
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਵਖਆ 

ਵਿਸਾ ਵਿਰਿ਼ੇਸ ਿਾ ਿਾਰ: ਬਿੰਤ 2021 
 

ਇਿ ਿਰੋਤ ਿਾ ਉਿ਼ੇਸ ਵਿਰਿ਼ੇਸਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਮੀਵਖਆ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਿਾਰ਼ੇ ਗਰ਼ੇਡ ਲ਼ੇਿਲ, ਪ੍ਰੀਿਕੂਲ ਤੋਂ 21 ਿਾਲ ਤਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 

ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਿੱਵਖਆ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰਿ ਬਾਰ਼ੇ ਿਕੂਲਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਿਫਾਰਸਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਿਤਾਿ਼ੇਜ਼ ਵਿਿੱਚ ਮਾਰਗਿਰਸਿ 

ਿੀ ਿਮੀਵਖਆ ਆਿ਼ੇਗੀ, ਇਿਿ਼ੇ ਬਾਅਿ ਯੋਜਿਾਬੰਿੀ ਚੈਕਵਲਿਟ ਆਿ਼ੇਗੀ, ਅਤ਼ੇ ਕੁਝ ਿੰਬੰਵਿਤ ਿਰੋਤ ਵਲੰਕਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਿਾਲ ਖਤਮ ਹੋ 

ਜਾਿ਼ੇਗਾ। 
 

ਪੂਰੇ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਲਾਾਂਗ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਰਪੂਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰ 

ਇਿ ਿੈਕਸਿ ਿਾ ਉਿ਼ੇਸ ਪ੍ਰਸਿਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਉਿੱਤਰਾ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਿੱਖ ਰੀਮਾਈ ਼ਾਂਡਰ ਿਾ ਿਾਰ ਿ਼ੇਣਾ ਹੈ: COVID-19 ਿੌਰਾਿ ਵਿਕਲਾ਼ਾਂਗ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ to ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਿਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਿਕੂਲ ਿ਼ੇ ਵਜ਼ਵਲਿਆ਼ਾਂ ਿੰੂ Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) 

ਿੀਆ਼ਾਂ ਲੋੜੀ ਼ਾਂਿੀਆ਼ਾਂ ਹਿਾਇਤਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਮਾਡਲਾ਼ਾਂ ਵਿਚ Free Appropriate Public Education (FAPE) ਿੀਆ਼ਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ੂਰਾ 

ਕਰਿ ਵਿਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਵਿਿੱਿ਼ੇ ਪ੍ਰਸਿ ਅਤ਼ੇ ਉਿੱਤਰ ਿ਼ੇ ਹਿਾਲ਼ੇ  ਹਰ ਇਕਾਈ ਿ਼ੇ ਬਾਅਿ ਬਰੈਕਟ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਕੀਤ਼ੇ ਜਾ਼ਾਂਿ਼ੇ ਹਿ। 
 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ 
 

• ਵਜਵਲਿਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿਟਾਫ ਅਤ਼ੇ ਮਾਵਪ੍ਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿ਼ੇ ਵਕਿ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ (ਅਰਥਾਤ, ਬਿੱਚਾ ਲਿੱਭਣਾ) ਬਾਰ਼ੇ ਵਚੰਤਾ ਹੋਣ ਤ਼ੇ ਵਿਵਿਅਕ 

ਮਾਡਲਾ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਵਿਅਕ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਆਰੰਭ ਕਰਿ ਲਈ ਵਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਕਰਆ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ 

ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। (E-5) 

• ਵਜ਼ਵਲਿਆ਼ਾਂ ਿੰੂ FAPE ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰਿ, ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ IEPs ਿੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਿ ਅਤ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਭਾਗ C ਤੋਂ ਭਾਗ B 

ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲ ਕਰਿ ਿੀ ਉਿਿਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਤੀਜ਼ੇ ਜਿਮਵਿਿ ਤਿੱਕ ਵਜੰ਼ਮ਼ੇਿਾਰੀ ਵਿਭਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਿ਼ੇ ਹਿ। (E-6)  

• ਉਹਿਾ਼ਾਂ ਫੈਿਵਲਆ਼ਾਂ ਲਈ ਵਜਿਿਾ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਵਪ੍ਆ਼ਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੁਢਲ਼ੇ  ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਲਈ ਿਵਹਮਤੀ) ਤੋਂ ਵਲਖਤੀ ਿਵਹਮਤੀ ਿੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰਿੀ ਹੈ, ਈਮ਼ੇਲ ਿਆੁਰਾ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਵਹਮਤੀ ਜਾ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ੍ਕ ਤਰੀਵਕਆ਼ਾਂ ਿੀ ਿਰਤੋਂ ਉਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਲਖਤੀ 

ਿਵਹਮਤੀ ਮੰਿੀ ਜਾ਼ਾਂਿੀ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਮਾਵਪ੍ਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ਼ਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਉਿ ਗਤੀਵਿਿੀ ਿਾਲ ਿੰਬੰਵਿਤ ਿਾਰੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਿਮਝ ਲੈਂਿਾ ਹੈ ਵਜਿ ਲਈ ਿਵਹਮਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ਼ਾਂਿੀ ਹੈ। (E-3)  

• ਜ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸੁਰਆੂਤੀ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਜਾ਼ਾਂ ਮੁੜ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਿ਼ੇ ਿਮੇਂ ਵਰਮੋਟ ਜਾ਼ਾਂ ਹਾਈਵਬਰਡ ਵਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਵਹਿੱਿਾ ਲੈ ਵਰਹਾ ਹੈ, 

ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਿਮੂਹ ਿੰੂ ਮੌਜੂਿਾ ਅੰਕਵੜਆ਼ਾਂ ਤ਼ੇ ਿਿ਼ੇਰ਼ੇ ਵਿਰਭਰ ਕਰਿ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋ ਿਕਿੀ ਹੈ, ਖਾਿਕਰ ਜ਼ੇ ਵਿਹਤ ਅਤ਼ੇ 

ਿੁਰਿੱਵਖਆ ਿੀਆ਼ਾਂ ਿਾਿਿਾਿੀਆ਼ਾਂ ਵਜ਼ਲ਼ੇ  ਿੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਪ੍ਿੰਡਾ਼ਾਂ ਿਾ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਕਰਿ ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਿੰੂ ਿੀਮਤ ਕਰਿੀਆ਼ਾਂ 

ਹਿ। (E-5)  

• ਜ਼ੇ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਿੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਅਵਤਵਰਕਤ ਿਮੇਂ ਿੀ ਜਰਰੂਤ ਹੁੰਿੀ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਵਜ਼ਲਿ ਾ ਅਤ਼ੇ ਮਾਪ਼੍ੇ 35 ਵਿਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਮਾ਼ਾਂ ਿੀਮਾ 

ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਿਵਹਮਤ ਹੋ ਿਕਿ਼ੇ ਹਿ।1 ਐਕਿਟੈਂਸਿ ਿਿਤਾਿ਼ੇਜ਼ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਵਜਿ ਵਿਿੱਚ ਪੂ੍ਰਾ ਹੋਣ ਿੀ 

ਅਿੁਮਾਿਤ ਵਮਤੀ ਅਤ਼ੇ ਿ਼ੇਰੀ ਿਾ ਕਾਰਿ ਸਾਮਲ ਹੋਿ਼ੇ। ਹਾਲਾ਼ਾਂਵਕ, ਿਾਿਿਾਿੀ ਬਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹ 

ਿੁਵਿਿਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕ਼ੇ ਵਕ ਿਮਾ਼ਾਂਿੀਮਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਬ਼ੇਲੋੜ਼ੇ ਤਰੀਕ਼ੇ ਿਾਲ ਿਿਾਇਆ ਿਾ ਜਾਿ਼ੇ, ਇਹ ਵਿਆਿ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਿ਼ੇ 

ਵਕ ਿੰਭਾਿਤ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿ਼ੇਰੀ ਿਾ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਤ਼ੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪੈ੍ ਿਕਿਾ ਹੈ। (E-1) 
 
 
1 ਇਹ ਯਾਿ ਰਿੱਖਣਾ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਮਾਵਪ੍ਆ਼ਾਂ ਿੀ ਿਵਹਮਤੀ ਵਮਲਣ ਤ਼ੇ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਿੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ 35-ਿਕੂਲੀ ਵਿਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਮਾ਼ਾਂ-ਿੀਮਾ ਿੰੂ ਿਿਾਇਆ ਜਾ 

ਿਕਿਾ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਵਕ ਿਬੂਾਰਾ-ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਿੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵਤੰਿ ਿਾਲਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਮਾ਼ਾਂ-ਿੀਮਾ ਅਤ਼ੇ IEP ਿੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਇਕ ਿਾਲ ਿੀ ਿਮਾ਼ਾਂ-ਿੀਮਾ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਿਿਾਈ 

ਜਾ ਿਕਿੀ। 
 

 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/Providing-Services-SWDs-School-Closures-QandA.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/Providing-Services-SWDs-School-Closures-QandA.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/Providing-Services-SWDs-School-Closures-QandA.pdf


• ਸੁਰਆੂਤੀ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ, ਿਬੂਾਰਾ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ, ਅਤ਼ੇ COVID ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ ਿ਼ੇ ਿੌਰਾਿ ਭਾਗ C ਤੋਂ B ਪ੍ਵਰਿਰਤਿ ਿੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿ ਬਾਰ਼ੇ 

ਿਿ਼ੇਰ਼ੇ ਿ਼ੇਿ ਲੈਣ ਲਈ, Washington State Association of School Psychologists (WSASP) ਿਆੁਰਾ ਬਣਾਏ 

ਗਏCOVID ਿ਼ੇ ਿੌਰਾਿ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਮਾਰਗਿਰਸਿ ਿੰੂ ਿ਼ੇਖੋ। (E-4) 
 

IEP ਵਿਕਾਸ ਅਤ ੇਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 
 

• ਵਿਕਲਾ਼ਾਂਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ FAPE ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰਿ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੋਈ ਅਪ੍ਿਾਿ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ, ਅਤ਼ੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

ਵਜ਼ਲਿ ਾ ਵਿਕਲਾ਼ਾਂਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿਿਾਰਣ ਵਿਿੱਵਖਆ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਇਿ ਿੰੂ ਅਪ੍ਾਹਜ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ FAPE ਿੀ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (B-1) 

• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਿੱਵਖਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IEP) ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਰਾਜ ਅਤ਼ੇ ਲੋਕਲ ਵਿਹਤ/ਿੁਰਿੱਵਖਆ ਵਿਰਿ਼ੇਸਾ਼ਾਂ ਿਾ 2 ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਿ 

ਲਈ ਿਰਚਅੂਲ ਜਾ਼ਾਂ ਹਾਈਵਬਰਡ ਵਡਲੀਿਰੀ ਿ਼ੇ ਤਰੀਵਕਆ਼ਾਂ ਿਵਹਤ ਵਹਿਾਇਤੀ ਮਾਡਲਾ਼ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਿ਼ੇ ਿੌਰਾਿ 

ਅਵਿਕਤਮ ਿੀਮਾ਼ਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (A-1)  
o  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿਾਲਾਿਾ IEPs ਤ਼ੇ, ਿੀਵਮਤ ਮਾਮਵਲਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਛਿੱਡ ਕ਼ੇ IEP ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਕਰਿੀ 

ਚਾਹੀਿੀ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ., ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਿ਼ੇ ਬਾਅਿ ਪ੍ਰਿਸਿ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਰਵਹ ਜਾ਼ਾਂਿੀ, IEP ਟੀਮ ਵਿਰਿਾਰਤ 

ਕਰਿੀ ਹੈ ਵਕ ਛੋਟ਼ੇ ਪ੍ਰ ਿਿ਼ੇਰ਼ੇ ਿਖਤ (ਵਜਿੇਂ 1: 1) ਵਿਰਿ਼ੇਸ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕੀਤ਼ੇ ਜਾਣਗ਼ੇ, ਆਵਿ)। (D-2) 

o  IEP ਟੀਮਾ਼ਾਂ ਿੰੂ IEP'ਤ਼ੇ ਵਕਿ਼ੇ ਿੀ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿੋਿਣ ਿ਼ੇ ਫੈਿਵਲਆ਼ਾਂ ਿਾ ਅਿਾਰ ਿਿਤਾਿ਼ੇਜ਼ ਿ਼ੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ 

ਵਕ ਮੌਜੂਿਾ ਪ੍ਿੱਿਰ ਿ਼ੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਜਾ਼ਾਂ ਪੂ੍ਰਿ ਵਲਖਤੀ ਿੋਵਟਿ ਵਿਚ। (D-2)  
o  ਕੋਈ ਿੀ ਿੰਸੋਵਿਤ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਵਜਹੜੀਆ਼ਾਂ ਮਾਪ਼੍ੇ ਪ੍ਹੁੰਚ ਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਚਣੁਿ਼ੇ ਹਿ, ਿਾ ਪੂ੍ਰਿ ਵਲਖਤੀ ਿੋਵਟਿ 

(PWN) ਵਿਿੱਚ ਿਿਤਾਿ਼ੇਵਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਮਾਵਪ੍ਆ਼ਾਂ ਿੀ ਕੁਝ ਪ੍ਹੁੰਚ ਕਰਿ ਿੀ ਚੋਣ, ਪ੍ਰ ਿਾਰੀ ਿਹੀ ਼ਾਂ, 

ਵਜਿਿਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਿਿਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਵਪ੍ਆ਼ਾਂ ਿੀ ਿਵਹਮਤੀ ਿਾਪ੍ਿ ਲੈਣ ਿਾਲ 

ਉਲਝਣਾ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਚਾਹੀਿਾ। (D-2)  

• ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਜ਼ਲਿ਼ੇ  ਵਿਹਤ ਅਤ਼ੇ ਿੁਰਿੱਵਖਆ ਵਿਸਾ ਵਿਰਿ਼ੇਸਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਅਿੁਿਾਰ ਹਿਾਇਤਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਮਾਡਲਾ਼ਾਂ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਹਾਈਵਬਰਡ ਜਾ਼ਾਂ 

ਵਰਮੋਟ) ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿ਼ੇ ਹਿ, ਜ਼ੇ ਵਕਿ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਆ਼ਾਂ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਮੌਜੂਿਾ IEP (ਿਮੇਂ ਅਤ਼ੇ ਿਥਾਿ ਿਮ਼ੇਤ) ਿ਼ੇ ਅਿੁਿਾਰ 

ਿਰਿਾਏ ਜਾਣ ਤਾ਼ਾਂ ਇਿੱਕ IEP ਿੋਿ ਿੀ ਲੋੜ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਹੋ ਿਕਿੀ। (D-1) 
 

ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ 
 

• ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਘਰ਼ੇਲੂ ਵਿਿਿਥਾ 'ਤ਼ੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾ਼ਾਂ ਿਥਾਿਕ ਆਿਾਿ ਿਾ ਹੋਿ਼ੇ, ਵਜ਼ਵਲਿਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਿਕਲਾ਼ਾਂਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਿੱਵਖਆ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰਿ ਿੀ ਮਿਾਹੀ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ, ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਵਜ਼ਲਿ ਾ ਿ਼ੇ ਇਹ ਵਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ 

ਇਿਿੀ ਆਮ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਆਬਾਿੀ ਿੰੂ ਵਿਰਫ ਵਰਮੋਟ ਵਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰ਼ੇਗਾ। ਵਜ਼ਵਲਿਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿਾਵਸੰਗਟਿ ਿਟ਼ੇਟ 

ਵਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਖਲਾਈ ਿ਼ੇ ਪ੍ਰਬੰਿ ਲਈ ਮੌਜੂਿਾ ਵਿਸਾ ਵਿਰਿ਼ੇਸਾ਼ਾਂ ਿਾ ਹਿਾਲਾ ਵਿਿੱਤਾ ਜਾ਼ਾਂਿਾ ਹੈ। (A-3) 

• ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰਿ ਿਾ ਕੋਈ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਹੈ। ਵਜ਼ਵਲਿਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਿਵਹਯੋਗ ਿਾਲ ਆਪ੍ਣ਼ੇ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰਿ ਿ਼ੇ ਤਰੀਵਕਆ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਆ਼ਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਅਿਾਰ ਤ਼ੇ 

ਇਿਿਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਿ਼ੇ ਤਰੀਵਕਆ਼ਾਂ ਿਾ ਵਿਰਿਾਰਤ ਕਰਿਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (A-2) 

• ਿਕੂਲ ਵਜ਼ਲਿ਼ੇ  ਿਥਾਿਕ ਪ੍ਿੱਿਰ 'ਤ਼ੇ ਇਹ ਵਿਰਿਾਰਤ ਕਰਿਗ਼ੇ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਔਿਲਾਈਿ, ਜਾ਼ਾਂ ਵਰਮੋਟ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ 

ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੋਣਗੀਆ਼ਾਂ, ਵਜਿ ਿਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਿੱਵਖਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਿਾਲ਼ੇ  ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੀ ਵਿਹਤ, ਿੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤ਼ੇ 

ਖਾਿ ਵਿਵਖਆ ਅਤ਼ੇ ਿਿੱਿ ਤੋਂ ਿਿੱਿ ਸਮੂਲੀਅਤ ਿੀ ਇਕਿਾਰਤਾ ਿੀਆ਼ਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਿਆਿ ਵਿਚ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਿ਼ੇਗਾ। (A-1) 
 
 
2 ਪ੍ਰਵਤ 30 20 U.S.C. § 1401(9)(D), IDEA ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਉਵਚਤ ਪ੍ਬਵਲਕ ਐਜੂਕ਼ੇਸਿ (FAPE) ਿੰੂ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ “IEP ਿ਼ੇ ਅਿੁਕੂਲ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕੀਤੀਆ਼ਾਂ ਜਾਣ” ਿ਼ੇ ਤੌਰ 

ਤ਼ੇ ਪ੍ਵਰਭਾਸਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। 
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• ਇਹ ਵਿਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ਼ਾਂਿੀ ਹੈ ਵਕ ਵਜ਼ਲਿ਼ੇ  ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਿੱਵਖਆ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਪ੍ੁਰਿਗੀ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤ਼ੇ ਜਾ ਰਹ਼ੇ ਆਮ 

ਵਿਿੱਵਖਆ ਿ਼ੇਿਾ ਿ਼ੇ ਮਾਡਲ(ਲਾ਼ਾਂ) ਤ਼ੇ ਲਾਗੂ ਕਰਿ਼ੇ ਹਿ, ਿਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਿਵਲਆ਼ਾਂ ਿਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ ਵਤਆਰ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਾਇਤਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਆਮ ਵਿਿੱਵਖਆ ਿੀਆ਼ਾਂ ਿੈਵਟੰਗਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਹਿਾਇਤਾ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਹੁੰਚ (A-1) ਿੰੂ ਹਿੱਲ ਕਰਿ਼ੇ ਹਿ। 
 

ਸਮਾਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਰਤੀਬੂੰਵਧਤ ਿਾਤਾਿਰਣ 
 

• ਵਿਕਲਾ਼ਾਂਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਆਮ ਵਿਿੱਵਖਆ ਿੀ ਿੈਵਟੰਗ ਵਿਚ ਉਿਾ ਵਜ਼ਆਿਾ ਿਮਾ਼ਾਂ ਵਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਖਾਿਕਰ 

ਿਰੀਰਕ ਿਰੂੀਆ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਹੋਰ ਵਿਹਤ ਅਤ਼ੇ ਿੁਰਿੱਵਖਆ ਜ਼ਰਰੂਤਾ਼ਾਂ ਿੀਆ਼ਾਂ ਿੀਮਾਿਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿ਼ੇਖਿ਼ੇ ਹੋਏ। ਵਿਰਿ਼ੇਸ ਵਜ਼ਲਿ਼ੇ  ਿੀਆ਼ਾਂ 

ਲੋੜਾ਼ਾਂ ਜਾ਼ਾਂ ਮੌਜੂਿਾ ਿਮਰਿੱਥਾ ਿੀ ਬਜਾਏ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀਆ਼ਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਅਿੁਕੂਵਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। (A-1) 
 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਖਲਾਈ ਤੇ ਿਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ  

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 
 

• ਵਹਿਾਇਤੀ ਮਾਡਲਾ਼ਾਂ, ਿਕੂਲਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿਖਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਿ਼ੇ ਿਮਰਥਿ ਲਈ ਆਪ੍ਣ਼ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ਼ਾਂ ਿੀ 

ਵਿਿਹਾਰਕ ਮੁਹਾਰਤ ਿਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਿਿਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਵਿਿੱਖਣ ਿ਼ੇ ਿਿੇਂ ਮਾਹੌਲ ਿੀਆ਼ਾਂ 

ਜ਼ਰਰੂਤਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿ਼ੇ ਹਿ ਅਤ਼ੇ ਉਿਿਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੀਆ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਿੰਿ਼ੇ ਹਿ। (A-

2) ਵਜ਼ਵਲਿਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਉਹਿਾ਼ਾਂ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਿਟਾਫ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ਼ਾਂਿਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਿਾ਼ਾਂ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤ਼ੇ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ਼ੇ ਹਿ ਵਜਿਿਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿਾਇਤਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਿਿੇਂ ਵਿਖਲਾਈ ਿ਼ੇ 

ਿਾਤਾਿਰਣ (ਉਿਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਵਿਿੱ ਜੀ ਿੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪ੍ਕਰਣ (PPE) ਪ੍ਵਹਿਣਾ, ਅਿੁਿੂਚੀ ਵਿਿੱਚ ਬਿਲਾਅ ਿਵਹਣਾ, 

ਿਰੀਰਕ ਿਕੂਲ ਿੀ ਿਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ, ਰਝੁ਼ੇਵਿਆ਼ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਾ ਅਤ਼ੇ ਵਿਰੰਤਰ ਵਿਆਿ) ਿੀਆ਼ਾਂ ਉਮੀਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਾਪ੍ਿੀ 

ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਿਾਿੂ ਵਿਹਾਰਕ ਿਖਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਿੀ ਹੈ।  

• ਕੁਝ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਹਿਾਇਤਾ਼ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪ੍ਣ਼ੇ IEP ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ 

ਕੀਤ਼ੇ ਿਾਿੂ ਿਹਲੂਤਾ਼ਾਂ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੋ ਿਕਿੀ ਹੈ। (A-1) ਵਜ਼ਵਲਿਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿਾਰ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਉਿਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਹਾਇਤਾ 

ਕਰਿ ਲਈ ਆਮ ਿਹਲੂਤਾ਼ਾਂ (ਉਿਾਹਰਿ ਲਈ ਸਾ਼ਾਂਤ ਜਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇਫ ਮਾਿਕ ਫਰੀ ਿਪ਼੍ੇਿ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ, ਿਕੂਲ-ਘਰਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਿੰਚਾਰ 

ਵਿਿੱਚ ਿਾਿਾ, ਬਰ਼ੇਕਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ/ਜਾ਼ਾਂ ਛੋਟ਼ੇ ਅਿਾਈਿਮੇਂਟ) ਿੀ ਪ੍ਹੁੰਚ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 'ਤ਼ੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਵਕਉ਼ਾਂਵਕ 

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿਕੂਲ ਿ਼ੇ ਵਿਿ ਿੀਆ਼ਾਂ ਉਮੀਿਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਅਿੁਿਾਰ ਅਿੁਕੂਲ ਅਤ਼ੇ ਐਡਜਿਟ ਕਰਿ਼ੇ ਹਿ। ਇਹਿਾ਼ਾਂ 

ਿਿਾਰਣ ਅਤ਼ੇ ਅਿਥਾਈ ਿਮਰਥਿ ਿੰੂ IEP ਵਿਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਿ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਪ੍ਿ਼ੇਗੀ ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ IEP ਟੀਮ ਇਹ 

ਵਿਰਿਾਰਤ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਕਰਿੀ ਵਕ ਉਹਿਾ਼ਾਂ ਿੰੂ FAPE ਿੀ ਪ਼੍ੇਸਕਸ ਿ਼ੇ ਵਹਿੱਿ਼ੇ ਿਜੋਂ ਚਿੱਲ ਰਹ਼ੇ ਅਿਾਰ ਤ਼ੇ ਲੋੜੀ ਼ਾਂਿੀ ਹੈ।  

• ਜ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ COVID-19 ਿੌਰਾਿ ਉਪ੍ਲਬਿ ਵਿਵਿਅਕ ਮੌਵਕਆ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਿਹੀ ਼ਾਂ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ 

OSPI ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਿ਼ੇ ਿਾਲ ਵਜਲਾ ਿਿਤਾਿ਼ੇਜ਼ ਿ਼ੇ ਕਈ ਿੰਚਾਰ ਕਰਿ ਿੀ ਵਿਫਾਵਰਸ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਪ੍ਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆਉਣ 

ਿਾਲੀਆ਼ਾਂ ਰਕੁਾਿਟਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿਰੂ ਕਰਿ ਿੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਿਾ ਹੈ। (A-1) ਵਜ਼ਵਲਿਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਿਬੁਾਰਾ ਰਝੁਣ 

ਲਈ ਕੋਵਸਸ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਆਿਾਿ ਿ਼ੇਿਾ ਵਡਲੀਿਰੀ ਅਤ਼ੇ ਿੰਭਿ ਹਿੱਿ ਤਿੱਕ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰਿੀ 

ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। 

• ਕੁਝ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਤ਼ੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਿੰੂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਖਲਾਈ ਵਿਿੱਚ ਿਾਪ੍ਿ ਤਬਿੀਲੀ ਲਈ ਿਾਿੂ ਿਹਾਇਤਾ ਿੀ ਲੋੜ 

ਹੋ ਿਕਿੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਵਲਿਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿੀ ਵਿਹਤ ਅਤ਼ੇ ਿੁਰਿੱਵਖਆ ਿੀਆ਼ਾਂ ਿਾਿਿਾਿੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਿਆਿ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਵਿਆ਼ਾਂ, 

ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰੋਤਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਉਿਿਾ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਹੁੰਚ ਿਕਿ਼ੇ ਹਿ ਿੰੂ ਿਮਝਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤ਼ੇ 

ਮਾਵਪ੍ਆ਼ਾਂ ਿੀ ਵਿਖਲਾਈ ਅਤ਼ੇ ਵਿਿੱਵਖਆ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 'ਤ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿ, ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਮਾਵਪ੍ਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਆਪ੍ਣ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿ਼ੇ 

ਿਕੂਲ ਿਾਪ੍ਿ ਬਿਲਣ ਵਿਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕ਼ੇ। 
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ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਖਲਾਈ 'ਤੇ ਿਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਦੀ ਚੈਕਵਲਸਟ 
 

ਇਿ ਯੋਜਿਾਬੰਿੀ ਚੈਿੱਕਵਲਿਟ ਿਾ ਉਿ਼ੇਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਖਲਾਈ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਿ ਿ਼ੇਲ਼ੇ  ਵਜ਼ਵਲਿਆ਼ਾਂ ਿੰੂ 

ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਿੱਵਖਆ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਵਿਿਿਥਾ ਿਾਲ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ ਹੈ। 
 

ਸੂੰਚਾਰ 
 

 ਿੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤ਼ੇ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਿੰਬੰਿ ਵਿਿੱਚ ਵਜ਼ਲਿ ਾ ਪ੍ਿੱਿਰੀ ਿੰਚਾਰ ਿਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕ਼ੇ ਭ਼ੇਜੋ। ਵਿਕਲਾ਼ਾਂਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿ਼ੇ 

ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਵਲਖਤੀ ਿੋਵਟਿ ਿਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕ਼ੇ ਭ਼ੇਜ,ੋ ਜੋ ਿਾਰ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਿ ਿਾਲ਼ੇ  ਵਕਿ਼ੇ ਿੀ 

ਵਿਿਟਮ-ਵਿਆਪ੍ੀ ਿ਼ੇਿਾ ਵਡਲੀਿਰੀ 
 ਅਤ਼ੇ / ਜਾ਼ਾਂ ਿਮਾ਼ਾਂ-ਤਵਹ ਕਰਿ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀਆ਼ਾਂ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿ਼ੇਣ ਲਈ ਹਿਾਇਤਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਮਾਡਲਾ਼ਾਂ ਿੰੂ ਬਿਲ ਰਹ਼ੇ ਹਿ। 

ਇਿ ਵਲਖਤੀ ਿੋਵਟਿ ਵਿਚ ਮਾਵਪ੍ਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਹਿਾਇਤਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਮਾਡਲਾ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿ਼ੇ IEPs ਵਿਚ ਿਿਤਾਿ਼ੇਜ਼ੀ 

ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਿਾ ਹਿਾਲਾ ਿ਼ੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।  

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ 
 

ਇਹ ਵਿਰਿਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਟੀਮਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿਾਲ ਤਾਲਮ਼ੇਲ ਕਰ ੋਵਕ ਵਕਿੇਂ ਅਤ਼ੇ ਕਿੋਂ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਲੋੜੀ ਼ਾਂਿੀ ਿਮਾ਼ਾਂ 

ਿੀਮਾ ਿ਼ੇ ਅੰਿਰ ਪੂ੍ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ਼ੇਗਾ। 

 •    ਵਿਸ਼ੇਸ ਵਿਵਿਅਕ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਲਈ ਹਿਾਵਲਆ਼ਾਂ ਿੀ ਮੌਜੂਿਾ ਿਵਥਤੀ ਿੀ ਿਮੀਵਖਆ ਕਰ,ੋ 

• ਸੁਰਆੂਤੀ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣਾ਼ਾਂ ਿੀ ਮੌਜੂਿਾ ਿਵਥਤੀ ਿੀ ਿਮੀਵਖਆ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣ, 

• ਿਬੁਾਰਾ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਿੀ ਮੌਜੂਿਾ ਿਵਥਤੀ ਿੀ ਿਮੀਵਖਆ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਤ਼ੇ 

• ਅਗਲ਼ੇ  ਕੁਝ ਮਹੀਵਿਆ਼ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲ਼ੇ  ਮੁੜ-ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਲਈ ਅਿੱਗ਼ੇ ਿੀ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਓ। 
 

 ਆਪ੍ਣੀ ਿਥਾਿਕ early intervention provider agency (EIPA) ਅਤ਼ੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿਾਲ 

  ਿਮੇਂ ਵਿਰ ਤਬਿੀਲੀ, ਯੋਗਤਾ ਵਿਰੜਤਾ, ਅਤ਼ੇ IEP ਵਿਕਾਿ ਅਤ਼ੇ ਭਾਗ C ਤੋਂ ਭਾਗ B ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲ ਕਰਿ ਿਾਲ਼ੇ  

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਿ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਹਯੋਗ ਕਰ।ੋ 
 

  ਜ਼ੇ ਮੁਲਾ਼ਾਂਕਣ ਿੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਿ ਲਈ ਅਵਤਵਰਕਤ ਿਮੇਂ ਿੀ ਜਰਰੂਤ ਹੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕ਼ੇ 35 ਵਿਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਮੇਂਿੀਮਾ 

ਲਈ ਇਕ ਐਕਿਟੈਂਸਿ ਿਾ ਿਿਤਾਿ਼ੇਜ਼ੀਕਰਿ ਕਰ।ੋ  

IEP ਪਰਵਕਵਰਆਿਾਾਂ 
 

 ਿਾਰ਼ੇ ਵਿਕਲਾ਼ਾਂਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਲਈ ਕਲਾਿ ਿ਼ੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤ਼ੇ ਿ਼ੇਿਾ ਪ੍ਰਬੰਿਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿੀ ਿਮੀਵਖਆ ਕਰੋ।  
 

 IEPsਿ਼ੇ ਅਿੁਕੂਲ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਯੋਜਿਾ, ਵਜਿ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ 
 IEP ਮੀਵਟੰਗਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ / ਜਾ਼ਾਂ IEP ਿੋਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਪੈ੍ ਿਕਿੀ ਹੈ, ਵਜਿ ਵਿਿੱਚ ਆਿਾਜਾਈ ਿ਼ੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਮਲ ਹਿ। ਿਿ਼ੇਰ਼ੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ਼ੇ ਉਿਾਹਰਣਾ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਮਿਤਮ ਪ੍ਰਤੀਬੰਿਕ ਿਾਤਾਿਰਣ (LRE) ਕ਼ੇਿ ਿਟਿੱਡੀਜ਼  ਿਰੋਤ ਿ਼ੇਖੋ। 
 

 ਕਾਰਜਕਰਮ, ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ, ਮੀਵਟੰਗਾ਼ਾਂ ਆਵਿ ਵਿਰਿਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿਾਲ ਤਾਲਮ਼ੇਲ ਕਰੋ। 
 

 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਿਹਾਰ ਿਖਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਯੋਜਿਾਿਾ਼ਾਂ (ਬੀ.ਆਈ.ਪ੍ੀ.) ਿੀ ਿਮੀਵਖਆ ਕਰੋ 

 ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕ਼ੇ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਵਿਿਹਾਰ ਿ਼ੇ ਿਖਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਇਹ 

ਵਿਿਹਾਰ ਿ਼ੇ ਿਖਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਵਿਖਲਾਈ ਿ਼ੇ ਮਾਹੌਲ, ਿਕੂਲ ਿੀਆ਼ਾਂ ਉਮੀਿਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਉਭਰ ਰਹ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ 

ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਾਬਿ਼ੇਹ ਹਿ। 
 

 IEP ਿ਼ੇ ਅਿੁਕੂਲ ਮਾਵਪ੍ਆ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਿਾਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਗਰਾਿੀ ਡ਼ੇਟਾ ਿੰੂ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿ, ਏਕੀਵਕਰਤ ਕਰਿ ਅਤ਼ੇ 

ਿਾ਼ਾਂਝਾ ਕਰਿ ਲਈ ਵਿਿਟਮ ਿੰੂ ਅਪ੍ਡ਼ੇਟ ਕਰੋ।  

 21 ਿਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਿ਼ੇ ਬਜੁ਼ਰਗਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਲਈ ਯੋਜਿਾਬੰਿੀ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਿਓ, ਵਜਿ ਵਿਿੱਚ High School 

and Beyond Plans (HSBPs), ਗਰੈਜੂਏਸਿ ਮਾਰਗ, ਏਜੰਿੀ ਵਲੰਕ਼ੇਜ ਆਵਿ ਸਾਮਲ ਹਿ। 
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ਵਸੱਖਲਾਈ ਪਰਬੂੰਧਨ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ 
 

 ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਹੋਿ਼ੇ ਵਕ ਇਹ ਿਾਰ਼ੇ ਹਿਾਇਤਾ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਮਾਡਲਾ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿੀ ਪ੍ਹੁੰਚ ਿੀ ਜ਼ਰਰੂਤ  

 ਿੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਿਾ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਜ਼ਲਿ਼ੇ  ਿ਼ੇ Learning Management System (LMS) ਿੀ ਿਮੀਵਖਆ 

 ਅਤ਼ੇ ਅਪ੍ਡ਼ੇਟ ਕਰਿਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੋ। 
 ਲੋੜ ਅਿੁਿਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਿਹਲੂਤਾ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਤਬਿੀਲੀਆ਼ਾਂ ਿੀ ਵਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤ਼ੇ ਪ੍ੜਤਾਲ  

ਕਰਿ ਲਈ 

 ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਮੀਵਖਆ ਅਤ਼ੇ ਅਪ੍ਡ਼ੇਟ ਕਰੋ ਅਤ਼ੇ ਇਹ ਿੁਵਿਸਵਚਤ ਕਰ ੋਵਕ IEP ਵਿਿੱਚ ਿਰਿਾਏ ਅਿੁਿਾਰ 

ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੀ ਇਹਿਾ਼ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਹੈ।  

ਸਟਾਵ ੂੰਗ ਅਤ ੇਵਸ਼ਡਯੂਵਲੂੰਗ 
 

 ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿ਼ੇਿਾ ਪ੍ਰਬੰਿ ਅਤ਼ੇ ਿੰਵਮਵਲਤ ਕਰਿ ਲਈ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਿ ਲਈ ਿਟਾਫ ਿ਼ੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਾ ਪ੍ੁਿਰ ਗਠਿ 
  

 ਿਮਗਰੀ ਿ਼ੇ ਖ਼ੇਤਰਾ਼ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿਟਾਫ ਿ਼ੇ ਿਵਹਯੋਗ ਅਤ਼ੇ ਯੋਜਿਾਬੰਿੀ ਲਈ ਿਮਾ਼ਾਂ ਿੁਰਿੱਵਖਅਤ ਕਰੋ। 
 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਅਤ ੇਭਾਿਾਤਮਕ ਵਸਖਲਾਈ 
 

 ਿਰਿ ਵਿਆਪ੍ਕ ਿਕਰੀਵਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ਼ਾਂ ਿੀ ਿਮੀਵਖਆ ਕਰੋ ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿੁਵਿਸਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕ਼ੇ ਵਕ ਉਹ 

ਵਿਕਲਾ਼ਾਂਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੀਆ਼ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿਾਇਤਾ਼ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਕਰਿ ਿਾਲੀਆ਼ਾਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾ਼ਾਂ ਿੰੂ 

ਸਾਮਲ ਕਰਿ਼ੇ ਹਿ ਅਤ਼ੇ ਉਹਿਾ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਾਬਿ਼ੇਹ ਹੁੰਿ਼ੇ ਹਿ। 
 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਅਤ਼ੇ ਵਬਲਵਡੰਗ ਪ੍ਿੱਿਰ ਿ਼ੇ ਰਝੁ਼ੇਵਿਆ਼ਾਂ ਿ਼ੇ ਡ਼ੇਟਾ ਿੰੂ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਿ, ਵਿਸਲ਼ੇਸਣ ਕਰਿ ਅਤ਼ੇ ਿਖਲ ਿ਼ੇਣ 

ਲਈ ਵਜ਼ਲਿ ਾ ਅਤ਼ੇ ਵਬਲਵਡੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ਼ਾਂ ਿਾ ਵਿਕਾਿ ਕਰਿਾ, ਵਜਿ ਵਿਿੱਚ ਵਿਖਲਾਈ ਿ਼ੇ 

 ਮਾਡਲਾ਼ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਿਾਲ਼ੇ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਅਤ਼ੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਿੀਆ਼ਾਂ 

ਪ੍ਰਵਕਰਆਿਾ਼ਾਂ ਸਾਮਲ ਹਿ। 
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ਸਬੂੰਧਤ ਸਰੋਤ 
 

 ੈਡਰਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡੈਂਸ 
 

o ਮੌਜੂਿਾ COVID-19 ਿਾਤਾਿਰਣ ਪ੍ਰਸਿ ਅਤ਼ੇ ਉਿੱਤਰ ਿਿਤਾਿ਼ੇਜ਼ ਵਿਿੱਚ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ ਿਾ ਪ੍ਰਬੰਿ IDEA ਿਾ 

ਭਾਗ B ਲਾਗੂ ਕਰਿਾ (28 ਿਤੰਬਰ, 2020) 
 

OSPI ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਈਡੈਂਸ 
 

o ਿਾਵਸੰਗਟਿ ਿਕੂਲ 2020 ਿਬੁਾਰਾ ਖੋਲਿਣਾ: ਖਾਿ ਵਿਿੱਵਖਆ ਮਾਰਗ ਿਰਸਿ  ਅਤ਼ੇ   ਿਾਥੀ ਿਪ੍ੈਸਲ 

ਵਿਿੱਵਖਆ ਯੋਜਿਾ ਗਾਈਡ  ਅਤ਼ੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾ਼ਾਂ ਲਈ ਿੰਖ਼ੇਪ੍  
(ਕਈ ਭਾਸਾਿਾ਼ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਥ਼ੇ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹੈ))  

o ਪ੍ਰਸਿ ਅਤ਼ੇ ਉਿੱਤਰ: 2020 ਿ਼ੇ ਪ੍ਤਝੜ ਵਿਚ COVID-19 ਿੌਰਾਿ ਵਿਕਲਾ਼ਾਂਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਿੰੂ ਿ਼ੇਿਾਿਾ਼ਾਂ 

ਿਾ ਪ੍ਰਬੰਿ 

o ਖਾਿ ਵਿਵਖਆ ਮੁੜ ਖੋਲਿਣ ਲਈ ਿ਼ੇਿ: ਵਿਮਿਤਮ ਪ੍ਰਤੀਬੰਵਿਤ ਿਾਤਾਿਰਣ (LRE) ਕ਼ੇਿ  ਅਵਿਐਿ 
 

ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਨਰਦੇਸ਼ 
 

o ਿਾਵਸੰਗਟਿ ਰਾਜ ਵਿਹਤ ਵਿਭਾਗ K-12 ਿਕੂਲ- ਪ੍ਤਝੜ 2020–2021 ਮਾਰਗ-ਿਰਸਿ  o ਿਾਵਸੰਗਟਿ 

ਰਾਜ ਵਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਿਿਥਾ ਲਈ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਿਾ ਰੁਿੱਖ COVID-19 ਿੌਰਾਿ ਪ੍ਬਵਲਕ 

ਅਤ਼ੇ ਪ੍ਰਾਈਿ਼ੇਟ ਿਕੂਲ ਵਿਖ਼ੇ K-12 ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਿੱਖਣਾ ਮਹਾ਼ਾਂਮਾਰੀ 
 

ਅਵਤਵਰਕਤ ਸਰੋਤ 
 

o ਔਿਲਾਈਿ (ਅਤ਼ੇ ਔਫਲਾਈਿ) ਵਿਕਲਾ਼ਾਂਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ (XLSX) ਲਈ ਵਿਰੰਤਰ ਵਿਖਲਾਈ ਿ਼ੇ 

ਿਮਰਥਿ ਲਈ ਿਰੋਤ 

o ਵਿਕਲਾ਼ਾਂਗ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ਼ਾਂ (XLSX) ਿ਼ੇ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ਼੍ੇਸ਼ੇਿਰ ਵਿਕਾਿ ਿ਼ੇ ਮੌਕ਼ੇ 

o ਪ਼੍ੇਰੈਂਟ ਕੋਵਚੰਗ ਿੀਰੀਜ਼, ਿਾਤਾਿਰਣ ਿ਼ੇ ਲਈ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਿਤੀਰ਼ੇ ਿਾ ਿਮਰਥਿ ਕਰਿਾ: ਭਾਗ 1, 

ਭਾਗ 2 ਅਤ਼ੇ ਭਾਗ 3 

o 2020–21 ਿਕੂਲ ਿਾਲ ਲਈ ਖਾਿ ਵਿਵਖਆ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤ਼ੇ ਿੈਵਬਿਾਰ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o ਿਮਿੱਗਰੀ ਿ਼ੇ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਿੰੂ ਪ੍ਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਿ਼ੇ 8 ਿੁਝਾਅ (ਕਰੋਮ ਵਿਿੱਚ t ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਖੁਲਿ ਿਾ ਹੈ) 
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https://sites.ed.gov/idea/idea-files/part-b-implementation-idea-provision-services-current-covid-19-environment-qa-document-sept-28-2020/
https://sites.ed.gov/idea/idea-files/part-b-implementation-idea-provision-services-current-covid-19-environment-qa-document-sept-28-2020/
https://sites.ed.gov/idea/idea-files/part-b-implementation-idea-provision-services-current-covid-19-environment-qa-document-sept-28-2020/
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/Reopening-WA-Schools-2020-SpEd-Guidance.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/SpEd-Planning-Guide-Reopening-WA-Schools.docx
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/SpEd-Planning-Guide-Reopening-WA-Schools.docx
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/Summary_Reopening_WA_Schools_SpEd_Guidance.pdf
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/special-education-guidance-covid-19#dexp-accordion-item
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/Providing-Services-SWDs-School-Closures-QandA.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/Providing-Services-SWDs-School-Closures-QandA.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/LRE-Case-Study.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/LRE-Case-Study.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K12schools.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K12schools.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K12schools.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/DecisionTree-K12schools.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/inclusion/IPP-Distance-Learning-Resources-SWDs.xlsx
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/inclusion/IPP-Distance-Learning-Resources-SWDs.xlsx
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/inclusion/IPP-Distance-Learning-Resources-SWDs.xlsx
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/inclusion/Online-PD-Support-SWDs.xlsx
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/inclusion/Online-PD-Support-SWDs.xlsx
https://www.youtube.com/watch?v=8-mU6rdyAeQ
https://www.youtube.com/watch?v=8-mU6rdyAeQ
https://www.youtube.com/watch?v=h0wBI0iOu8k
https://www.youtube.com/watch?v=PklDQIxXjxI
https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/monthly-updates-districts-and-schools
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvenngage.net%2Fps%2F7UkZktHXM%2Fcurriculum-content-accessibility-tips-2020&data=04%7C01%7Crebecca.lynn%40k12.wa.us%7C19a5ee5f6c64467cee5608d890ad6740%7Cb2fe5ccf10a546feae45a0267412af7a%7C0%7C1%7C637418423267903330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Qwkjq7CIOYJkhPFeMrTbSLPRovB3Wqp5q36SFNwc%2Bc0%3D&reserved=0



