ 
ਹੋਇਆ ਹੈ?

FAPE [ਮੁਫਤ ਢੁਕਵੀਂ ਪਬਰਲਕ 
ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ, Free and 

Appropriate Public 

Education] ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਬਸੂੰਤ 2020 ਅਤੇ 
2020-21 ਸਕ ਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਿਾਨ
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨ ੂੰ  ਰਕਹੜੀ ਸਪੇਸ਼ਲ 
ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰ ਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆ?ਂ

ਬਸੂੰਤ 2020 ਅਤੇ 2020-21 
ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਰਵਰਦਆਿਥੀ 
ਨੇ ਰਕਸ ਰਡਗਿੀ ਤਿੱ ਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?

19ਸਿੋਤ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ Washington ਦਾ ਿੋਡ ਮੈਪ: 2021 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ (p. 5).

ਵਿਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਪਆਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੁਆਿਾ ਰਕਹੜੀਆਂ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ 
ਸਾਹਮਣੇ ਿਿੱ ਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਿੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਰਨਤ 
ਪਿਫੋਿਮੇਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਵਿਤਮਾਨ ਪਿੱ ਧਿਾਂ ਰਵਿੱਚ ਕੀ ਅੂੰ ਤਿ (ਜਾਂ ਫਾਸਲਾ) ਹੈ। 
ਉਦਾਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 
Program] ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਧਤ ਇਿੱਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਉਸ 
ਟੀਚੇ ਲਈ ਰਕਵੇਂ ਅਿੱਗੇ ਵਿੱ ਧ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਕੋਵੀਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਤੇ ਰਕਸ 
ਪਿੱ ਧਿ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਅਿੱਜ ਤਿਿੱ ਕੀ ਦੇ ਅੂੰ ਕਰੜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ, ਉਸ ਟੀਚੇ 
ਲਈ ਰਕਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾ ਪਿੱ ਧਿ (ਜਾਂ ਦਿ) ਜਾਂ ਤਿਿੱ ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਰਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ 
ਦੌਿਾਨ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ IEP 
[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੇਗੀ।
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ਵਿਕਿਿੀ ਸਿਵਿਵਸਜ ਵਡਵਸਜਨ ਫਲੋ ਚਾਿਟ੍
ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱ ਧਿ ਤਿਿੱ ਕੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

ਵਿਕਿਿੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ 

ਫੈਸਲਾ

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਰਕਵੇਂ 
ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਿੇਗਾ? ਇੂੰਕਲ ਰਸਵ 
ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ ਰਕਹੜੇ ਰਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ
ਹਨ, ਕੀ ਸਕ ਲੀ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਜਾਂ 
ਬਾਅਦ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱ ਕੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਦਿ, 
ਉਮਿ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦੇ ਪਿੱ ਧਿ ਦੇ ਅਧਾਿ 
ਤੇ, ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 
ਿੇਤਿਾਂ ਲਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੁਆਿਾ ਤਿਿੱ ਕੀ 
ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿੱ ਧਿ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ 
ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ?

ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚ ਤਿਿੱ ਕੀ ਬਾਿੇ 
ਮਾਰਪਆਂ ਨ ੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਅਤੇ ਰਕੂੰ ਨੀ ਵਾਿ ਸ ਰਚਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵੀ
ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ ਰਕ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 

Education Program] ਟੀਮ ਵਾਜਬ 
ਤਿਿੱਕੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨ ੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਹਿੱ ਲ ਕਿੇਗੀ?

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ 
ਪਿੱਧਿ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਿੁੂੰ ਝ 
ਗਈ ਜਾਂ ਸੂੰ ਕੁਰਚਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤ,ੇ 
ਰਕਹੜੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਜਾਂ ਸਬੂੰ ਰਧਤ 
ਸੇਵਾ ਿੇਤਿਾਂ ਜਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 

Education Program] ਟੀਰਚਆਂ ਲਈ 
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੈ?

ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇਤਿਾਂ 
ਲਈ, ਜੇਕਿ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਤਿਿੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱ ਧਿ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਰਵਿੱ ਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕੂੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ?

20ਸਿੋਤ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ Washington ਦਾ ਿੋਡ ਮੈਪ: 2021 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ (p. 5).

IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਈ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਰਚਆਂ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿੇਤਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਟਾਈਮਲਾਈਨ, ਿਕਮ ਅਤੇ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਸਮ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਵਿੱ ਿਿੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ 
ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਰਨਿਭਿ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਸਨ ੂੰ  ਰਕੂੰ ਨੀ ਤਿਿੱ ਕੀ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਿੇਤਿ ਕੀ ਹਨ।
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IEP [ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਿਾਲੇ 
ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ

(ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਰਹਿੱ ਸਾ)

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ, ਆਓ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਰਣਏ, ਜੋ ਰਕ ਰਿਕਵਿੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦਾ 
ਰਹਿੱ ਸਾ ਹਨ।
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ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕੀ ਹਨ?
❖ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 

Education Program] ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਧਤ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੂੰ ਮ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਿਨ, ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਕਾਿਨ ਹੋਿ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ 
IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] 
ਟੀਰਚਆਂ 'ਤੇ ਉਰਚਤ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਿਨ ਲਈ ਅਰਤਰਿਕਤ 
ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।

❖ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੂੰ ਰਡੂੰ ਗ ਰਵਿੱ ਚ ਫੈਡਿਲ ਅਤੇ ਿਾਜ ਦੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ 
ਫੂੰਡ, ਅਮੈਿੀਕਨ ਿੈਸਰਕਊ ਪਲਾਨ ਐਕਟ (American Rescue Plan Act, ARPA) ਫੂੰਡ,
ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸਟੇਂਰਡਡ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਿਾਜ ਫੂੰ ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ ਅਿੱ ਜ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਅਿੱ ਧ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਬਹਤਿ ਸਮਝਣ ਰਵਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲੀ ਹੋਣੀ। ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹਨ - ਉਹ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਰਚਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਕਾਿਨ ਸੂੰ ਕਿਮਣ ਦੇ ਵਾਜਬ 
ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਿਨ ਲਈ ਅਰਤਰਿਕਤ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਥਨ ਲਈ ਵਿੱ ਿੋ 
ਵਿੱ ਿਿੇ ਫੂੰ ਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਫੂੰ ਰਡੂੰਗ ਸਿੋਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਫੈਡਿਲ ਅਤੇ ਿਾਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਫੂੰ ਡ, ਅਮੈਿੀਕਨ ਿੈਸਰਕਊ 
ਪਲਾਨ ਐਕਟ (American Rescue Plan Act, ARPA) ਫੂੰ ਡ ਅਤੇ ਿਾਸ ਿਾਜ ਫੂੰ ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸਟੇਂਡੇਡ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਫੂੰ ਡਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 
2021–22 ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਲਈ $12 ਰਮਲੀਅਨ, ਅਤੇ 2022–23 ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਲਈ $12 ਰਮਲੀਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਐਲੇਕਸ ਇਥੇ ਕੁਝ ਕਰਹਣਾ ਚਾਹ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣ 
ਰਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੇਗੀ।
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ਕੀ ਮੇਿਾ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ?
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❖ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਉਮਿ (ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ 16 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ) ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਕੂੰ ਮ-ਅਧਾਿਤ ਰਸਿਲਾਈ ਅਤੇ 
ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਰਵਚ ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

❖ ਉਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਿ 2019–20 ਜਾਂ 2020–21 ਦੌਿਾਨ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਿੱ ਕ 
ਰਡਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

❖ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ :
▪ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਈ IEP 

[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਰਚਆਂ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ 
ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

▪ ਿੁੂੰ ਝ ਗਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
▪ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੈਕੂੰ ਡਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ ਪਰਤੀ ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿੱ ਧਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] 
ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ ਰਵਿੱ ਚ ਦਿਸਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ)।

ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ 
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਿ 16-21 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਕੂੰ ਮ 
ਅਧਾਿਤ ਰਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨਾ ਰਪਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ 
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹ ੋਗਏ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 
ਤਿੱ ਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਵੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇ ਰਕਸੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਦਆੁਿਾ ਲੋੜ 
ਅਨੁਸਾਿ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੀਮ:

▪ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਰਚਆਂ ਜਾਂ IEP 
[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦੀ
ਘਾਟ ਨ ੂੰ ਹਿੱ ਲ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

▪ ਿੁੂੰ ਝੀ ਹੋਈ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
▪ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੂੰ ਡਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 

Individualized Education Program] ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ HSBP [ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਐਡਂ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ, High 
School and Beyond Plan] ਰਵਿੱ ਚ ਦਿਸਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ) ਵਿੱਲ ਤਿਿੱ ਕੀ ਦੇ ਉਮੀਦ ਵਾਲੇ ਪਿੱ ਧਿ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਰਬੂੰ ਦ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 
Program] ਟੀਮ ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਜੂੰ ਮੇਵਾਿ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਉਸਦੇ ਨਾ ਰਸਿਫ ਕਰੈਰਡਟ ਅਤੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਹੋਣ, ਬਲਰਕ ਉਸ ਦਾ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟਰਾਂਰਡਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਟੀਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਆਪਣਾ ਰਡਪਲੋਮਾ ਕਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 
ਇਸਦੀ ਵਜਹਾ ਇਹ ਹੈ ਰਕ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ 
ਰਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਪ ਿੀਆਂ ਕਿ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ 
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਰਤਰਿਕਤ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਡਪਲੋਮਾ ਜਾਿੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਆਪਣੇ 
ਕੋਲ ਿਿੱ ਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਣ।

23



ਇਿੱਕ ਹੋਿ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਕ: ਸੀਨੀਅਿ ਜੋ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ 
ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਿ ਿਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਸੇਿੇਮਨੀ ਦੌਿਾਨ ਹਾਜ਼ਿੀ ਦਾ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਫਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਡਪਲੋਮਾ 
ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਪ ਿੀਆਂ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਹੁਣ ਰਕਸੇ ਅਰਤਰਿਕਤ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੇਰਵਨ ਦੇ ਲਾਅ (RCW 28A.155.170) ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ, ਜੋ 18 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ 
ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਵਰਦਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਿਣਗੇ, ਚਾਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਸੇਿੇਮਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਿੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣਪਿੱ ਤਿ ਪਰਾਪਤ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਲਈ ਕੀ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ?
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❖ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਨਾਲ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ 
ਉਮਿ ਦੇ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੂੰ ਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਾ 
ਵਾਪਿਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 

Program] ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਪਿੱ ਧਿ ਕੀ ਸੀ?
❖ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਹ IEP 

[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਪਰਰਕਰਿਆ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

❖ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਦੀ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱ ਟ ਸਲਾਨਾ 
ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 

Education Program] ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਰਪਆਂ ਦੁਆਿਾ ਜਾਣਕਾਿੀ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ 
ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਅਕਸਿ ਸਮੀਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਿੇ ਰਿਕਵਿੀ ਫੈਸਰਲਆ ਂਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  IEP 
[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਵਾਲੇ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਰਵਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਉਮਿ ਦੇ 16 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਿਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ' ਤੇ 
ਅਧਾਿਤ ਹੋਣਗੇ ਰਕ ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 
Education Program] ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿੱ ਧਿ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ।
ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਹ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਪਰਰਕਰਿਆ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਸਲਾਨਾ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਸਮੀਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਪਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ 
ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ, IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਜਾਂ ਮਾਰਪਆਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਅਕਸਿ ਸਮੀਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ।
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❖ ਬਾਲਗ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਰਵਭਾਗ (Division 
of Vocational Rehabilitation, DVR), ਰਵਕਾਸਾਤਮਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੂੰਚਾਲਨ (Developmental Disabilities 
Administration, DDA), ਆਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

❖ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ 
ਦਿਸਾਏ ਗਏ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਨਾ।

❖ ਅਰਤਰਿਕਤ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਜਾਂ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਦੇ ਤਜ਼ਿਬੇ।
❖ ACT [ਅਮੇਰਿਕਨ ਕਾਲਜ ਟੈਸਰਟੂੰਗ, American College Testing]/SAT [ਸਕਾਰਲਸਰਟਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ, 

Scholastic Assessment Test] ਜਾਂ ਹੋਿ ਕਾਲਜ ਪਰਵੇਸ਼ ਪਰੀਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਰਤਆਿੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।
❖ ਸਮਿਥਨ ਲਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਿ ਤੇ ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ (Specially Designed Instruction, SDI) ਜਾਂ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਧਤ 

ਸੇਵਾਵਾਂ (Related Services, RS):
▪ ਿੈਰਜ਼ਊਮੇ ਨ ੂੰ  ਰਤਆਿ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਸ਼ੋਰਧਤ ਕਿਨਾ।
▪ ਨੌਕਿੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਲਈ ਅਿਜੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਨਾ।
▪ ਇਿੱਕ ਹਫਤਾਵਾਿੀ ਬਜਟ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਬਣਾਏ ਿਿੱ ਿਣਾ।
▪ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੈਰਟੂੰ ਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਸੂੰਚਾਿ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ।
▪ ਸੁਤੂੰ ਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਬਰਲਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਰਸਸਟਮ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ।

ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 
Program] ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ COVID ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ IEP 
[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਚ,ੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ 
ਅਧਾਿ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਿਣਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦਾਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਰਦਿਾਈ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਨੌਕਿੀ ਦੀ ਉਮੀਦ।
• ਨੌਕਿੀ ਦੀ ਰਤਆਿੀ ਦੇ ਹੁਨਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।
• ਸਮਿਰਥਤ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਿ ਪਰਮੁਿੱ ਿ ਏਜੂੰ ਸੀ ਨ ੂੰ  ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

(ਰਜਵੇਂ ਰਕ DVR ਅਤੇ DDA)।

ਇਹ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਰਚਆਂ ਲਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਿਹਾਂ ਵੀ ਰਦਿਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ:
• ਿੈਰਜ਼ਉਮੇ ਬਣਾਉਣਾ।
• ਨੌਕਿੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਲਈ ਅਿਜੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਨਾ।
• ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਦੇ ਹੁਨਿ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਿਨਾ।
• ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੈਰਟੂੰਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਸੂੰਚਾਿ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ।
• ਸੁਤੂੰ ਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਬਰਲਕ ਟਰਾਂਰਸਟ ਰਸਸਟਮ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ।

ਇਹ ਰਸਿਫ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਿਣਾਂ ਹਨ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਕਸ ਤਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ 
ਿਿੱ ਿੋ ਰਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਉੱਤੇ ਅਧਾਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਹਨ।
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❖ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕੂੰ ਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਿੱਕ PWN [ਪਰਹਲੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ, 

Prior Written Notice] ਰਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
❖ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ “ਸਕ ਲ ਦਾ ਰਦਨ” ਦਾ ਅਿਥ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  

ਵਿੱਿਿਾ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਿ 21 ਉਮਿ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ।

❖ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਹੁਣ ਰਕਸੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 

Education Program] ਦੁਆਿਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ (free and appropriate public 

education, FAPE) ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਜੋ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, IEP 

[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

❖ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਵਾਲੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਦੀ 
ਬਜਾਏ, ਇਹ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ ਇਿੱਕ PWN [ਪਰਹਲੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ, Prior 

Written Notice] ਦੁਆਿਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਰਕਵੇਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹਨ? ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ 
ਕੂੰ ਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਿੱ ਕ ਪਰਹਲੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ ਰਵਿੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ “ਸਕ ਲ ਦਾ ਰਦਨ” ਦਾ ਅਿਥ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਿੱ ਿਿਾ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਿ 21 ਉਮਿ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਕਉਂਰਕ ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ 
ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਜਾਂ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਦੀਆਂ ਸੈਰਟੂੰਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਘੂੰਟੇ 
ਸਕ ਲ ਦੇ ਆਮ ਰਦਨ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਗਿੱਲ ਵੀ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਰਕ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਹੁਣ ਰਕਸੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਦੁਆਿਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ (free 
and appropriate public education, FAPE) ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕੀ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਰਜਨਹ ਾਂ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਟੀਮ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ 
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸਨ ੂੰ  ਤਿਿੱ ਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਵਾਲੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 
Program] ਰਵਿੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 
Education Program] ਟੀਮ ਇਿੱ ਕ ਪੁਿਾਣੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ ਰਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 
ਦੀ ਿ ਪ ਿੇਿਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਪਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਕਹਾ ਸੀ ਇਸ ਅਧਾਿ ਤੇ ਅਧਾਿਤ 
ਹੋਣਰਗਆਂ ਰਕ ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਪਿੱਧਿ ਕੀ ਸੀ ।
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ਇਸ ਲਈ, ਸੂੰ ਿੇਪ ਰਵਿੱ ਚ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ IEP 
[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਸ਼ੋਰਧਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਿਹੀਆਂ ਜਾਂ 21 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿ ਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ 
ਸਮਿਥਨ ਸੂੰ ਭਾਵਤ ਤੌਿ ਤੇ ਇਿੱ ਕ PWN [ਪਰਹਲੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ, Prior Written Notice] ਰਵਿੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਰਜ਼ਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 
Program] ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 
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❖ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ 
ਰਸ਼ਡਉਲ ਤੈਲ ਕਿਨਾ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਿਿੱ ਿਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਿੇਤਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਿਾ।

❖ ਰਸ਼ਡਊਲ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਾਿੇ ਸੋਚਣਾ:
▪ ਇਹ ਫੈਸਲੇ, ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਰਗਤੀ 

ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾ ਵਿਤਮਾਨ ਪਿੱ ਧਿ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
▪ ਸੂੰਮਰਲਤ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਪਰਤੀਬੂੰ ਰਧਤ ਵਾਤਾਵਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ।
▪ ਏਜੂੰਸੀ ਰਲੂੰ ਕੇਜ, ਵਿਤਮਾਨ ਿੁਜ਼ਗਾਿ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਿ ਬਾਲਗ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ 

ਪਹੁੂੰ ਚ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਕਵੇਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
• IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ 
ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਸ਼ਡਉਲ ਤੈਲ 
ਕਿਨਾ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਿਿੱ ਿਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਿੇਤਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਿਾ।

• ਇਹ ਫੈਸਲੇ, ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਰਗਤੀ ਦੀ 
ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱਚ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾ ਵਿਤਮਾਨ ਪਿੱ ਧਿ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

• ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ
• ਏਜੂੰਸੀ ਰਲੂੰ ਕੇਜ, ਵਿਤਮਾਨ ਿੁਜ਼ਗਾਿ, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਹੋਿ ਬਾਲਗ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਬਾਿੇ 
ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸਟ੍ਾਫ

ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਲਾਇਸੂੰਸਸੁ਼ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟੇਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ 
ਸਟਾਫ।

• ਸਕ ਲ ਰਜ਼ਲਹਾ ਕਿਮਚਾਿੀ (ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ 
ਦੁਆਿਾ ਰਸਿੱ ਧੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੂੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ)।

• ਗੁਆਂਢੀ ਸਕ ਲ ESD [ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਅਕ ਸੇਵਾ 
ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ, Educational Service Districts] ਤੋਂ 
ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ।

• ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ 
ਕਿਨਾ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਿਟ੍ੇਸ਼ਨ

IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 

Education Program] ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਿੇਤਿੀ 
ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਰਵਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਰਚਤ 
ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਰਮਲੇ।

ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਰਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਿੇਤਿੀ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ।
• ਸਾਂਝੇ ਐਗਿੀਮੇਂਟ।
• ਰਨਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਰਵਕਲਪ।
• ਯਾਤਿਾ ਦੇ ਿਿਰਚਆਂ ਲਈ ਮਾਰਪਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਇਗੀ।

OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of Public 
Education] ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਿੇਟਸ਼ਨ ਇਿੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। IEP 
[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲੀ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ 
ਨੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿੋ ਵਿੱ ਿਿੇ ਤਿੀਰਕਆਂ ਨ ੂੰ  
ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱ ਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਮਾਨ ਅਰਭਆਸਾਂ ਦਾ ਰਵਸਥਾਿ 
ਕਿਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਥੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਦਾਇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਵਿੱਚ ਸ ਚੀਬਿੱ ਧ ਵੇਿੋਗੇ। ਸਮੇਂ 
ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਨ, ਅਸੀਂ ਅਿੱਜ ਿਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਦੇਿਾਂਗੇ, ਪਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਸੀ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੋਵੇ।
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❖ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱ ਕੀ ਬਾਿੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱ ਛੋ।

❖ ਆਪਣੀ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ 
IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ 
ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ:
▪ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਰਚਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰ ਡਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ 'ਤੇ ਪਰਗਤੀ।
▪ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ ਕਿਨਾ।

❖ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਰਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਿੋ। ਦ ਜੀਆਂ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਬਾਿੇ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਿੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਿਹੀਆਂ ਹਨ।

❖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾ ਰਵਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਰਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿੋ। ਜੇ 
IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਲਈ ਰਵਕਲਪਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੈ।

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਅਿੱ ਜ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਚਿਚਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿ ਸੋਚ ਿਹੇ 
ਹੋਣਗੇ ਰਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿੇ। ਪਰਹਲੇ ਕਦਮ ਰਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ IEP 
[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਕੋਲ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਿਿੱ ਿੋ, ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਿਨ ਗਿੱਲ ਇਹ ਰਕ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ 
ਪਰਗਤੀ ਡੇਟਾ ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣੋ।

ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਅੂੰ ਕਰੜਆਂ ਰਵਿੱ ਚ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਚ,ੇ 
ਰਿਪੋਿਟ ਕਾਿਡ ਗਿੇਡ, ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਅਤੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ, IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਰਗਤੀ, ਆਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।

ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਰਸਿੱ ਿਣ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਗਆਨ ਅਤੇ ਰਨਿੀਿਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪ ਿਣ 
ਹਨ! ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੀ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੌਿਾਨ ਆਪਣੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਬਾਿੇ ਕੀ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਵੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਕ ਰਕਹੜੀਆਂ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦ ਜੀਆਂ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ, 
ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਪਰਦਾਤਾ, ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਿੋ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਦੇ 
ਮੈਂਬਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 
ਨਾਲ ਸਰਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਮਿੱ ਰਸਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized 
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Education Program] ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕ ਲ ਦੇ 
ਰਪਰੂੰ ਸੀਪਲ, ਰਜ਼ਲਹਾ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਰਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦਫਤਿ ਤਕ ਇਿੱਥੇ OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of Public Education] ਰਵਿੇ ਵੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 
ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂੰ ਪਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਮੇਿੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਨੰੂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ,
ਤਾਂ ਕੀ?
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❖ ਸਕ ਲ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਰਿਆ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰ ਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਪਰਿਵਾਿ ਉਨਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੁਕਿਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਰਿਮੋਟ ਿਰਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

❖ ਕੂੰਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਪਰਬੂੰ ਧਕੀ ਲਾਅ ਜਿੱਜ ਜਾਂ OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of 

Superintendent of Public Education] ਰਨਵਾਿਨ ਕਾਿਕਾਂ 'ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੇਗਾ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਿਸਕਾਿ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿਨਾ।

❖ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀ-
ਕੇਂਦਰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਹੜੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਹੈ ਇਹ ਰਧਆਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਿੱ ਿਦੇ ਹੋਏ:
▪ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨ ੂੰ  ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ।
▪ ਪਰਿਵਾਿ ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿਨ ਦਾ ਕਾਿਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਿਨ ਲਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸੂੰ ਭਾਵਤ ਹਿੱਲ 

(ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਜੇ ਗਿਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੌਿਾਨ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ)।
▪ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਉੱਤੇ ਕੋਰਵਡ ਦਾ ਪਰਭਾਵ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਸਿ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਾਰਪਆਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਰਮਲ ਿਹੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਹਨ। ਸਕ ਲ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 
ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਸਵੀਕਾਿ ਕਿ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਮੋਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਿਰਹਣਾ ਚੁਰਣਆ ਹੈ।

ਕੂੰ ਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਪਰਬੂੰ ਧਕੀ ਲਾਅ ਜਿੱਜ ਜਾਂ OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ 
ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of Public Education] ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚਕਿਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਿਕਾਂ ਤੇ 
ਰਵਚਾਿ ਕਿੇਗਾ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਿਡ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿਨਾ। ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫਰੇਰਮੂੰ ਗ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਰਵਵਾਦ ਰਨਪਟਾਿੇ ਦੇ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਕਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗੀ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ 
ਨ ੂੰ  ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿਿੱ ਕੀ ਦੀਆਂ ਪਰਰਕਰਿਆਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਿ ਦੁਆਿਾ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਜਾਂ ਰਕਸਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਿਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ 
ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਜਿ ਿਤਾਂ ਤੇ ਚਿੱਲ ਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨਜ਼ਿ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ 
ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਕੋਲ ਰਵਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਲਈ ਰਵਕਲਪਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਹੈ।
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OSPI [ਜਨਤਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡ਼ੈਂਟ੍ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of 
Public Education] ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਵਕਿੇਂ ਕਿ ਵਿਹਾ ਹੈ?
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➢ OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of Public Education] ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ 
ਭਲਾਈ ਰਿਕਵਿੀ ਪਲਾਨ: ਪਲਾਰਨੂੰ ਗ ਗਾਈਡ 2021 ਰਵਿੱ ਚ ਅਪਾਹਜ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ.

➢ Washington ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼: 2021 ਐਡਂ ਬੇਯੋਂਡ ਲਈ ਿੋਡ ਮੈਪ ਪਰਕਾਸ਼ਤ.

➢ 20 ਮਈ, 2021 ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕ ਲ/ ਰਜ਼ਲਹਾ ਸਰਹਭਾਗੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਵੈਰਬਨਾਿ ਿਿੱ ਰਿਆ ਸੀ।

➢ ਿਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ, ਸਕ ਲ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਮ ਹਾਂ, ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਫੇਸ਼ਨਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਪਰੋਵਾਈਡਿ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 
ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੂੰ ਚਾਿ।

➢ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੂੰਗ ਐਕਟੀਰਵਟੀਜ਼:

▪ 2020–21: IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ HSBP [ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਐਡਂ ਬੇਯੋਂਡ 
ਪਲਾਨ, High School and Beyond Plan] ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ, ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਵਰਦਅਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰਵਡ ਦੇ ਦੌਿਾਨ FAPE 

[ਮੁਫਤ ਢੁਕਵੀਂ ਪਬਰਲਕ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ, Free and Appropriate Public Education] ਦੇ ਪਰਬੂੰ ਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

▪ 2021–22: ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਦਰੜਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਿਨ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, HSBP 

[ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਐਡਂ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ, High School and Beyond Plan], ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਵਰਦਅਕ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਗੇਾ।

ਸਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਵੀ ਪੁਿੱ ਰਛਆ ਰਗਆ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ 
ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of Public Education] ਕੀ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਦਾਇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਜਸ 
ਰਵਿੱ ਚ ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਰਿਕਵਿੀ ਪਲਾਨ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੋਡ-ਮੈਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, 
Individualized Education Program] ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਦਾਇਤ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 20 ਮਈ ਨ ੂੰ  
ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਸਰਹਭਾਗੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵੈਰਬਨਾਿ ਿਿੱ ਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 
ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਵਆਪਕ ਸਵਾਲ 
ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਸੋਧ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਭਾਗੀਦਾਿਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਿਹੇ ਸੂੰ ਚਾਿ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਿਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਿ ਿਾਜ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਕੌਂਸਲਾਂ, ਸਕ ਲ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਫੇਸ਼ਨਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਪਰੋਵਾਈਡਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਜ ਦੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੂੰਗ ਰਵਚ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਿਨਾ ਸ਼ੁਿ  ਕਿ ਰਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਸਾਡੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਵਿੱ ਚ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ, ਸਮੇਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਵਰਦਅਕ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਕੋਰਵਡ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਬਰਲਕ 
ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ (Free and appropriate public education, FAPE) ਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹਿ
ਇਿੱਕ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਮਾਨੀਟਿ ਕੀਤੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਲਾਰਨੂੰ ਗ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਬਾਿੇ ਪੁਿੱ ਛਰਗਿੱ ਛ ਕੀਤੀ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਬੇਯੋਂਡ 
ਪਲਾਨ, ਪਰਗਤੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਰਦਅਕ ਲਾਭ ਸਮੇਤ, ਵਿੱ ਿਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ 
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ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਦਰੜਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਿਨ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਿਾਂਗੇ।
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ਮ਼ੈਂ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਵਕਿੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
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➢ ਆਪਣੀ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਅਰਤਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ 
IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਚੇ ਦੇ ਪਰਗਤੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਪੁਿੱ ਛੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ 
ਬਾਿੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

➢ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਰਤਰਿਕਤ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਰਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਦਫਤਿ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚੋ।

➢ ਰਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੁਆਿਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਗਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ ਦੀ 
ਸਪਲੀਮੇਂਟਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੋ।

➢ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਉਮਿ16 ਤੋਂ 21) 'ਤੇ OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ 
ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of Public Education] ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਫੈਰਮਲੀ ਪੇਜ' ਤੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ OSPI 

[ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of Public Education] ਰਵਿੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ
ਨ ੂੰ  ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 360-725-6075 ਤੇ ਕਾਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

➢ DDA ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਗਿੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਿੋਡ ਡਨਕਨ ਨ ੂੰ  Rod.Duncan@dshs.wa.gov ਤੇ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ

• ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਵੈਬਪੇਜ ਤੇ DVR ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣੋ ਜਾਂ ਟੈਮੀ ਡੋਇਲ ਦੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ 509-368-1005 ਤੇ, ਟੈਮੀ 
ਡੋਇਲ, DVR ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਿ ਤੇ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] 
ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱ ਕੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਬਾਿੇ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਸਿਬੋਤਮ ਸਿੋਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਰਨਿਦੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ ਲ ਰਜ਼ਲਹੇ  ਦੁਆਿਾ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੇ ਆਮ ਗਿਮੀ ਜਾਂ ਸਕ ਲ-ਸਾਲ ਦੇ ਸਪਲੀਮੇਂਟਲ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਰਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਕਸੇ ਵੀ 
ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੇ।

ਅੂੰ ਤ ਰਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ OSPI [ਜਨਤਕ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ, Office of Superintendent of 
Public Education] ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀ ਪੇਜ ਨ ੂੰ  16 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ 
ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਿਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ-ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  
speced@k12.wa.us ਤੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫਤਿ ਰਵਿੱਚ 360-725-6075 ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਅਕਸਿ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ
ਸ: ਮੇਿਾ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੇਿਾ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਇਕ ਹੋਿ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾ 
ਸਕੇਗਾ?

ਜ: ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ 2019-20 ਜਾਂ 2020-21 ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੌਿਾਨ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਰਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ 
ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਉਸਨ ੂੰ  ਰਕਹੜੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੈ। ਰਕਸੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ 
ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਸਮ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ 
ਵਿਤਮਾਨ ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ ਪਰਗਤੀ ਰਵਿੱਚ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ 
ਦੁਆਿਾ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸ: ਮੇਿਾ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਗਰੈਜੂਏਟ੍ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। ਕੀ ਮੇਿੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਨੰੂ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਮਲ ਸਕਣਗੀਆਂ?

ਜ: ਜੇ ਕੋਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਜ ਨ 2020 ਰਵਚ ਰਡਪਲੋਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਹੁਣ ਪਬਰਲਕ ਸਕ ਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ਰਡਪਲੋਮਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਢੁਕਵੀਂ ਪਬਰਲਕ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ (free appropriate public education, FAPE) ਿਤਮ ਹੋ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ 
ਲਈ ਰਜੂੰਮੇਵਾਿ ਹੈ ਰਕ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਿਾ ਕਿੇਗਾ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਨਾ ਰਸਿਫ ਕਰੈਰਡਟ ਅਤੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਹੁੂੰ ਦਾ 
ਹੈ, ਬਲਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ 
ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਆਪਣਾ ਰਡਪਲੋਮਾ ਕਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਜਹਾ ਇਹ ਹੈ 
ਰਕ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਰਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ 
ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਪ ਿੀਆਂ ਕਿ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਰਤਰਿਕਤ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਰਪਓ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਅਰਜਹਾ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਜਸ ਨੇ ਰਡਪਲੋਮਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਸਦਾ ਰਡਪਲੋਮਾ ਮੁਫਤ ਢੁਕਵੀਂ 
ਪਬਰਲਕ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਕਾਿ ਕਿ ਰਦਿੱਤਾ ਰਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਵਵਾਦ ਹਿੱ ਲ ਕਿਨ ਦੇ ਰਵਕਲਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।.
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ਪਵਿਿਾਿਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਅਕਸਿ ਪੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ
ਸ ਜੇ ਮੇਿਾ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਮਿਿੱ ਥ ਵਿਹਾ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਵਫਿ? ਜੇ ਮੇਿਾ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਮਹਾਂਮਾਿੀ 
ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਵਪਿੱ ਛੇ ਹਿੱ ਟ੍ ਵਗਆ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਾ?

ਜ: ਹਦਾਇਤਾਂ, ਪਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰਨਧੀ, ਿੁੂੰ ਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਦ ਰਵਿੱ ਚ ਪਹੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਸਾਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਰਜਸ 
ਬਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦੇ 
ਸਮੇਂ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਚਾਿ-ਵਟਾਂਦਿਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਰਿਕਵਿੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਧਆਨ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ: ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਦਆਿਥੀ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਉਮਿ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈ ਵਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਨੰੂ IEP 

[ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਵਮਲੇਗਾ? ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜੀਕਿਨ ਵਕਿੱ ਥੇ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?

ਜ: 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education 

Program] ਨਹੀਂ ਿਹੇਗੀ, ਪਿ ਜੇ IEP [ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ, Individualized Education Program] ਟੀਮ ਇਹ 
ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਲਿਤ PWN [ਪਰਹਲੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ, Prior 

Written Notice] ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਧੰਨਿਾਦ

36

ਅਰਨਸ਼ਰਚਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਬਦਲ ਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਰਵਿੱ ਚ 

ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਅਤੇ 
ਏਜ ਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਿਟਨਿ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਲ ਿਹੀ
ਸਾਂਝੇਦਾਿੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ 
ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰ ਨਵਾਦ!

ਤਾਨੀਆ
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	Sect
	Span

	Figure
	ਇਕਵਿਟ੍ੀ ਸਟ੍ੇਟ੍ਮ਼ੈਂਟ੍
	ਇਕਵਿਟ੍ੀ ਸਟ੍ੇਟ੍ਮ਼ੈਂਟ੍

	ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ, ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿੱਰਭਆਚਾਿਕ ਰਗਆਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ।
	ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ, ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਿੱਰਭਆਚਾਿਕ ਰਗਆਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਅਰਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲਾਂ ਨ ੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ।
	ਰਵਰਦਅਕ ਇਕੁਇਟੀ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ:
	•
	•
	•
	•
	ਇਹ ਬਿਾਬਿੀ ਤੋਂ ਰਕਿੱਤੇ ਪਿੇ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਰਸਰਿਆ ਦੇ ਲੀਡਿਾਂ ਨ ੂੰਜ਼ਿ ਿੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਿ ਿੂੰਗਾ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ, ਗਿੀਬੀ ਰਵਚ ਿਰਹਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ, ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਵਰਦਆ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ ਰਸਿਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ
	, LGBTQ+ 
	ਦੇ ਤੌਿ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ, ਅਤੇ ਰਵਦੇਸ਼ੋਂ ਪੜਹਨ ਆਏ ਕਈ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਵਿਤਮਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਭਆਸਾਂ ਦੇ ਢੂੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਨ।


	•
	•
	•
	ਰਸਿੱਰਿਆ ਲੀਡਿਾਂ ਨ ੂੰ ਇਰਤਹਾਸਕ ਪਰਸੂੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨ ੂੰ ਰਵਕਸਤਕਿਨ ਲੋੜ ਹੈ; ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੂੰਰਦਆਂ ਨ ੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਰਵਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੋ; ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੂੰ ਸਿਗਿਮੀ ਨਾਲ ਉਿੇੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਭਆਸਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਜੋ ਇਹ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਦੇ ਹੋਣ ਰਕ ਸਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਕ ਲਾਂ ਰਵਚ ਸਫਲਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ।




	Figure
	ਅਿੱਜ ਦੀ ਚਿਚਾ ਵਤਆਿ ਕਿਨਾ
	ਅਿੱਜ ਦੀ ਚਿਚਾ ਵਤਆਿ ਕਿਨਾ

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ਅਸੀਂ ਕੋਰਵਡ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਰਧਆਪਕਾਂ, ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਕਬ ਲ ਕਿਦੇ ਹਾਂ।


	❖
	❖
	❖
	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸਿ ਹੀ ਰਵਸ਼ਾ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਜ ਨ ੂੰ ਰਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਰਰਕਰਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਧਾਿ ਹਨ।


	❖
	❖
	❖
	ਇਹ ਪਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਰਕਿਤੀ ਰਵਆਪਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਿੀ, ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਾਂਗੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਕ ਰਜ਼ਲਹੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਨ ੂੰ ਪ ਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ/ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ।


	❖
	❖
	❖
	ਰਕਰਪਾ ਕਿਕੇ ਬੇਰਝਜਕ ਹੋਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱਛੋ, ਪਿ ਰਵਰਦਆਿਥੀ-ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨ ੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਤੋ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਸਨ ੂੰ ਰਿਕਾਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।




	Figure
	ਮੈਂ ਅਿੱਜ ਦੀ ਚਿਚਾ ਨ ੂੰ ਕੁਝ ਫਿੇਰਮੂੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿ  ਕਿਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਵਡ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਰਧਆਪਕਾਂ, ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਕਬ ਲ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਸਤੌਿ ਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸਿ ਹੀ ਰਵਸ਼ਾ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਜ ਨ ੂੰ ਰਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਰਰਕਰਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਧਾਿ ਵੀ ਹਨ। ਅਿੱਜ ਿਾਤ ਦੀ ਪਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਰਕਿਤੀ ਰਵਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਿੀ, ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਾਂਗੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂੰਿੇਪ ਜਾਣਕਾਿੀ
	ਮੈਂ ਅਿੱਜ ਦੀ ਚਿਚਾ ਨ ੂੰ ਕੁਝ ਫਿੇਰਮੂੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਿ  ਕਿਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਵਡ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਅਰਧਆਪਕਾਂ, ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਕਬ ਲ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਸਤੌਿ ਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸਿ ਹੀ ਰਵਸ਼ਾ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਜ ਨ ੂੰ ਰਮਲਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਰਰਕਰਆ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਧਾਿ ਵੀ ਹਨ। ਅਿੱਜ ਿਾਤ ਦੀ ਪਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਰਕਿਤੀ ਰਵਆਪਕ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਿੀ, ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਾਂਗੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂੰਿੇਪ ਜਾਣਕਾਿੀ
	ਅਸੀਂ ਿਰਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਪਰਰਕਰਿਆ ਦੁਆਿਾ ਸਬਰਮਟ ਕੀਤੇ ਸਾਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਸਲਾਇਡਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿ ਰਵਰਦਆਿਥੀ-ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨ ੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਤੋ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਸਨ ੂੰ ਰਿਕਾਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ 
	ਅਸੀਂ ਿਰਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਪਰਰਕਰਿਆ ਦੁਆਿਾ ਸਬਰਮਟ ਕੀਤੇ ਸਾਿੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਸਲਾਇਡਾਂ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿ ਰਵਰਦਆਿਥੀ-ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨ ੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਿਤੋ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਸਨ ੂੰ ਰਿਕਾਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਿਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੁਆਿਾ ਚਿਚਾ ਕਿਨਾ ਰਬਹਤਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਿ ਦੀ ਸੂੰਪਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਾਂਗੇ।


	ਅਿੱਜ ਦੀ ਚਿਚਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟ੍ੀਚੇ
	ਅਿੱਜ ਦੀ ਚਿਚਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟ੍ੀਚੇ

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ਇਹ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿੋ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ।


	❖
	❖
	❖
	ਸਪਸ਼ਟ ਕਿੋ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਨਿਧਾਿਨ, ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਵੇਂ ਇਹ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Progr
	am] 
	ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਰਕ ਰਕਹੜੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਸਮ ਹ।


	❖
	❖
	❖
	ਸ਼ੇਅਿ ਕਿੋ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿ ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Indiv
	idualized 
	Education Program] 
	ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ।


	❖
	❖
	❖
	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਨਿੂੰਤਿ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਨਗਿਾਨੀ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ 
	OSPI [
	ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ
	, Office of Superintendent of
	Public Education] 
	ਦੀ ਭ ਰਮਕਾ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੋ।




	Figure
	ਸਾਨ ੂੰਜੋਸਵਾਲਰਮਲੇ, ਉਨਹਾਂਰਵਿੱਚੋਂਇਕਸਵਾਲਰਵਿੱਚਪਰਿਵਾਿਾਂਨਾਲਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂਬਾਿੇਜਾਣਕਾਿੀਸਾਂਝੀਕਿਨਦੇਸਾਡੇਯਤਨਾਂਬਾਿੇਪੁਿੱਰਛਆਰਗਆ।ਇਸਸੈਸ਼ਨਦਾਸਾਡਾਉਦੇਸ਼ਇਹਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤਕਿਨਾਹੈਰਕਪਰਿਵਾਿਾਂਨ ੂੰਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂਅਤੇਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂਬਾਿੇਜਾਣਕਾਿੀਹੋਵੇ, ਇਹਸਪਸ਼ਟਕਿਨਾਹੈਰਕ
	ਸਾਨ ੂੰਜੋਸਵਾਲਰਮਲੇ, ਉਨਹਾਂਰਵਿੱਚੋਂਇਕਸਵਾਲਰਵਿੱਚਪਰਿਵਾਿਾਂਨਾਲਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂਬਾਿੇਜਾਣਕਾਿੀਸਾਂਝੀਕਿਨਦੇਸਾਡੇਯਤਨਾਂਬਾਿੇਪੁਿੱਰਛਆਰਗਆ।ਇਸਸੈਸ਼ਨਦਾਸਾਡਾਉਦੇਸ਼ਇਹਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤਕਿਨਾਹੈਰਕਪਰਿਵਾਿਾਂਨ ੂੰਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂਅਤੇਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂਬਾਿੇਜਾਣਕਾਿੀਹੋਵੇ, ਇਹਸਪਸ਼ਟਕਿਨਾਹੈਰਕ
	ਸਾਨ ੂੰਜੋਸਵਾਲਰਮਲੇ, ਉਨਹਾਂਰਵਿੱਚੋਂਇਕਸਵਾਲਰਵਿੱਚਪਰਿਵਾਿਾਂਨਾਲਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂਬਾਿੇਜਾਣਕਾਿੀਸਾਂਝੀਕਿਨਦੇਸਾਡੇਯਤਨਾਂਬਾਿੇਪੁਿੱਰਛਆਰਗਆ।ਇਸਸੈਸ਼ਨਦਾਸਾਡਾਉਦੇਸ਼ਇਹਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤਕਿਨਾਹੈਰਕਪਰਿਵਾਿਾਂਨ ੂੰਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂਅਤੇਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂਬਾਿੇਜਾਣਕਾਿੀਹੋਵੇ, ਇਹਸਪਸ਼ਟਕਿਨਾਹੈਰਕ
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤਰਸਿੱਰਿਆਪਰੋਗਿਾਮ
	, Indiv
	idualized 
	Education Program] 
	ਟੀਮਾਂਰਕਵੇਂਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂਦਾਰਨਿਧਾਿਨ, ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਿਨਕਿਿਹੀਆਂਹਨਅਤੇਰਕਸਰਵਰਦਆਿਥੀਸਮ ਹਤੈਅਕਿਦੀਹਨ, ਇਹਸਾਂਝਾਕਿਨਾਹੈਰਕਪਰਿਵਾਿਰਕਹੜੇਸਕ ਲਾਂਅਤੇ
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤਰਸਿੱਰਿਆਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮਾਂਤੋਂਕੀਦੀਉਮੀਦਕਿਸਕਦੇਹਨ, ਟਾਈਮਲਾਈਨਜ਼ਸਮੇਤ, ਅਤੇਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਰਿਕਵਿੀਸੇਵਾਵਾਂਲਈਰਨਿੂੰਤਿਰਹਦਾਇਤਾਂਅਤੇਰਨਗਿਾਨੀਪਰਦਾਨਕਿਨਰਵਿੱਚ
	OSPI 
	[ਜਨਤਕਰਸਿੱਰਿਆਦੇਸੁਪਿਡੈਂਟਦਾਦਫਤਿ
	, Office of Superintendent o
	f 
	Public Education] 
	ਦੀਭ ਰਮਕਾਬਾਿੇਚਿਚਾਕਿਨਾਹੈ।


	Sect
	Span
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਕਿਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ ਿੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਿੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਾਂਗੇ।
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦੂੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਕਿਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ ਿੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਿੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਾਂਗੇ।


	ਵਜਲਹਾ ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਵਿਕਿਿੀ ਯੋਜਨਾਿਾਂਕੀ ਹਨ?
	ਵਜਲਹਾ ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਵਿਕਿਿੀ ਯੋਜਨਾਿਾਂਕੀ ਹਨ?

	Figure
	Figure
	IEP [
	IEP [
	IEP [
	ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਟ੍ੀਮਾਂ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਿੀ ਲੈਣਗੀਆਂ।
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	Figure
	ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਵਿਕਿਿੀਯੋਜਨਾਿਾਂ ਇਮਾਿਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਿਨ ਸਾਿੇਵਿਵਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿੂਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ.
	ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਵਿਕਿਿੀਯੋਜਨਾਿਾਂ ਇਮਾਿਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਿਨ ਸਾਿੇਵਿਵਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿੂਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ.
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	OSPI [
	OSPI [
	OSPI [
	Span
	ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ
	, Office of Superintendent of Public 
	Education] 
	Span
	ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਰਿਕਵਿੀ ਪਲਾਨ: ਪਲਾਰਨੂੰਗ ਗਾਈਡ 2021


	ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
	ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
	ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
	Washington 
	ਦਾ ਿੋਡ ਮੈਪ: 2021ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ


	•
	•
	•
	•
	•
	ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ/ਚਾਹਾਂਗੀ ਰਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਫੈਸਲੇ ਰਜਲੇ ਦ ਆਿਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਬਰਮਟ ਕੀਤੇਰਿਕਵਿੀ ਪਲਾਨ ਦੀਸਹਾਇਕ ਹਨ।


	•
	•
	•
	ਮੈਨ ੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਰਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਿ ਹੋਵੇਗੀ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱਤੇ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੋ ਰਜਹੇ ਅਤੇ ਵਿੱਿਿੇ ਹਨ


	•
	•
	•
	•
	ਜ ਨ ਰਵਿੱਚ 
	OSPI [
	ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ
	, Office of Superintendent of 
	Public Education] 
	ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਿਕਵਿੀ ਲਈ ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਰਿਕਵਿੀ ਪਲਾਨ ਹਨ।


	•
	•
	•
	ਉਹ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਸਿੱਿਣ/ਭਲਾਵੀ ਰਵਚ ਫਾਸਲੇ ਨ ੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗਰੇਡ ਪਿੱਧਿ ਦੁਆਿਾ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਨਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨ ੂੰ ਹਿੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਆਮ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਿੀ ਦੀ ਿ ਪ ਿੇਿਾ ਰਦੂੰਦੀਆਂਹਨ; ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਅਰਤਰਿਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਧਾਿਨ ਅਵਸਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


	•
	•
	•
	ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਇਿੱਥੇ ਰਬਲਰਡੂੰਗ ਆਈਕਨ ਰਦਿੇਗਾ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।



	•
	•
	•
	ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਕ ਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ
	, IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Indiv
	idualized 
	Education Program] 
	ਟੀਮਾਂਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਿਾਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਿਹੀਆਂ ਹਨ ਰਕ ਕੀ ਰਕਸੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨ ੂੰ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂਅਤੇ ਇਹ ਗੁੂੰਮ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਿ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ ਦ ਿ ਕਿਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।




	•
	•
	•
	•
	•
	ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਸੂੰਿੇਪ ਰਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ਦਈਏ:ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਬਨਾਮ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਪਿੱਧਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੇ ਹਨ




	Figure
	Span

	ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕੀ ਹਨ?
	ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕੀ ਹਨ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁੂੰਮ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਿ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ ਦ ਿ ਕਿਨ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧ  ਸੇਵਾਵਾਂਹਨ।(ਕੂੰਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਮਲਦੀ-ਜ ਲਦੀ)


	❖
	❖
	❖
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮਾਂਨ ੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ
	) IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Ed
	ucation 
	Program] 
	ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੀਰਟੂੰਗਾਂ ਦੌਿਾਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਚਿਚਾ ਕਿਨਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੋਏਗੀ।


	❖
	❖
	❖
	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਰਜਹੜੇ 2019
	–
	20ਦੌਿਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਿ ਹਾਲੇ ਤਿੱਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ)।




	Figure
	ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ 
	ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ 
	ਅਿੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized E
	ducation Program] 
	ਟੀਮ ਦੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਬਾਿੇ ਗਿੱਲ ਕਿਾਂਗੇ ਅਤੇ 2021 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੂੰਿੇਪ ਦਵਾਂਗੇ
	…
	ਵੈਰਬਨਾਿ ਰਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਰਵਿੱਚ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਿ ਤੇ ਬੋਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।

	ਤਾਂ ਰਫਿ, ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
	ਉਹ ਸੀਰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਜਾਂਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਿ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ 
	ਉਹ ਸੀਰਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਿਨ ਜਾਂਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਿ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ 
	IEP
	[
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ ਦ ਿਕਿਨ ਲਈ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਤਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।

	ਇਹ ਕੂੰਪੈਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਉਹ ਤਿਿੱਕੀ ਜਾਂ ਰਪਛਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚਲੇ ਫਾਸਲੇ ਨ ੂੰ ਦ ਿ ਕਿਦੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਕਸੇ
	ਇਹ ਕੂੰਪੈਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਉਹ ਤਿਿੱਕੀ ਜਾਂ ਰਪਛਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚਲੇ ਫਾਸਲੇ ਨ ੂੰ ਦ ਿ ਕਿਦੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਕਸੇ
	IEP
	[
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਰਕਰਿਆਸ਼ੀਲ, ਸਰਹਯੋਗੀ ਹੁੂੰਗਾਿਾ ਬਣਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।

	IEP [
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਪਰੀ-ਕੇ-ਉਮਿ 21 ਅਤੇਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਰਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਰਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾ ਚਿਚਾਵਾਂ ਹੋਣਰਗਆਂ।

	ਕੁਝ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 
	ਕੁਝ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਸਮੀਰਿਆ ਦੀ ਰਮਤੀ ਤਕ ਇੂੰਤਜ਼ਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿ ਿੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗਿੱਲਬਾਤ ਵਧੇਿੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


	ਆਓ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਿੇ ਥੋੜਹਾ ਹੋਿ ਜਾਣਾਂਗੇ।
	ਆਓ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਿੇ ਥੋੜਹਾ ਹੋਿ ਜਾਣਾਂਗੇ।

	Figure
	Span

	ਵਿਕਿਿੀਸੇਿਾਿਾਂਲਈਤਿਜੀਹਾਂਕੀਹਨ?
	ਵਿਕਿਿੀਸੇਿਾਿਾਂਲਈਤਿਜੀਹਾਂਕੀਹਨ?
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	ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼
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	ਜਿ ਿੀ
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	ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ'ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੋ




	ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇਸ਼ਮ ਲੀਅਤ
	ਪਾਿਦਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇਸ਼ਮ ਲੀਅਤ
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	ਇਹ ਗਰਾਰਫਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਸਾਡੀ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਰਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਪੇਜ 2 'ਤੇ ਰਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਜੀਹਾਂ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ; ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਨ ੂੰ ਪ ਿਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ਰਵਚ ਗੂੰਭੀਿਤਾ; ਅਤੇ ਸਰਹਭਾਗੀ ਵਜੋਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਸਮੇਤ ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ ਸੂੰਚਾਿ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨਾ ਹੈ।
	ਇਹ ਗਰਾਰਫਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਸਾਡੀ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਰਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਪੇਜ 2 'ਤੇ ਰਮਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਜੀਹਾਂ ਰਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਕੁਇਟੀ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ; ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਨ ੂੰ ਪ ਿਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ਰਵਚ ਗੂੰਭੀਿਤਾ; ਅਤੇ ਸਰਹਭਾਗੀ ਵਜੋਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਸਮੇਤ ਪਾਿਦਿਸ਼ੀ ਸੂੰਚਾਿ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨਾ ਹੈ।

	ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਤਿਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ?
	ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਤਿਜੀਹਾਂ ਕੀ ਹਨ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਰਵਅਕਤੀਗਤ, ਨਾ ਘੂੰਟੇ-ਦਿ-ਘੂੰਟੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਮੂੰਟ-ਦਿ-ਰਮੂੰਟ ਲਈ ਪਿ ਇਹ ਰਕਸੇ ਫਾਿਮ ਲੇ ਜਾਂ ਗਣਨਾ ਤੇਅਧਾਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਚਾਹੀਦਾ।


	❖
	❖
	❖
	ਪਰਗਤੀ ਨ ੂੰ ਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education P
	rogram] 
	ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਮਾਰਪਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਲਗਾਤਾਿ ਲਿਰਨੂੰਗ ਪਲਾਨ 
	(Continuous Learning Plans, CLP) 
	ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਅਸਥਾਈ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਨਹੀਂ।


	❖
	❖
	❖
	ਪਰਿਵਾਿ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education P
	rogram] 
	ਟੀਮ ਦਾ ਰਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿ ਿਤ/ਧਨ-ਿਾਸ਼ੀ/ਕਾਿਜਕਰਮ ਰਨਿਧਾਿਤਕਿਨ ਰਵਿੱਚ ਪਰਮੁਿੱਿ ਰਹਿੱਸੇਦਾਿ ਹਨ।


	❖
	❖
	❖
	ਰਜਰਲਆਂ ਨ ੂੰ ਮਾਂ-ਰਪਓ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਨ ੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿ ਿਤ ਅਨੁਸਾਿ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ, ਇੂੰਟਿਪਰੇਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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	ਉਨਹਾਂ ਪਰਾਥਰਮਕਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਿਤਮ ਕਿਰਦਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਨ ੂੰ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
	ਉਨਹਾਂ ਪਰਾਥਰਮਕਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਿਤਮ ਕਿਰਦਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਨ ੂੰ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
	ਉਨਹਾਂ ਪਰਾਥਰਮਕਤਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਿਤਮ ਕਿਰਦਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੋਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਨ ੂੰ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੁੂੰਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਪ ਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਮੂੰਟ-ਦਿ-ਰਮੂੰਟ ਜਾਂ ਘੂੰਟੇ-ਦਿ-ਘੂੰਟੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਕਸੇ ਫਾਿਮ ਲੇ ਜਾਂ ਗਣਨਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਾਂਗੇ ਰਕ ਇਿੱਕ ਸਕ ਲ ਰਵਿੱਚ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਇਿੱਕੋ ਰਜੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਿੱਕੋ ਰਕਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਗੇ।

	IEP [
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰਗਤੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਡੇਟਾ ਮਹਿੱਤਵਪ ਿਨ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ ਬਾਿੇ ਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਕ ਲਗਾਤਾਨ ਰਸਿਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 
	(Continuous Le
	arning Plan, 
	CLP) 
	ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਿਵਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ/ਚਾਹੁੂੰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਰਪਛਲੇ 18 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੌਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 
	IEP 
	[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਵੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਿਣ ਸਿੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਹਿੱਸਾ ਮੂੰਰਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


	ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਰਵਕਵਿਆ ਕੀ ਹੈ?
	ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਰਵਕਵਿਆ ਕੀ ਹੈ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਵਾਲੇ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਾ ਵਾਪਿਦੀ ਤਾਂ ਪਰੀ-ਕੋਡ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਤੋਂ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਪਿੱਧਿ ਕੀਸੀ?


	❖
	❖
	❖
	ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨ ੂੰ ਇਸ ਪਰਰਕਰਿਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਹ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਪਰਰਕਰਿਆ ਦਾ ਰਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰਜ਼ਲਹੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਰਪਓ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਚਿਚਾਵਾਂ ਰਵਿੱਚ ਦੇਿੀ ਨਾ ਕਿਨ।


	❖
	❖
	❖
	ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿ ਿਤ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਤੈਅ ਕਿਨ ਦੀ ਪਰਹਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕ ਉਹ ਹਿ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਤੁਿੂੰਤ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized 
	Education Program] 
	ਕਿਾਉਣ ਪਿ ਉਹ ਫੈਸਰਲਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਿੀ ਨਾ ਕਿਨ।
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	ਤਾਂ, ਆਓ ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਕਵੇਂ ਦੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਬਾਿੇ ਗਿੱਲ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। 
	ਤਾਂ, ਆਓ ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਕਵੇਂ ਦੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਬਾਿੇ ਗਿੱਲ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। 
	ਤਾਂ, ਆਓ ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਕਵੇਂ ਦੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ,ਬਾਿੇ ਗਿੱਲ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। 
	OSPI [
	ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ
	, Office of Superintendent of Public Education] 
	ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਿੱਿਦਾ ਹੈ ਰਕ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਵਾਲੇ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਰਵਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਵਿੱਚ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਜਸ ਬਾਿੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਮੂੰਟਾਂ ਰਵਿੱਚ ਹੋਿ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ
	, IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਨ ੂੰ 
	COVID 
	ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਤਿਿੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱਧਿ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਦੀ ਤਾਂ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ 'ਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਦਾ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਤਿਿੱਕੀ ਦਾ ਪਿੱਧਿ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਵਿਤਮਾਨ ਤਿਿੱਕੀ ਰਕੂੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂਦੋਵਾਂ ਰਵਚਕਾਿ ਅੂੰਤਿ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

	ਇਹ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ 
	ਇਹ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program
	] 
	ਪਰਰਕਰਿਆ ਦਾ ਰਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਰਜਹਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਜ਼ਲਹੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਰਪਓ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਚਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਿੀ ਨਾ ਕਿਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਮੂੰਨਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਹਿ ਮੀਰਟੂੰਗ ਇਿੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਵਵਸਥਾ ਨ ੂੰ ਤੈਅ ਕਿਨ ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਤਿਜੀਹ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕ ਉਹ ਹਿ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਤੁਿੂੰਤ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਕਿਾਉਣ ਪਿ ਉਹ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਿੀ ਨਾ ਕਿਨ।


	ਸਕੂਲ ਹੁਣਕੀ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ?
	ਸਕੂਲ ਹੁਣਕੀ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ?

	ਗਿਮੀਆਂ 2021
	ਗਿਮੀਆਂ 2021

	Figure
	Span

	•
	•
	•
	•
	•
	ਪਲਾਨ ਕਿੋ ਅਤੇ ਵਜਲਹਾ ਪਿੱਧਿੀ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਵਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਗਤੀ ਡਾਟ੍ਾ ਇਕਿੱਤਿ ਕਿੋ।


	•
	•
	•
	ਗਿਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਜਾਂ ਅਲਾਈਨ ਕਿੋ; ਐਕਸਟ਼੍ੈਂਡਡ ਸਕੂਲ ਸਾਲ 
	(Extended 
	School Year, ESY) 
	ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਿੋ।


	•
	•
	•
	IEP [
	ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟ੍ੀਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਵਨੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਬਾਿੇ ਵਿਚਾਿ ਕਿੋ।


	•
	•
	•
	ਕੁਝ
	* IEP [
	ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਮੀਵਟ੍ੰਗਾਂ ਤਵਹ ਕਿੋ ਅਤੇ ਹੋਲਡ ਕਿੋ।


	•
	•
	•
	IEP [
	ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿੋ।
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	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਟੀਮਾਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ, ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਿੱਧਿੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪਲਾਰਨੂੰਗ ਅਤੇ ਤਿਿੱਕੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ ਇਕਿੱਤਿ ਕਿਨਗੀਆਂ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਿਾ ਨੇ ਅਿੱਜ ਰਜ਼ਲਹਾ ਪਿੱਧਿੀ ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਰਿਕਵਿੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਦਆਂ ਦਿੱਰਸਆ -ਉਨਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂਰਵਿੱਚ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲੀਮੇਂਟਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਅੂੰਦਿ ਅਪਾਹਜ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਲਕਰਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਜ਼ਲਹੇ ਇਸ ਰਕਸਮ ਦੇ ਪਰੋਗਿਾਮ ਸ਼ੁਿ  ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਰਲਆਂ ਨ ੂੰ ਜਾਿੀ ਿਿੱਿਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਤਝੜ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਿ ਆਤ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program]
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	ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
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	Education 
	Program] 
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	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੈ?

	ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇਤਿਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਿ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿਿੱਕੀਦੇ ਪਿੱਧਿ ਨ ੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ?
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	ਇਹ ਟੇਬਲ ਰਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਸਿੱਧਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਰਲੂੰਕ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੇਜ 5' ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕੁਝ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਮਗਿੀ ਬਾਿੇ ਦਿੱਸਾਂਗੀ।
	ਇਹ ਟੇਬਲ ਰਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਸਿੱਧਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਰਲੂੰਕ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੇਜ 5' ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੇਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕੁਝ ਸਲਾਈਡਾਂ ਤੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਮਗਿੀ ਬਾਿੇ ਦਿੱਸਾਂਗੀ।

	ਵਿਕਿਿੀ ਸਿਵਿਵਸਜ ਵਡਵਸਜਨ ਫਲੋ ਚਾਿਟ੍
	ਵਿਕਿਿੀ ਸਿਵਿਵਸਜ ਵਡਵਸਜਨ ਫਲੋ ਚਾਿਟ੍

	ਿਿਤਮਾਨਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨਪਿੱਧਿ


	ਤਿਿੱਕੀ
	ਤਿਿੱਕੀ
	ਤਿਿੱਕੀ


	ਸੇਿਾਿਾਂ
	ਸੇਿਾਿਾਂ
	ਸੇਿਾਿਾਂ



	Figure
	ਕੋਵਿਡਤੋਂਪਵਹਲਾਂ(ਪਰੀ-ਕੋਵਿਡ)
	ਕੋਵਿਡਤੋਂਪਵਹਲਾਂ(ਪਰੀ-ਕੋਵਿਡ)
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	ਕੋਵਿਡਤੋਂਪਵਹਲਾਂ(ਪਰੀ-ਕੋਵਿਡ)
	(ਬੇਸਲਾਈਨ)


	ਕੋਰਵਡਤੋਂਪਰਹਲਾਂਰਵਰਦਆਿਥੀਦੇਪਰਦਿਸ਼ਨਦੇਮੌਜ ਦਾਪਿੱਧਿਰਕਹੜੇਸਨ?
	ਕੋਰਵਡਤੋਂਪਰਹਲਾਂਰਵਰਦਆਿਥੀਦੇਪਰਦਿਸ਼ਨਦੇਮੌਜ ਦਾਪਿੱਧਿਰਕਹੜੇਸਨ?
	ਕੋਰਵਡਤੋਂਪਰਹਲਾਂਰਵਰਦਆਿਥੀਦੇਪਰਦਿਸ਼ਨਦੇਮੌਜ ਦਾਪਿੱਧਿਰਕਹੜੇਸਨ?


	ਕੋਰਵਡਤੋਂਪਰਹਲਾਂਰਵਰਦਆਿਥੀਦੀਤਿਿੱਕੀ
	ਕੋਰਵਡਤੋਂਪਰਹਲਾਂਰਵਰਦਆਿਥੀਦੀਤਿਿੱਕੀ
	ਕੋਰਵਡਤੋਂਪਰਹਲਾਂਰਵਰਦਆਿਥੀਦੀਤਿਿੱਕੀ
	ਕੋਰਵਡਤੋਂਪਰਹਲਾਂਰਵਰਦਆਿਥੀਦੀਤਿਿੱਕੀ
	(IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤਰਸਿੱਰਿਆਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualize
	d 
	Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂਤੇ) ਦਾਪਿੱਧਿਕੀਸੀ?



	ਰਵਰਦਆਿਥੀਦੇਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ
	ਰਵਰਦਆਿਥੀਦੇਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ
	ਰਵਰਦਆਿਥੀਦੇਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ
	ਰਵਰਦਆਿਥੀਦੇਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤਰਸਿੱਰਿਆਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualize
	d 
	Education Program] '
	ਤੇਰਕਹੜੀਆਂਰਵਸ਼ੇਸ਼ਰਸਿੱਰਿਆਅਤੇਸਬੂੰਰਧਤਸੇਵਾਵਾਂਦੇਰਲਿਤੀਸਬ ਤਦਿਜਕੀਤੇਗਏਸਨ?
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	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਹਲਾ ਕਦਮ, ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਿੱਧਿਾਂ ਨ ੂੰ ਵੇਿਣਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਪਿੱਧਿ ਜਾਂ 
	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਹਲਾ ਕਦਮ, ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਿੱਧਿਾਂ ਨ ੂੰ ਵੇਿਣਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਪਿੱਧਿ ਜਾਂ 
	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਹਲਾ ਕਦਮ, ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਿੱਧਿਾਂ ਨ ੂੰ ਵੇਿਣਾ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਪਿੱਧਿ ਜਾਂ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized 
	Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂ 'ਤੇ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਦਿ' ਤੇ ਵੀ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੂੰਤ ਰਵਿੱਚ, ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individ
	ualized Education 
	Program] 
	ਤੇ ਰਕਹੜੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਜਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?


	ਵਿਕਿਿੀ ਸਿਵਿਵਸਜ ਵਡਵਸਜਨ ਫਲੋ ਚਾਿਟ੍
	ਵਿਕਿਿੀ ਸਿਵਿਵਸਜ ਵਡਵਸਜਨ ਫਲੋ ਚਾਿਟ੍

	ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ


	ਤਿਿੱਕੀ
	ਤਿਿੱਕੀ
	ਤਿਿੱਕੀ


	ਸੇਿਾਿਾਂ
	ਸੇਿਾਿਾਂ
	ਸੇਿਾਿਾਂ



	Figure
	ਬਸੰਤ2020ਤੋਂ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ
	ਬਸੰਤ2020ਤੋਂ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ
	ਬਸੰਤ2020ਤੋਂ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ
	ਬਸੰਤ2020ਤੋਂ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ


	ਮਾਪੇ(ਆਂ) ਦੁਆਿਾ ਰਕਹੜੀਆਂਰਚੂੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
	ਮਾਪੇ(ਆਂ) ਦੁਆਿਾ ਰਕਹੜੀਆਂਰਚੂੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
	ਮਾਪੇ(ਆਂ) ਦੁਆਿਾ ਰਕਹੜੀਆਂਰਚੂੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
	ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੂੰਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਧਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਧਿ ਰਵਚ ਕੀ ਅੂੰਤਿ ਹੈ?


	ਬੇਸਲਾਈਨ ਪਿੱਧਿਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ ਦਾ ਪਿੱਧਿ 
	ਬੇਸਲਾਈਨ ਪਿੱਧਿਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ ਦਾ ਪਿੱਧਿ 
	ਬੇਸਲਾਈਨ ਪਿੱਧਿਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ ਦਾ ਪਿੱਧਿ 
	ਬੇਸਲਾਈਨ ਪਿੱਧਿਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ ਦਾ ਪਿੱਧਿ 
	(IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized 
	Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂ ਤੇ) ਰਕਸ ਹਿੱਦ ਤਕ ਘਿੱਟ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?



	FAPE [
	FAPE [
	FAPE [
	FAPE [
	ਮੁਫਤ ਢੁਕਵੀਂ ਪਬਰਲਕ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ
	, Free and 
	Appropriate Public 
	Education] 
	ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱਚ ਬਸੂੰਤ 2020 ਅਤੇ 2020-21 ਸਕ ਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਿਾਨਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨ ੂੰ ਰਕਹੜੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?

	ਬਸੂੰਤ 2020 ਅਤੇ 2020-21 ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨੇ ਰਕਸ ਰਡਗਿੀ ਤਿੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?
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	ਵਿਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਲ ਅਿੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਪਆਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੁਆਿਾ ਰਕਹੜੀਆਂ ਸਮਿੱਰਸਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਿਿੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਿੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੂੰਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਪਿਫੋਿਮੇਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਵਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿਾਂ ਰਵਿੱਚ ਕੀ ਅੂੰਤਿ (ਜਾਂ ਫਾਸਲਾ) ਹੈ। ਉਦਾਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ 
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	ਵਿਕਿਿੀ ਸਿਵਿਵਸਜ ਵਡਵਸਜਨ ਫਲੋ ਚਾਿਟ੍
	ਵਿਕਿਿੀ ਸਿਵਿਵਸਜ ਵਡਵਸਜਨ ਫਲੋ ਚਾਿਟ੍

	ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ
	ਿਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ


	ਤਿਿੱਕੀ
	ਤਿਿੱਕੀ
	ਤਿਿੱਕੀ


	ਸੇਿਾਿਾਂ
	ਸੇਿਾਿਾਂ
	ਸੇਿਾਿਾਂ



	Figure
	ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂਦਾ ਫੈਸਲਾ
	ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂਦਾ ਫੈਸਲਾ
	ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂਦਾ ਫੈਸਲਾ
	ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂਦਾ ਫੈਸਲਾ


	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂਤਿੱਕ ਰਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੂੰਚ ਕਿੇਗਾ? ਇੂੰਕਲ ਰਸਵ ਪਹੁੂੰਚ ਲਈ ਰਕਹੜੇ ਰਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧਹਨ, ਕੀ ਸਕ ਲੀ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੱਚ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂਤਿੱਕ ਰਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੂੰਚ ਕਿੇਗਾ? ਇੂੰਕਲ ਰਸਵ ਪਹੁੂੰਚ ਲਈ ਰਕਹੜੇ ਰਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧਹਨ, ਕੀ ਸਕ ਲੀ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੱਚ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂਤਿੱਕ ਰਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪਹੁੂੰਚ ਕਿੇਗਾ? ਇੂੰਕਲ ਰਸਵ ਪਹੁੂੰਚ ਲਈ ਰਕਹੜੇ ਰਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧਹਨ, ਕੀ ਸਕ ਲੀ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੱਚ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?


	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਦਿ, ਉਮਿ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦੇ ਪਿੱਧਿ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ, ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿੇਤਿਾਂ ਲਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੁਆਿਾਤਿਿੱਕੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿੱਧਿ ਨ ੂੰ ਪਰਾਪਤਕਿਨ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ?
	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਦਿ, ਉਮਿ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦੇ ਪਿੱਧਿ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ, ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿੇਤਿਾਂ ਲਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੁਆਿਾਤਿਿੱਕੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿੱਧਿ ਨ ੂੰ ਪਰਾਪਤਕਿਨ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ?
	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਦਿ, ਉਮਿ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦੇ ਪਿੱਧਿ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ, ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿੇਤਿਾਂ ਲਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੁਆਿਾਤਿਿੱਕੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿੱਧਿ ਨ ੂੰ ਪਰਾਪਤਕਿਨ ਲਈ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ?
	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚ ਤਿਿੱਕੀ ਬਾਿੇ ਮਾਰਪਆਂ ਨ ੂੰ ਰਕਵੇਂ ਅਤੇ ਰਕੂੰਨੀ ਵਾਿ ਸ ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ ਰਕ 
	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚ ਤਿਿੱਕੀ ਬਾਿੇ ਮਾਰਪਆਂ ਨ ੂੰ ਰਕਵੇਂ ਅਤੇ ਰਕੂੰਨੀ ਵਾਿ ਸ ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ ਰਕ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualize
	d 
	Education Program] 
	ਟੀਮ ਵਾਜਬ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨ ੂੰ ਰਕਵੇਂ ਹਿੱਲਕਿੇਗੀ?



	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਧਿ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨਿੁੂੰਝ ਗਈ ਜਾਂ ਸੂੰਕੁਰਚਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ, ਰਕਹੜੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਿਆ ਜਾਂਸਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾ ਿੇਤਿਾਂ ਜਾਂ 
	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਧਿ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨਿੁੂੰਝ ਗਈ ਜਾਂ ਸੂੰਕੁਰਚਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ, ਰਕਹੜੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਿਆ ਜਾਂਸਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾ ਿੇਤਿਾਂ ਜਾਂ 
	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਧਿ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨਿੁੂੰਝ ਗਈ ਜਾਂ ਸੂੰਕੁਰਚਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ, ਰਕਹੜੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਿਆ ਜਾਂਸਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾ ਿੇਤਿਾਂ ਜਾਂ 
	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਧਿ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨਿੁੂੰਝ ਗਈ ਜਾਂ ਸੂੰਕੁਰਚਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ, ਰਕਹੜੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਿਆ ਜਾਂਸਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾ ਿੇਤਿਾਂ ਜਾਂ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualize
	d 
	Education Program] 
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	ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕੀ ਹਨ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	,
	Individualized 
	Education Program] 
	ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁੂੰਮ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਿਨ, ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਕਾਿਨ ਹੋਿ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂ 'ਤੇ ਉਰਚਤ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨ ੂੰ ਹਿੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਅਰਤਰਿਕਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।


	❖
	❖
	❖
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੂੰਰਡੂੰਗ ਰਵਿੱਚ ਫੈਡਿਲ ਅਤੇ ਿਾਜ ਦੇਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਫੂੰਡ, ਅਮੈਿੀਕਨ ਿੈਸਰਕਊ ਪਲਾਨ ਐਕਟ 
	(American Rescue Plan Act, ARPA) 
	ਫੂੰਡ,ਅਤੇ 21ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸਟੇਂਰਡਡ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਾਜ ਫੂੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।




	Figure
	ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ ਅਿੱਜ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਅਿੱਧ ਰਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਰਬਹਤਿ ਸਮਝਣ ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲੀ ਹੋਣੀ। ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹਨ -ਉਹ 
	ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ ਅਿੱਜ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਅਿੱਧ ਰਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਰਬਹਤਿ ਸਮਝਣ ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲੀ ਹੋਣੀ। ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹਨ -ਉਹ 
	ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਕ ਅਿੱਜ ਸਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਹਲੇ ਅਿੱਧ ਰਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਰਬਹਤਿ ਸਮਝਣ ਰਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲੀ ਹੋਣੀ। ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹਨ -ਉਹ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਕਾਿਨ ਸੂੰਕਿਮਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ ਹਿੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਅਰਤਰਿਕਤ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁੂੰਦੀਆਂ ਹਨ।

	ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਥਨ ਲਈ ਵਿੱਿੋ ਵਿੱਿਿੇ ਫੂੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਫੂੰਰਡੂੰਗ ਸਿੋਤਾਂ ਰਵਿੱਚ ਫੈਡਿਲ ਅਤੇ ਿਾਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਫੂੰਡ, ਅਮੈਿੀਕਨ ਿੈਸਰਕਊ ਪਲਾਨ ਐਕਟ 
	ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਕੁਝ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਸਕ ਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਥਨ ਲਈ ਵਿੱਿੋ ਵਿੱਿਿੇ ਫੂੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਫੂੰਰਡੂੰਗ ਸਿੋਤਾਂ ਰਵਿੱਚ ਫੈਡਿਲ ਅਤੇ ਿਾਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਫੂੰਡ, ਅਮੈਿੀਕਨ ਿੈਸਰਕਊ ਪਲਾਨ ਐਕਟ 
	(American Rescue Plan Act, ARPA) 
	ਫੂੰਡ ਅਤੇ ਿਾਸ ਿਾਜ ਫੂੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸਟੇਂਡੇਡ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਫੂੰਡਾਂ ਰਵਿੱਚ 2021
	–
	22 ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਲਈ $12 ਰਮਲੀਅਨ, ਅਤੇ 2022
	–
	23 ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਲਈ $12 ਰਮਲੀਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

	ਐਲੇਕਸ ਇਥੇ ਕੁਝ ਕਰਹਣਾ ਚਾਹ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇਣ ਰਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੇਗੀ।

	ਕੀ ਮੇਿਾ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈਯੋਗ ਹੈ?
	ਕੀ ਮੇਿਾ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈਯੋਗ ਹੈ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਉਮਿ (ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ 16ਤੋਂ 21ਸਾਲ ਦੇ) ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਿਾਨ ਕੂੰਮ-ਅਧਾਿਤ ਰਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਪਹੁੂੰਚ ਰਵਚ ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।


	❖
	❖
	❖
	ਉਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਜਨਹਾਂ ਦੀ ਉਮਿ 2019
	–
	20 ਜਾਂ 2020
	–
	21 ਦੌਿਾਨ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਿੱਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।


	❖
	❖
	❖
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ:


	▪
	▪
	▪
	▪
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਈ 
	I
	EP 
	[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ ਹਿੱਲ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


	▪
	▪
	▪
	ਿੁੂੰਝ ਗਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀਹੈ।


	▪
	▪
	▪
	ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਸੈਕੂੰਡਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ ਪਰਤੀ ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿੱਧਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education P
	rogram] 
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ ਰਵਿੱਚ ਦਿਸਾਇਆ ਰਗਆ ਹੈ)।





	Figure
	ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਿ 16-21 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਕੂੰਮ ਅਧਾਿਤ ਰਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਰਵਿੱਚ ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨਾ ਰਪਆ ਹੋਵੇਗਾਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਰਜਨਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨ ੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
	ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਿ 16-21 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਕੂੰਮ ਅਧਾਿਤ ਰਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਰਵਿੱਚ ਿੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨਾ ਰਪਆ ਹੋਵੇਗਾਅਤੇ ਉਹ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਰਜਨਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨ ੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
	ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇ ਰਕਸੇ 
	ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇ ਰਕਸੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਿ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੀਮ:

	▪
	▪
	▪
	▪
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤਰਸਿੱਰਿਆਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂਜਾਂ
	IEP 
	[ਰਵਅਕਤੀਗਤਰਸਿੱਰਿਆਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਪਲਾਨਦੀਪਰਗਤੀਦੀਘਾਟਨ ੂੰਹਿੱਲਕਿਸਕਦੀਹੈ।


	▪
	▪
	▪
	ਿੁੂੰਝੀਹੋਈਸਪੇਸ਼ਲਏਜ ਕੇਸ਼ਨਜਾਂਸਬੂੰਧਤਸੇਵਾਵਾਂਪਰਦਾਨਕਿਸਕਦੀਹੈਅਤੇਨਾਲਹੀ


	▪
	▪
	▪
	ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂਨ ੂੰਉਹਨਾਂਦੇਸੈਕੂੰਡਿੀਤੋਂਬਾਅਦਦੇਟੀਰਚਆਂ(ਰਜਵੇਂਰਕ
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤਰਸਿੱਰਿਆਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਪਲਾਨਅਤੇ
	HSBP [
	ਹਾਈਸਕ ਲਐਂਡਬੇਯੋਂਡਪਲਾਨ
	, High 
	School and Beyond Plan] 
	ਰਵਿੱਚਦਿਸਾਇਆਰਗਆਹੈ) ਵਿੱਲਤਿਿੱਕੀਦੇਉਮੀਦਵਾਲੇਪਿੱਧਿਤੇਵਾਪਸਜਾਣਲਈਸਹਾਇਤਾਕਿਸਕਦੀਹੈ।



	ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਰਬੂੰਦ  ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ/ਚਾਹੁੂੰਦੀ ਹਾਂ 
	ਮੈਂ ਇਥੇ ਕੁਝ ਰਬੂੰਦ  ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ/ਚਾਹੁੂੰਦੀ ਹਾਂ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Indi
	vidualized Education 
	Program] 
	ਟੀਮ ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਜੂੰਮੇਵਾਿ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਨ ੂੰ ਪ ਿਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾ ਰਸਿਫ ਕਰੈਰਡਟ ਅਤੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਹੋਣ, ਬਲਰਕ ਉਸ ਦਾ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟਰਾਂਰਡਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਟੀਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਆਪਣਾ ਰਡਪਲੋਮਾ ਕਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਜਹਾ ਇਹ ਹੈ ਰਕ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਰਨਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਪ ਿੀਆਂ ਕਿ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਰਕਸੇ ਵੀ ਅਰਤਰਿਕਤ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
	I
	EP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ ਰਡਪਲੋਮਾ ਜਾਿੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਣ।


	ਇਿੱਕ ਹੋਿ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਕ: ਸੀਨੀਅਿ ਜੋ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਚ ਰਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱਿ ਿਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਸੇਿੇਮਨੀ ਦੌਿਾਨ ਹਾਜ਼ਿੀ ਦਾ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਫਿ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਰਡਪਲੋਮਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਪ ਿੀਆਂ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
	ਇਿੱਕ ਹੋਿ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਕ: ਸੀਨੀਅਿ ਜੋ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਚ ਰਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱਿ ਿਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਸੇਿੇਮਨੀ ਦੌਿਾਨ ਹਾਜ਼ਿੀ ਦਾ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਫਿ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਰਡਪਲੋਮਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਪ ਿੀਆਂ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
	ਇਿੱਕ ਹੋਿ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਰਕ: ਸੀਨੀਅਿ ਜੋ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਚ ਰਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱਿ ਿਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਸੇਿੇਮਨੀ ਦੌਿਾਨ ਹਾਜ਼ਿੀ ਦਾ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਫਿ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਰਡਪਲੋਮਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਪ ਿੀਆਂ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਹੁਣ ਰਕਸੇ ਅਰਤਰਿਕਤ ਸਪੇਸ਼ਲਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੇਰਵਨ ਦੇ ਲਾਅ (
	RCW 
	Span
	28
	A.
	155.170) ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ, ਜੋ 18 ਤੋਂ21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਚਕਾਿ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਵਰਦਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱਿਣਗੇ, ਚਾਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਸੇਿੇਮਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱਸਾ ਲੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਿੀਦਾ ਪਰਮਾਣਪਿੱਤਿ ਪਰਾਪਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।


	Figure
	Span

	ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਲਈ ਕੀ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ?
	ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਲਈ ਕੀ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਨਾਲ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਉਮਿ ਦੇ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੂੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਾ ਵਾਪਿਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individua
	lized Education 
	Program] 
	ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਰਨਤ ਪਿੱਧਿ ਕੀ ਸੀ?


	❖
	❖
	❖
	ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਹ 
	IEP 
	[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਪਰਰਕਰਿਆ ਦਾ ਰਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


	❖
	❖
	❖
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਦੀ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟਸਲਾਨਾ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Ind
	ividualized 
	Education Program] 
	ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾਰਪਆਂ ਦੁਆਿਾ ਜਾਣਕਾਿੀ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਅਕਸਿ ਸਮੀਰਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਸਕਦੀ ਹੈ।




	Figure
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਿੇ ਰਿਕਵਿੀ ਫੈਸਰਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ 
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਿੇ ਰਿਕਵਿੀ ਫੈਸਰਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ 
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਿੇ ਰਿਕਵਿੀ ਫੈਸਰਲਆਂ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ 
	IEP 
	[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਵਾਲੇ ਹਿੇਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਰਵਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਉਮਿ ਦੇ 16 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਿਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ

	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 
	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ' ਤੇ ਅਧਾਿਤ ਹੋਣਗੇ ਰਕ ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized 
	Education Program] 
	ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਪਰਗਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਿੱਧਿ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ।

	ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਹ 
	ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਇਹ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਪਰਰਕਰਿਆ ਦਾ ਰਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
	IE
	P [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਵਿੱਚ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਸਲਾਨਾ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਸਮੀਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਪਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ
	, IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਰਗਤੀਜਾਂ ਮਾਰਪਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਅਕਸਿ ਸਮੀਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ।


	ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਿਣ
	ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਿਣ

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ਬਾਲਗ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਿਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਰਵਭਾਗ 
	(Division 
	of Vocational Rehabilitation, DVR), 
	ਰਵਕਾਸਾਤਮਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੂੰਚਾਲਨ 
	(Developmental Disabilities 
	Administration, DDA), 
	ਆਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


	❖
	❖
	❖
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਦਿਸਾਏ ਗਏ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ ਪ ਿਾ ਕਿਨਾ।


	❖
	❖
	❖
	ਅਰਤਰਿਕਤ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਜਾਂ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਦੇ ਤਜ਼ਿਬੇ।


	❖
	❖
	❖
	ACT [
	ਅਮੇਰਿਕਨ ਕਾਲਜ ਟੈਸਰਟੂੰਗ
	, American College Testing]/SAT [
	ਸਕਾਰਲਸਰਟਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ
	, 
	Scholastic Assessment Test] 
	ਜਾਂ ਹੋਿ ਕਾਲਜ ਪਰਵੇਸ਼ ਪਰੀਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਅਤੇ ਰਤਆਿੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।


	❖
	❖
	❖
	ਸਮਿਥਨ ਲਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਿ ਤੇ ਰਤਆਿ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ 
	(Specially Designed Instruction, SDI) 
	ਜਾਂ ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 
	(Related Services, RS):


	▪
	▪
	▪
	▪
	ਿੈਰਜ਼ਊਮੇ ਨ ੂੰ ਰਤਆਿ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ ਸੂੰਸ਼ੋਰਧਤ ਕਿਨਾ।


	▪
	▪
	▪
	ਨੌਕਿੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਸਿੱਰਿਆ ਲਈ ਅਿਜੀਆਂ ਨ ੂੰ ਪ ਿਾ ਕਿਨਾ।


	▪
	▪
	▪
	ਇਿੱਕ ਹਫਤਾਵਾਿੀ ਬਜਟ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ ਬਣਾਏ ਿਿੱਿਣਾ।


	▪
	▪
	▪
	ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੈਰਟੂੰਗਾਂ ਰਵਿੱਚ ਕਾਿਜਸ਼ੀਲ ਸੂੰਚਾਿ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ।


	▪
	▪
	▪
	ਸੁਤੂੰਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਬਰਲਕ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਰਸਸਟਮ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ।





	Figure
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individ
	ualized Education 
	Program] 
	ਟੀਮ ਦੁਆਿਾ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਵਰਦਆਿਥੀ 
	COVID 
	ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ 
	IEP 
	[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਚੇ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਿਣਾਂ ਇਿੱਥੇ ਰਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦਾਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਰਦਿਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:

	•
	•
	•
	•
	ਨੌਕਿੀ ਦੀ ਉਮੀਦ।


	•
	•
	•
	ਨੌਕਿੀ ਦੀ ਰਤਆਿੀ ਦੇ ਹੁਨਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ।


	•
	•
	•
	ਸਮਿਰਥਤ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਿ ਪਰਮੁਿੱਿ ਏਜੂੰਸੀ ਨ ੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ 
	DVR 
	ਅਤੇ 
	DDA)
	।



	ਇਹ 
	ਇਹ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂ ਲਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤਿਹਾਂ ਵੀ ਰਦਿਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜਵੇਂ ਰਕ:

	•
	•
	•
	•
	ਿੈਰਜ਼ਉਮੇ ਬਣਾਉਣਾ।


	•
	•
	•
	ਨੌਕਿੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਿੱਰਿਆ ਲਈ ਅਿਜੀਆਂ ਨ ੂੰ ਪ ਿਾ ਕਿਨਾ।


	•
	•
	•
	ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰਬੂੰਧਨ ਦੇ ਹੁਨਿ 'ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਿਨਾ।


	•
	•
	•
	ਕਰਮਊਰਨਟੀਸੈਰਟੂੰਗਾਂਰਵਿੱਚਕਾਿਜਸ਼ੀਲਸੂੰਚਾਿਿਣਨੀਤੀਆਂਦੀਵਿਤੋਂਕਿਨਾ।


	•
	•
	•
	ਸੁਤੂੰਤਿ ਤੌਿ 'ਤੇ ਪਬਰਲਕ ਟਰਾਂਰਸਟ ਰਸਸਟਮ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਨਾ।



	ਇਹ ਰਸਿਫ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਿਣਾਂ ਹਨ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਕਸ ਤਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਿਿੱਿੋ ਰਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ 
	ਇਹ ਰਸਿਫ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਿਣਾਂ ਹਨ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਕਸ ਤਿਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਿਿੱਿੋ ਰਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਉੱਤੇ ਅਧਾਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਹਨ।


	ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਵਕਿੇਂ ਦਸਤਾਿੇਜੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ?
	ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਵਕਿੇਂ ਦਸਤਾਿੇਜੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕੂੰਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਿੱਕ 
	PW
	N [
	ਪਰਹਲੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ
	, 
	Prior Written Notice] 
	ਰਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


	❖
	❖
	❖
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ “ਸਕ ਲ ਦਾ ਰਦਨ” ਦਾ ਅਿਥ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਵਿੱਿਿਾ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਿ 21ਉਮਿ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ।


	❖
	❖
	❖
	21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਹੁਣ ਰਕਸੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Indivi
	dualized 
	Education Program] 
	ਦੁਆਿਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ 
	(free and appropriate public 
	education, FAPE) 
	ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੇ। ਜੋ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
	, IEP 
	[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


	❖
	❖
	❖
	ਤਿਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਵਾਲੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Educatio
	n Program] 
	ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਾ ਇਿੱਕ 
	PWN [
	ਪਰਹਲੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ
	, Prior 
	Written Notice] 
	ਦੁਆਿਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।




	Figure
	ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਰਕਵੇਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹਨ? ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕੂੰਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਿੱਕ ਪਰਹਲੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ ਰਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
	ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਰਕਵੇਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹਨ? ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕੂੰਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਇਿੱਕ ਪਰਹਲੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ ਰਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ “ਸਕ ਲ ਦਾ ਰਦਨ” ਦਾ ਅਿਥ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਵਿੱਿਿਾ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਿ 21 ਉਮਿ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈਰਕਉਂਰਕ ਇਹਨਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਜਾਂ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਦੀਆਂ ਸੈਰਟੂੰਗਾਂ ਰਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਘੂੰਟੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਆਮ ਰਦਨ ਤੋਂ ਵਿੱਿਿੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
	ਇਹ ਗਿੱਲ ਵੀ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਰਕ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਹੁਣ ਰਕਸੇ 
	ਇਹ ਗਿੱਲ ਵੀ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਰਕ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਹੁਣ ਰਕਸੇ 
	IEP
	[
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਦੁਆਿਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ 
	(free 
	and appropriate public education, FAPE) 
	ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕੀ, 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਡੇ ਰਜਨਹਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿੱਕ ਰਡਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
	, IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

	ਇਸਨ ੂੰ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਵਾਲੇ 
	ਇਸਨ ੂੰ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਿਟਾਂ ਵਾਲੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualize
	d Education 
	Program] 
	ਰਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ
	, IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualiz
	ed 
	Education Program] 
	ਟੀਮ ਇਿੱਕ ਪੁਿਾਣੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ ਰਵਿੱਚ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੀ ਿ ਪ ਿੇਿਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਪਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱਚ ਰਕਹਾ ਸੀ ਇਸ ਅਧਾਿ ਤੇ ਅਧਾਿਤ ਹੋਣਰਗਆਂ ਰਕ ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਅਤੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਪਰਗਤੀ ਦਾਅਨੁਮਾਰਨਤਪਿੱਧਿਕੀਸੀ।


	ਇਸ ਲਈ, ਸੂੰਿੇਪ ਰਵਿੱਚ 
	ਇਸ ਲਈ, ਸੂੰਿੇਪ ਰਵਿੱਚ 
	ਇਸ ਲਈ, ਸੂੰਿੇਪ ਰਵਿੱਚ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮਾਂ 
	IEP 
	[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਨ ੂੰ ਸੂੰਸ਼ੋਰਧਤ ਨਹੀਂ ਕਿਿਹੀਆਂ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿ ਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸਮਿਥਨ ਸੂੰਭਾਵਤ ਤੌਿ ਤੇ ਇਿੱਕ 
	PWN [
	ਪਰਹਲੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ
	, Prior Written Notice] 
	ਰਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਰਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individu
	alized Education 
	Program] 
	ਦੇ ਅਧਾਿ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 


	Figure
	Span

	ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਕਿੇਂ ਪਰਦਾਨਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
	ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਕਿੇਂ ਪਰਦਾਨਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮਾਂਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨ ੂੰ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਸ਼ਡਉਲ ਤੈਲ ਕਿਨਾ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਿਿੱਿਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਿੇਤਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਿਾ।


	❖
	❖
	❖
	ਰਸ਼ਡਊਲ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਾਿੇ ਸੋਚਣਾ:


	▪
	▪
	▪
	▪
	ਇਹ ਫੈਸਲੇ, ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੂੰਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱਚ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾ ਵਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


	▪
	▪
	▪
	ਸੂੰਮਰਲਤ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ ਪਰਤੀਬੂੰਰਧਤ ਵਾਤਾਵਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


	▪
	▪
	▪
	ਏਜੂੰਸੀ ਰਲੂੰਕੇਜ, ਵਿਤਮਾਨ ਿੁਜ਼ਗਾਿ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਿ ਬਾਲਗ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।





	Figure
	ਤਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਕਵੇਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
	ਤਾਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਕਵੇਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
	•
	•
	•
	•
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਵੇਂਰਕ ਰਸ਼ਡਉਲ ਤੈਲ ਕਿਨਾ, ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਿਿੱਿਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਿੇਤਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਿਾ।


	•
	•
	•
	ਇਹ ਫੈਸਲੇ, ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੂੰਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱਚ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦਾ ਵਿਤਮਾਨ ਪਿੱਧਿ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


	•
	•
	•
	ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡੀ ਹਿੱਦ ਤਿੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ


	•
	•
	•
	ਏਜੂੰਸੀ ਰਲੂੰਕੇਜ, ਵਿਤਮਾਨ ਿੁਜ਼ਗਾਿ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਿ ਬਾਲਗ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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	ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਕਿੇਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

	Figure
	ਸਟ੍ਾਫ
	ਸਟ੍ਾਫ

	ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
	ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ਲਾਇਸੂੰਸਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀਰਫਕੇਟੇਡ ਸਪੈਸ਼ਲਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ।


	•
	•
	•
	ਸਕ ਲ ਰਜ਼ਲਹਾ ਕਿਮਚਾਿੀ (ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨਸਟਾਫ ਦੁਆਿਾ ਰਸਿੱਧੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੂੰਗਦੇ ਅਧੀਨ)।


	•
	•
	•
	ਗੁਆਂਢੀ ਸਕ ਲ 
	ESD [
	ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਅਕ ਸੇਵਾ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ
	, Educational Service Districts] 
	ਤੋਂ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ।


	•
	•
	•
	ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨਾ।
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	Figure
	ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਿਟ੍ੇਸ਼ਨ
	ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਿਟ੍ੇਸ਼ਨ

	IEP [
	IEP [
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized 
	Education Program] 
	ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਿੇਤਿੀ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਰਵਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਿੱਰਸਆ ਦਾ ਹਿੱਲਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨ ੂੰ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਰਚਤ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਰਮਲੇ।

	ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ਰਜ਼ਲਹਾ ਅਤੇ ਿੇਤਿੀ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ।


	•
	•
	•
	ਸਾਂਝੇ ਐਗਿੀਮੇਂਟ।


	•
	•
	•
	ਰਨਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਰਵਕਲਪ।


	•
	•
	•
	ਯਾਤਿਾ ਦੇ ਿਿਰਚਆਂ ਲਈ ਮਾਰਪਆਂ ਨ ੂੰ ਅਦਾਇਗੀ।






	Figure
	Span

	OSPI [
	OSPI [
	OSPI [
	ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ
	, Office of Superintendent of Public 
	Education] 
	ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਿੇਟਸ਼ਨ ਇਿੱਕਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
	IEP 
	[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲੀ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਿੋ ਵਿੱਿਿੇ ਤਿੀਰਕਆਂ ਨ ੂੰ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ੂੰ ਲਾਗ  ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿਿੱਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਮਾਨ ਅਰਭਆਸਾਂ ਦਾ ਰਵਸਥਾਿ ਕਿਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨ ੂੰ ਇਿੱਥੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਦਾਇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਵਿੱਚ ਸ ਚੀਬਿੱਧ ਵੇਿੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਨ, ਅਸੀਂ ਅਿੱਜ ਿਾਸ ਤੌਿ 'ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਿਾਂਗੇ, ਪਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਸੀ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਜ਼ਰਲਹਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੋਵੇ।


	ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਮ਼ੈਂ ਕੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
	ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਮ਼ੈਂ ਕੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿਿੱਕੀਬਾਿੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੁਿੱਛੋ।


	❖
	❖
	❖
	ਆਪਣੀ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਬਾਿੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ:


	▪
	▪
	▪
	▪
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਰਚਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਿੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੀਰਚਆਂ 'ਤੇ ਪਰਗਤੀ।


	▪
	▪
	▪
	ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਨ ੂੰ ਪ ਿਾ ਕਿਨਾ।



	❖
	❖
	❖
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਰਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਵਚਾਿਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿੋ। ਦ ਜੀਆਂ ਏਜੂੰਸੀਆਂਬਾਿੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਿੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਿਹੀਆਂ ਹਨ।


	❖
	❖
	❖
	ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾ ਰਵਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਰਹਮਤ ਨਹੀਂਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿੋ। ਜੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੂੰਚਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਰਵਕਲਪਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ।




	Figure
	ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਅਿੱਜ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਚਿਚਾ ਨ ੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਰਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿੇ। ਪਰਹਲੇ ਕਦਮ ਰਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਲਾਹਰਦੂੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ 
	ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਅਿੱਜ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਚਿਚਾ ਨ ੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਰਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿੇ। ਪਰਹਲੇ ਕਦਮ ਰਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਲਾਹਰਦੂੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ 
	ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਅਿੱਜ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਚਿਚਾ ਨ ੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਪਰਿਵਾਿ ਸੋਚ ਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਰਕ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿੇ। ਪਰਹਲੇ ਕਦਮ ਰਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਸਲਾਹਰਦੂੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ 
	IEP 
	[ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਕੋਲ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਿਿੱਿੋ, ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਿਨ ਗਿੱਲ ਇਹ ਰਕ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪਰਗਤੀ ਡੇਟਾ ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੇ ਜਾਣੋ।

	ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਅੂੰਕਰੜਆਂ ਰਵਿੱਚ 
	ਪਰਗਤੀ ਦੇ ਅੂੰਕਰੜਆਂ ਰਵਿੱਚ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education P
	rogram] 
	ਟੀਚੇ, ਰਿਪੋਿਟ ਕਾਿਡ ਗਿੇਡ, ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਅਤੇ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ
	, IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਰਗਤੀ, ਆਰਦਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

	ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਰਸਿੱਿਣ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਗਆਨ ਅਤੇ ਰਨਿੀਿਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪ ਿਣ ਹਨ! ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੀ 
	ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਰਸਿੱਿਣ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਗਆਨ ਅਤੇ ਰਨਿੀਿਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪ ਿਣ ਹਨ! ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੀ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Progra
	m] 
	ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੌਿਾਨ ਆਪਣੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਬਾਿੇ ਕੀ ਰਸਿੱਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਕ ਰਕਹੜੀਆਂ ਿਣਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੂੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦ ਜੀਆਂ ਏਜੂੰਸੀਆਂ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਿੁਜ਼ਗਾਿ ਪਰਦਾਤਾ, ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨ ੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਿੋ।

	ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ 
	ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program
	] 
	ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਤਾਰਵਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਕਲਪਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਰਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਸਮਿੱਰਸਆਵਾਂ ਨ ੂੰ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized 


	Education Program] 
	Education Program] 
	Education Program] 
	ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਿਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕ ਲ ਦੇ ਰਪਰੂੰਸੀਪਲ, ਰਜ਼ਲਹਾ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਿਆ ਰਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦਫਤਿ ਤਕ ਇਿੱਥੇ 
	OSPI [
	ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ
	, Office of Superintendent of Public Education] 
	ਰਵਿੇ ਵੀ ਪਹੁੂੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂੰਪਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦਿੱਤੀ ਹੈ।


	Figure
	Span

	ਜੇ ਮੇਿੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਤਾਂ ਕੀ?
	ਜੇ ਮੇਿੇ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,ਤਾਂ ਕੀ?

	❖
	❖
	❖
	❖
	❖
	ਸਕ ਲ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਰਿਆ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਿ ਉਨਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਠੁਕਿਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਰਿਮੋਟ ਿਰਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।


	❖
	❖
	❖
	ਕੂੰਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਲਾਅ ਜਿੱਜ ਜਾਂ 
	OSPI [
	ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ
	, Office of 
	Superintendent of Public Education] 
	ਰਨਵਾਿਨ ਕਾਿਕਾਂ 'ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੇਗਾ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਿਸਕਾਿ ਨ ੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿਨਾ।


	❖
	❖
	❖
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ ਇਕ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਹੜੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿ ਿਤ ਹੈ ਇਹ ਰਧਆਨ ਰਵਿੱਚ ਿਿੱਿਦੇ ਹੋਏ:


	▪
	▪
	▪
	▪
	ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨ ੂੰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ।


	▪
	▪
	▪
	ਪਰਿਵਾਿ ਵਿੱਲੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿਨ ਦਾ ਕਾਿਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੂੰਚ ਕਿਨ ਲਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਸੂੰਭਾਵਤ ਹਿੱਲ (ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਜੇ ਗਿਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੌਿਾਨ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰਦਾ)।


	▪
	▪
	▪
	ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿ ਿਤਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਉੱਤੇ ਕੋਰਵਡ ਦਾ ਪਰਭਾਵ।





	Figure
	ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਸਿ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ ਮਾਰਪਆਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂਰਮਲ ਿਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਹਨ। ਸਕ ਲ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਉਨਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਅਸਵੀਕਾਿ ਕਿ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਮੋਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਿਰਹਣਾ ਚੁਰਣਆ ਹੈ।
	ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਸਿ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਨ ੂੰ ਮਾਰਪਆਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂਰਮਲ ਿਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਹਨ। ਸਕ ਲ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰਰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਿਨਾਂ ਕਿਕੇ ਉਨਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਅਸਵੀਕਾਿ ਕਿ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਮੋਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਿਰਹਣਾ ਚੁਰਣਆ ਹੈ।
	ਕੂੰਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਲਾਅ ਜਿੱਜ ਜਾਂ 
	ਕੂੰਪੇਨਸੇਂਟਿੀ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਪਰਬੂੰਧਕੀ ਲਾਅ ਜਿੱਜ ਜਾਂ 
	OSPI [
	ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ
	, Office of Superintendent of Public Education] 
	ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂਚਕਿਤਾ ਉਨਹਾਂ ਕਾਿਕਾਂ ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੇਗਾ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਵਾਿਡ ਨ ੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿਨਾ। ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫਰੇਰਮੂੰਗ ਇਹ ਹੈ ਰਕ ਰਵਵਾਦ ਰਨਪਟਾਿੇ ਦੇ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਿ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਕਰਿਆਸ਼ੀਲਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Pro
	gram] 
	ਟੀਮ ਨ ੂੰ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪਰਰਕਰਿਆਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਿ ਦੁਆਿਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਿਾ ਜਾਂ ਰਕਸਮਾਂ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਿਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਜਿ ਿਤਾਂ ਤੇ ਚਿੱਲ ਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜ਼ਿ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਕੋਲ ਰਵਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਰਵਕਲਪਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ।


	OSPI [
	OSPI [
	OSPI [
	ਜਨਤਕ ਵਸਿੱਵਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡ਼ੈਂਟ੍ ਦਾ ਦਫਤਿ
	, Office of Superintendent o
	f 
	Public Education] 
	ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਵਕਿੇਂਕਿ ਵਿਹਾ ਹੈ?
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	➢
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	Span
	OSPI [
	ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ
	, Office of Superintendent of Public Education] 
	ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਰਿਕਵਿੀ ਪਲਾਨ: ਪਲਾਰਨੂੰਗ ਗਾਈਡ 2021ਰਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ.
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	Washington 
	Span
	ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼: 2021 ਐਂਡ ਬੇਯੋਂਡਲਈ ਿੋਡ ਮੈਪ ਪਰਕਾਸ਼ਤ.


	➢
	➢
	➢
	20ਮਈ, 2021ਨ ੂੰ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕ ਲ/ ਰਜ਼ਲਹਾ ਸਰਹਭਾਗੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵੈਰਬਨਾਿ ਿਿੱਰਿਆ ਸੀ।
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	ਿਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੂੰਸੀਆਂ, ਸਕ ਲ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਮ ਹਾਂ, ਿੁਜ਼ਗਾਿਦਾਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਫੇਸ਼ਨਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਪਰੋਵਾਈਡਿ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੂੰਚਾਿ।


	➢
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	ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੂੰਗ ਐਕਟੀਰਵਟੀਜ਼:


	▪
	▪
	▪
	▪
	2020
	–
	21
	: IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ 
	HSBP [
	ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਐਂਡ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ
	, High School and Beyond Plan] 
	ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ, ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਵਰਦਅਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰਵਡ ਦੇਦੌਿਾਨ 
	FAPE 
	[ਮੁਫਤ ਢੁਕਵੀਂ ਪਬਰਲਕ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ
	, Free and Appropriate Public Education] 
	ਦੇ ਪਰਬੂੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


	▪
	▪
	▪
	2021
	–
	22: ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਦਰੜਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਿਨ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
	, HSBP 
	[ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਐਂਡ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ
	, High School and Beyond Plan], 
	ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਵਰਦਅਕ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲਕਿੇਗਾ।





	Figure
	ਸਾਨ ੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਿੱਰਛਆ ਰਗਆ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
	ਸਾਨ ੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਿੱਰਛਆ ਰਗਆ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
	ਸਾਨ ੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਿੱਰਛਆ ਰਗਆ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
	OSPI [
	ਜਨਤਕ ਰਸਿੱਰਿਆ ਦੇ ਸੁਪਿਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਤਿ
	, Office of Superintendent of Public Education] 
	ਕੀ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਹਦਾਇਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਜਸ ਰਵਿੱਚ ਅਕਾਦਰਮਕ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਭਲਾਈ ਰਿਕਵਿੀ ਪਲਾਨ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੋਡ-ਮੈਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆਪਰੋਗਿਾਮ
	, 
	Individualized Education Program] 
	ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਦਾਇਤ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 20ਮਈ ਨ ੂੰ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਰਜ਼ਲਹਾ ਸਰਹਭਾਗੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵੈਰਬਨਾਿ ਿਿੱਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੂੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਵਆਪਕ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ।

	ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਭਾਗੀਦਾਿਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਲ ਿਹੇ ਸੂੰਚਾਿ ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱਸਾ ਲੈ ਿਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਸਰਵਿੱਚ ਹੋਿ ਿਾਜ ਏਜੂੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਸਕ ਲ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਫੇਸ਼ਨਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਪਰੋਵਾਈਡਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
	ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਜ ਦੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੂੰਗ ਰਵਚ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨਾ ਸ਼ੁਿ  ਕਿ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਸਾਡੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਵਿੱਚ 
	ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਿਾਜ ਦੀ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੂੰਗ ਰਵਚ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਨਾ ਸ਼ੁਿ  ਕਿ ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਿਾਨ, ਸਾਡੀ ਪਰਰਕਰਿਆ ਰਵਿੱਚ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਬੇਯੋਂਡਪਲਾਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਵਰਦਅਕ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਕੋਰਵਡ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪਬਰਲਕ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ 
	(Free and appropriate public education, FAPE) 
	ਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹਿਇਿੱਕ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਲੋਂ ਮਾਨੀਟਿ ਕੀਤੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਲਾਰਨੂੰਗ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਬਾਿੇ ਪੁਿੱਛਰਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

	ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਅਤੇ ਬੇਯੋਂਡ ਪਲਾਨ, ਪਰਗਤੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਰਦਅਕ ਲਾਭ ਸਮੇਤ, ਵਿੱਿਿੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਵਿੀ 

	ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਦਰੜਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਿਨ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਿਾਂਗੇ।
	ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਦਰੜਤਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਿਨ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਿਾਂਗੇ।
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	Span

	ਮ਼ੈਂ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਵਕਿੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
	ਮ਼ੈਂ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਿੇ ਹੋਿ ਵਕਿੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

	➢
	➢
	➢
	➢
	➢
	ਆਪਣੀ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਨ ੂੰ ਅਰਤਰਿਕਤ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਚੇ ਦੇ ਪਰਗਤੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਪੁਿੱਛੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਿੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਨ ੂੰ ਸ ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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	ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਰਤਰਿਕਤ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਰਚੂੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਸਪੇਸ਼ਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਦਫਤਿ ਤਕ ਪਹੁੂੰਚੋ।
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	ਰਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਰਜ਼ਲਹੇ ਦੁਆਿਾ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਸੇਵੀ ਗਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਪਲੀਮੇਂਟਲ ਏਜ ਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਰਵਚਾਿ ਕਿੋ।
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	ਟੀਮ ਨ ੂੰ ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦੇ ਸਮੇਂ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਚਾਿ-ਵਟਾਂਦਿਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਧਆਨ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

	ਸ: ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਦਆਿਥੀ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਮਿ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈ ਵਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਨੂੰ 
	ਸ: ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਦਆਿਥੀ 21 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਉਮਿ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੈ ਵਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਵਦਆਿਥੀ ਨੂੰ 
	IEP 
	[ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱਵਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਵਮਲੇਗਾ? ਵਿਕਿਿੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਿੇਜੀਕਿਨ ਵਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?

	ਜ:21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ 
	ਜ:21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized E
	ducation 
	Program] 
	ਨਹੀਂ ਿਹੇਗੀ, ਪਿ ਜੇ 
	IEP [
	ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਸਿੱਰਿਆ ਪਰੋਗਿਾਮ
	, Individualized Education Program] 
	ਟੀਮ ਇਹ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਨਹਾਂ ਨ ੂੰ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿ ਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਲਿਤ 
	PWN
	[
	ਪਰਹਲੇ ਰਲਿਤੀ ਨੋਰਟਸ
	, Prior 
	Written Notice] 
	ਰਵਿੱਚ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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