
ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ: 2021–22 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਈਨ ਟੀਮ  
 

ਸਡਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਨੋਟ: ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤਿਤਰਕਿ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਤਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਿਾ ਤਿਆ ਹੈ। ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਿੇ ਤ ਰ੍ਿੰਟ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਲਕ ਕਰੋ: ਅਰਬੀ | ਚੀਨੀ | ਅਿੰਿਰੇਜੀ I ਤਹਿੰਦੀ | ਕੋਰੀਆਈ | ਮਾਰਸਲੀਜ | ੍ਿੰਜਾਬੀ | ਰਸੂੀ | ਸੋਮਾਲੀ | ਸ੍ੈਤਨਸ | 

ਿਾਿਾਲੋਿ | ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ | ਵੀਅਿਨਾਮੀ 

 

ਜਨਿਕ ਤਹਦਾਇਿ ਦੇ ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ ਦਾ ਦਫਿਰ (Office of the Superintendent of Public Instruction, OSPI) 

ਵਾਤਸਿੰਿਟਨ ਰਾਜ ਤਵਿੱਚ ਅ੍ਾਹਜ ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਮਹਿੱਿਵ੍ੂਰਨ ਕਿੰਮ ਤਵਿੱਚ ਸਾਤਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਤਹਭਾਿੀਆਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 

ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। OSPI ਨਾਲ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਤਡਜਾਇਨ ਟੀਮ ਤਵਿੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਤਦਿੱਿੇ ਤਵਤਸਆਾਂ ਦੇ ਲਾਿ ੍ਾਸ 

ਤਵਅਕਿੀਆਾਂ ਦਾ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਸਮੂਹ ਸਾਮਲ ਹਏੋਿਾ*: 

1. ਅਰਿੰਭਕ ਚਾਇਲਡਹੁਿੱਡ (ਰਾਜ ਕਾਰਿੁਜਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (SPP) ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ B-6, B-7, B-12, ਅਿੇ B-17) 

2. ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਟਰੈਨਤਜਸਨ (ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ B-1, B-2, B-13, ਅਿੇ B-14) 

3. ਸਮਾਵੇਸੀ ਅਤਭਆਸ ਅਿੇ ਤਵਤਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਿੀਜ ੇ(ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ B-3 ਅਿੇ B-5) 

4. ਮਾਤ੍ਆਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਿ (ਨਵੇਂ ਮਾਤ੍ਆਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਵਕਾਸ ਸਮੇਿ) (ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ B-8) 

5. ਸਮਰੂ੍ ਿਾ ਅਿੇ ਮਹਿੱਿਵ੍ੂਰਣ ਸਮਰੂ੍ ਿਾ (ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ B-4, B-9, ਅਿੇ B-10) 

6. ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਸ੍ੈਸਲ ਐਜੂਕੇਸਨ ਮੋਤਨਟਤਰਿੰਿ ਅਿੇ ਤਵਤਦਅਕ ਲਾਭ 

7. ਇਿੱਕ ਰਾਜ-ਤਵਆ੍ੀ ਤਵਅਕਿੀਿਿ ਤਸਿੱਤਖਆ ੍ਰੋਿਰਾਮ (Individualized Education Program, IEP) ਤਸਸਟਮ ਦੀ 

੍ੜਚੋਲ 

*17 ਰਾਜਾਾਂ ਦੀ ਕਾਰਿੁਜਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (State Performance Plan, SPP) ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ ਤਵਆਤਖਆ ਲਈ, ਇਿੱਥ ੇ ਕਤਲਿੱਕ 

ਕਰ ੋ। 
 

ਰਾਜ ਤਡਜਾਈਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿੰਮ ਸਾਰੀਆਾਂ ਤਵਸੇਸ ਤਵਤਦਅਕ ਤਨਿਰਾਨੀ ਿਿੀਤਵਧੀਆਾਂ ਤਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਿੇ ਤਵਤਭਿੰਨਿਾ ਨੂਿੰ  ਕੇਂਦਰਿ 

ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬਿੱਧਿਾ ਿੇ ਕੇਂਦਰਿ ਹੋਏਿਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 2021 ਦੀ ਿਰਮੀਆਾਂ ਤਵਿੱਚ Zoom (60 ਿੋਂ 90 ਤਮਿੰਟ ਿਿੱਕ) ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਕ ੍ੂਰੀ 

ਰਾਜ ਤਡਜਾਈਨ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਤਟਿੰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ੂਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵਿੱਚ ਉ੍ਰੋਕਿ ਸੂਚੀਬਿੱਧ ਤਵਤਸਆਾਂ 'ਿੇ ਛੋਟੀਆਾਂ ਸਮੂਹ ਵਰਚਅੁਲ 

ਮੀਤਟਿੰਿਾਾਂ ਹੋਣਿੀਆਾਂ। ਏਜਿੰਡਾ, ਸਹਲੂਿ, ਅਿੇ ਵਰਚਅੁਲ ਮੀਤਟਿੰਿਾਾਂ ਦਾ ਸਮਾਾਂ/ ਬਾਰਿੰਬਾਰਿਾ ਸਮੇਿ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਾਂ ਦਾ ਕਿੰਮ, ਹਰੇਕ 

ਤਵਅਕਿੀਿਿ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਹ-ਤਡਜਾਈਨ ਕੀਿੀ ਜਾਏਿੀ। 

 

ਸਤਹਭਾਿੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਵਰਚਅੁਲ ਮੀਤਟਿੰਿਾਾਂ, ਫੋਨ ਕਾਲਾਾਂ, ਈਮੇਲਾਾਂ, ਡਰਾਫਟ ਦਸਿਾਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ, ਸਥਾਨਕ ਮੀਤਟਿੰਿਾਾਂ ਆਤਦ ਸਮੇਿ ਕਈ 

ਿਰੀਤਕਆਾਂ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਮਲੇਿਾ। ਅਸੀ ਾਂ ਸਤਹਭਾਿੀਆਾਂ ਅਿੇ ਕਤਮਯੂਤਨਟੀ ਨੂਿੰ  ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਿਰੀਤਕਆਾਂ ਲਈ 

ਅਤਿਤਰਕਿ ਸੁਝਾਵਾਾਂ ਦਾ ਸਵਾਿਿ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

 

ਅਸੀ ਾਂ ਮਿੰਨਦੇ ਹਾਾਂ ਤਕ ਿੁਹਾਡੀ ਤਦਲਚਸ੍ੀ ਦੇ ਤਵਸ ੇ(ਤਵਤਸਆਾਂ) ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਤਡਜਾਈਨ ਟੀਮ ਤਵਿੱਚ ਤਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਵਿੱਚ ਤਦਲਚਸ੍ੀ ਤਦਖਾਉਣ 

ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਤਸਰਫ ਇਿੱਕ ਿਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਜਾ ਂਤੁਿਾਿੇ ਡਕਸ ੇਜਾਣਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿੁੂੰਚ ਜਾ ਂਜੁੜਨ ਲਈ 

ਵੱਖਰ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਿੈ, ਤਾ ਂਭਾਗੀਦਾਰ ਸਾਨੂੂੰ  360-725-6075 'ਤੇ ਕਾਲ ਜਾ ਂਵਾਡਸ਼ੂੰਗਟਨ ਇੂੰਟੈਗਰੇਟਿ 

ਮਾਨੀਟਡਰੂੰਗ ਡਸਸਟਮ (Washington Integrated System of Monitoring, WISM) ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਿਨ।।  

 

ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਤਡਜਾਈਨ ਟੀਮ ਜਾਾਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ, ਜਾਾਂ ਇਸ pdf ਫਾਰਮ ਨੂਿੰ  ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ੍ਰਸਨ ਹਨ ਿਾਾਂ ਤਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ WISM ਈਮੇਲ ੍ਿੇ ਿੇ ਸਿੰ੍ਰਕ ਕਰੋ।  

 

ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਾਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਵਿੱਚ ਿੁਹਾਡੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ! 

 

ਿੁਹਾਡਾ ਸੁਭਤਚਿੰਿਕ, 

 

OSPI ਸ੍ੈਸਲ ਐਜੂਕੇਸਨ ਡਵੀਜਨ 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/programreview/pubdocs/partbsppindicators2014.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/programreview/pubdocs/partbsppindicators2014.pdf
mailto:WISM@k12.wa.us
mailto:WISM@k12.wa.us
mailto:WISM@k12.wa.us
mailto:WISM@k12.wa.us


ਤਕਰ੍ਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਾਂ ਤਲਿੱ ਤਖਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਦਓ: (੍ਰਸਨਾਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੋਲਿ  ਤਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਹਨ) 

 

1. ਨਾਮ: ___________________________ 

 

2. ਈ- ਮੇਲ: ____________________________ 

 

3. ਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ (ਤਵਕਲਤ੍ਕ): ____________________________ 

 

4. ਿੁਹਾਡੀ ਨਸਲ/ਜਾਿੀ ਕੀ ਹੈ? (ਤਵਕਲਤ੍ਕ)  

ਤਹਸ੍ੈਤਨਕ/ਲੈਤਟਤਨਕਸ 

ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਿੀ/ਅਲਾਸਕਾ ਦਾ ਵਾਸੀ 

ਏਸੀਆਈ 

ਬਲੈਕ/ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ 

ਹਵਾਈਅਨ ਦਾ ਤਨਵਾਸੀ/ਹੋਰ ੍ੈਸੀਤਫਕ ਆਈਸਲੈਂਡ 

ਵਹਾਈਟ/ਕਾਕੇਸੀਅਨ 

ਦੋ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਸਲਾਾਂ 

 

5. ਿੁਸੀ ਾਂ ਤਕਹੜੀ ਭਾਸਾ (ਭਾਸਾਵਾਾਂ) ਬੋਲਦੇ ਹੋ? (ਤਵਕਲਤ੍ਕ) ________________________ 

 

6. ਤੁਸੀ ਂਡਕਿੜ ੇਸਕੂਲ ਡਜਲਹੇ  (ਡਜਡਲਹਆਂ) ਜਾ ਂਕਾਉਟਂੀ (ਕਾਉਟਂੀਆਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੋ? _________________ 

 

7. ਤੁਸੀ ਂਡਕਸ ਉਮਰ/ਦਰਜੇ ਦੇ ਿੋ? (ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਚੈਕ ਕਰੋ) 

ਜਨਮ ਿੋਂ ਦੋ ਿਕ 

ਰ੍ੀ ਕੇ (3 ਿੋਂ 5 ਸਾਲ) 

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ (ਿਰੇਡ 5 ਿੋਂ ਤਕਿੰਡਰਿਾਰਟਨ) 

ਤਮਡਲ (ਿਰੇਡ 6-8) 

ਹਾਈ (ਿਰੇਡ 9-12) 

੍ੋਸਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਉਮਰ 18-21) 

 

8. OSPI ਇਸ ਡਿਜਾਈਨ ਟੀਮ ਲਈ ਡਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਡਵਡਭੂੰਨ ਸਮੂਿ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਿੈ ਡਜਸ ਡਵੱਚ 

ਡਵਡਦਆਰਥੀ ਅਤ ੇਅਪਾਿਜ ਡਵਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਪ ੇਅਤ ੇਪਡਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਡਮਯੂਡਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਸੂੰਗਠਨਾਂ, ਅਤ ੇ

ਡਸੱਡਖਅਕ ਅਤੇ ਪਿੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਸੱਡਖਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ 

(ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡਰਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ):  

ਤਵਤਦਆਰਥੀ 

ਅ੍ਾਹਜ ਤਵਅਕਿੀ 

ਮਾ੍ੇ/ਸਰ੍ਰਸਿ ਜਾਾਂ ੍ਤਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 

ਕਤਮਯੂਤਨਟੀ ਸਿੰਿਠਨ ਜਾਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਜੇ ਚਣੁ ਤਲਆ ਤਿਆ ਹੈ ਿਾਾਂ ਤਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਿਠਨ ਦੀ ੍ਛਾਣ  

ਕਰ)ੋ ________________________ 

ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਿੀਦਾਰ (ਜੇ ਚਣੁ ਤਲਆ ਤਿਆ ਹੈ ਿਾਾਂ ਤਕਰ੍ਾ ਕਰਕ ੇਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧੀਕਰਨ ਦੀ  

੍ਛਾਣ ਕਰ)ੋ ________________________ 

ਐਡਵੋਕੇਟ  

ਸ੍ੈਸਲ ਐਜੂਕੇਸਨ ਟੀਚਰ 

ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸਨ ਟੀਚਰ 

ਐਜੂਕੇਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਟ (Educational Staff Associate, ESA) ਜਾਾਂ ਹੋਰ ੍ਰਮਾਣਿ ਸਟਾਫ 

ਸ੍ੈਸਲ ਐਜੂਕੇਸਨ ੍ਰਬਿੰਧਕ 

ਹੋਰ ਤਜਲਹ ਾ ੍ਰਬਿੰਧਕ 



ਕਰਮਬਿੱਧ ਸਟਾਫ 

ਰਾਜ ਏਜਿੰਸੀ ੍ਰਿੀਤਨਧੀ (ਜੇ ਚਤੁਣਆ ਤਿਆ ਹੈ ਿਾਾਂ ਤਕਰ੍ਾ ਕਰਕੇ ਏਜਿੰਸੀ ਦੀ ੍ਛਾਣ ਕਰ)ੋ _______________________ 

੍ੇਸੇਵਰ ਸਿੰਿਠਨ ੍ਰਿੀਤਨਧੀ (ਜੇ ਚਣੁ ਤਲਆ ਤਿਆ ਹੈ ਿਾਾਂ ਤਕਰ੍ਾ ਕਰਕ ੇ੍ੇਸੇਵਰ ਸਿੰਿਠਨ ਦੀ  

੍ਛਾਣ ਕਰ)ੋ ________________________ 

ਹੋਰ ________________________ 

 

9. ਤੁਸੀ ਂਡਕਿੜ ੇਫੋਕਸ ਖੇਤਰ(ਰਾਂ) ਡਵੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਿੋ? (ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡਰਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰੋ)* 

ਅਰਿੰਭਕ ਚਾਇਲਡਹੁਿੱਡ (SPP ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ B-6, B-7, B-12, ਅਿੇ B-17) 

ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਟਰੈਨਤਜਸਨ (ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ B-1, B-2, B-13, ਅਿੇ B-14) 

ਮਾਤ੍ਆਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਿ (ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ B-8) 

ਨਿੀਜ ੇਅਿੇ ਸਮਾਵੇਸੀ ਅਤਭਆਸ (ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ B-3 ਅਿੇ B-5) 

ਸਮਰੂ੍ ਿਾ ਅਿੇ ਮਹਿੱਿਵ੍ੂਰਣ ਸਮਰੂ੍ ਿਾ (ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ B-4, B-9, ਅਿੇ B-10) 

ਤਵਤਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਸ੍ੈਸਲ ਐਜੂਕੇਸਨ ਮੋਤਨਟਤਰਿੰਿ ਅਿੇ ਤਵਤਦਅਕ ਲਾਭ 

ਇਿੱਕ ਰਾਜ-ਤਵਆ੍ੀ ਤਵਅਕਿੀਿਿ ਤਸਿੱਤਖਆ ੍ਰੋਿਰਾਮ (Individualized Education Program, IEP) ਤਸਸਟਮ 

ਦੀ ੍ੜਚੋਲ 

*17 ਰਾਜਾਾਂ ਦੀ ਕਾਰਿੁਜਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (State Performance Plan, SPP) ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਿੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ ਤਵਆਤਖਆ ਲਈ, ਇਿੱਥ ੇ ਕਤਲਿੱਕ 

ਕਰ ੋ। 

 

10. ਅਤਿਤਰਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਿੁਸੀ ਾਂ OSPI ਨੂਿੰ  ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੋਿੇ (ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਭਾਸਾ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਦੀਆਾਂ ਜਰਰੂਿਾਾਂ, ਮੀਤਟਿੰਿਾਾਂ ਤਵਚ ਤਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 

ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਤਰਹਾਇਸਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ):  

 

______________________________________________________________________________ 

 

ਆ੍ਣੀ ਤਦਲਚਸ੍ੀ ਨੂਿੰ  ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿੰਨਵਾਦ! ਿੁਹਾਡੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਇਸ ਕਿੰਮ ਲਈ ਮੁਖ ਹੈ। 

 

 

 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/programreview/pubdocs/partbsppindicators2014.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/programreview/pubdocs/partbsppindicators2014.pdf

