
 

 

ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਲਈ Washington 

ਦਾ ਿੋਡ ਮੈਪ: 2021 ਅਤ ੇਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 

 

ਇਸ ਸਰੋਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IEP) ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕਿਰੀ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ1 ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਬਵਲਕ ਇੂੰਸਟਰਕਸ਼ਨ (OSPI) ਦੇ ਸੁਪ੍ਰਡੈਂਟ ਦੀ ਆਮ ਵਸਿੱ ਵਿਆ 
ਵਹਦਾਇਤ ਲਈ ਪ੍ ਰਕ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ, Washington ਵਿਿੱ ਚ ਹਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿਲਾਈ ਵਿਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ 
ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਵਪ੍ਆ। ਸਕ ਲ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ, ਵਸਿੱ ਵਿਅਕਾਂ, ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ, ਸਕ ਲ ਦੀ ਸਹ ਲਤ2 ਬੂੰਦ 
ਹੋਣ, ਿੁੂੰ ਝ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਜਾਂ ਵਰਮੋਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣ ਿਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-
ਕੋਵਿਡ IEP ਟੀਵਚਆਂ ਤੇ ਿਾਜਬ ਤਰਿੱ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

OSPI ਦੀ ਉਮੀਦ, ਇਿੱਕ ਮੁਫਤ ਿਾਜਬ ਜਨਤਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ (FAPE) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ, ਇਹ ਹੈ ਵਕ IEP ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕ ੇ21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਼ਿਰ ਰਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ ਦੇ 
ਵਾਪ੍ਿਨ ਲਈ ਪ੍ਕਿਵਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਵਸੇਸ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਿਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। IEP ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  IEP ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਹਿੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ 
ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਤੌਰ 
ਤੇ, OSPI ਵ਼ਿਵਲਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਕ ਉਹ IEP ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ IEP ਮੀਵਟੂੰਗਾਂ ਤੁਰੂੰ ਤ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਿੱ ਿੇ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ 
ਸਾਲਾਨਾ IEP ਸਮੀਵਿਆ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ, 2021-22 ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ ੇਵ਼ਿਲਹਾ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ੇ 
ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਵਿਆ ਵਮਤੀ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ IEP ਟੀਮਾਂ 2020–21 ਦੇ ਸਕ ਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਇਨਹ ਾਂ ਚਰਚਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  

1 ਜ ਨ 2021 ਤਿੱ ਕ OSPI ਦੇ ਕਾਰਨ ਵ਼ਿਲਹਾ ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਲ ਵ਼ਿਲਹਾ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ 
ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਼ਿਰ ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ ਰਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ IEP ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਾਧ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਿਿੱਿ-ਿਿੱ ਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਵਬਕ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਵਪ੍ਛਲਾ OSPI ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ, ਸੂੰਘੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। OSPI ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ 
ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਦੇ ਹਿਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਰੈਕਟ ਵਿਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਦੇ ਪ੍ਤ ੇਦੀ ਸਮਿੱਗਰੀ: 

• ਵਰਕਿਰੀ ਸਰਵਿਵਸ਼ਿ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ 
• ਵਰਕਿਰੀ ਸਰਵਿਵਸ਼ਿ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ 
• ਵਰਕਿਰੀ ਸਰਵਿਵਸ਼ਿ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ 
• ਦਸਤਾਿੇ਼ਿੀ ਵਰਕਿਰੀ ਸਰਵਿਵਸ਼ਿ 

• ਵਰਕਿਰੀ ਸਰਵਿਵਸ਼ਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਾਧ  ਸਰੋਤ 

• ਅਨੁਬੂੰਧ: ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ ਮੋਨੀਟਵਰੂੰਗ (ਅਵਹਮ ਹੈ!) 
 

1 ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼  OSPI ਦਆੁਿਾ ਵਿਰਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਜਸਦੀ ਵਿਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਅਤੇ ਬਸੂੰਤ 2020 ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦ ੇਬੂੰਦ ਹੋਣ 

ਦ ੇਚੱਲ ਿਹੇ ਪਰਭਾਵ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਬੋਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਿੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਣਨ ਕਿਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਅੂੰ ਰਤਕਾ ਦੇਖੋ)  

2 ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਵਰਦਆ ਦ ੇਯੋਗ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ, IDEA ਨੂੂੰ  ਹਿੇਕ ਯੋਗ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨੂੂੰ  ਰਮਲਣ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤੇ ਗਏ IEP ਪਰਦਾਨ ਕਿਕੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਵਾਜਬ ਜਨਤਕ ਰਸੱਰਖਆ 

(FAPE) ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਰਜ਼ਰਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਸ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀਆਂ ਰਵਲੱਖਣ ਜਿੂਿਤਾਂ ਰਜਹੜੀਆਂ "ਬੱਚੇ ਦ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਦ ੇਮੱਦਨੇਜ਼ਿ ਰਕਸੇ ਤਿੱਕੀ ਨੂੂੰ  ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਰਚਤ 

ਤੌਿ ਤ ੇਰਗਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 20 U.S.C. 1412(a)(1); ਐਡਂ ੂF. v. ਡਗਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸਕੂਲ ਰਜ਼ਲਿਾ RE-1 137 S.Ct. 988, 69 IDELR 174 (2017). 
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ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਲਈ ਤਿਜੀਹਾਂ 
IEP ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਼ਿਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 
ਵਜਹੜੀਆਂ ਿੁੂੰ ਝ ਗਈਆਂ ਸਨ (ਅਰਥਾਤ, ਵਮੂੰ ਟ ਲਈ ਵਮੂੰ ਟ, ਘੂੰਟ ੇਲਈ ਘੂੰਟਾ)। ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤ ੇਗਏ IEP ਟੀਵਚਆਂ 'ਤੇ ਤਰਿੱਕੀ 
ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ' ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾ ਿਾਪ੍ਰਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਲੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ; ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਅਤੇ 
ਮਾਤਰਾ IEP ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਾਪ੍ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਕ ਲ ਦੀ ਸਹ ਲਤ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆ ਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ 
ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ ਿਾਂਗ, ਸਕ ਲ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਵਲਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇੂੰਟਰਵਪ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਦ 
ਸਮੇਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਸਹਾਇਤਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।3 ਸਕ ਲ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਿ।ੇ 

ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਿਨਾ  
ਕਿਿਵਿੀ ਸਿਕਵਕਸਜ਼:4 ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ OSPI ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਪ੍ਰੂੰ ਗ 2020 ਸਕ ਲ ਫਵਸਵਲਟੀ ਕਲੋਸ਼ਰ਼ਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ 
ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਬੋਵਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਸ ਵਿਚ ਮੁਆਿ਼ਿਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਪ੍ਾਹਜ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਧ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ IEP ਟੀਵਚਆਂ 'ਤੇ ਿਾਜਬ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿੁੂੰ ਝ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ 
ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ।5 ਅਕਹਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਿਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਵਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ IEP ਟੀਮ ਦ ਆਿਾ 
ਇੱਿ ਸਕਹਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਤਕਿਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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4 ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਵਚ “ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਰਵਸ਼ਸੇ਼ ਰਸੱਰਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ਼ ਦੀ ਰਸੱਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ੂੰ ਮਵੇਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਖਤਮ ਕਿਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 

ਰਜਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਾਮਨਜੂ਼ਿ ਜਾਂ ਪਹੁੂੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਵਸ਼ਸੇ਼ ਰਸੱਰਖਆ ਰਵਵਾਦ ਰਨਪਟਾਿਾ ਪਰਰਕਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਿਾ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਦਸੇ਼ 

ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
5 ਰਜ਼ਰਲਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਗੱਲ ਤ ੇਵੀ ਰਵਚਾਿ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਕੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਪਰਭਾਵ ਨੂੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਿੀਆਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਦੱਤੀ 
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੂਿਤ ਹੈ, ਰਜਨਿ ਾਂ ਰਵੱਚ ਆਮ ਰਸੱਰਖਆ ਦੀ ਸੈਰਟੂੰਗ ਰਵੱਚ ਹਦਾਇਤੀ ਘਾਟ ੇਨੂੂੰ  ਦੂਿ ਕਿਨ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

• ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿੇਸ਼
• ਡਾਟਾ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ
• IDEA ਅਤੇ FAPE ਜਰ ਰਤਾਂ

ਅਿਸਰ ਵਿਿੱ ਚ ਇਕੁਇਟੀ

• ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੋ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ

• ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਨਧਤਾ ਦੀ
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ

• ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜੀਹ ਵਦਓ

ਜਰ ਰੀ
ਅਤੇ ਟਰਾਇਜ

• ਸਵਹਭਾਗੀ ਿਜੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅਤੇ 
ਪ੍ਵਰਿਾਰ

• ਛੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ
• ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਦੀਆਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ 'ਤੇ 
ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ

ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ
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• ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋਿੁੂੰ ਝ ਗਈਆਂ ਸਨ (ਅਰਥਾਤ, ਵਮੂੰ ਟ 
ਲਈ ਵਮੂੰ ਟ, ਘੂੰਟੇ ਲਈ ਘੂੰਟਾ)। (Q&A B-1, B-4) 

• IEP ਦੇ ਵਜਆਦਾਤਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, OSPI ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਕਸਰ ਸਕ ਲੀ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ ੇIEP ਟੀਮ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਸਕ ਲੀ ਵਦਨਾਂ 
ਦੌਰਾਨ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀ 
ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸੀਵਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਲੇਸਮੇਂਟ ਨਾ ਹੋਿ ੇਜਾਂ ਿਾਧ  ਸਧਾਰਣ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿੁੂੰ ਝ ਜਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
(Q&A ਫੁਟਨੋਟ, Q&A B-1, B-4) 

• ਸਕ ਲੀ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਨਹ ਾਂ 
ਤਿੱ ਕ ਸੀਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: 

o ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਧ  ਵਹਦਾਇਤਾਂ। 
o ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਬਰੇਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਧ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਟੈਲੀਥੈਰੇਪ੍ੀ ਸੇਿਾਿਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ, 

ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੈਰੇਪ੍ੀ, ਵਕਿੱ ਤਾਮੁਿੀ ਥੈਰੇਪ੍ੀ, ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪ੍ੀ)। 
o ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਬਰੇਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਧ  ਟਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਸੇਿਾਿਾਂ। 
o ਿਾਧ  ਵਰਮੋਟ ਸੇਿਾਿਾਂ (ਅਸਮਕਾਲੀ/ਸਮਕਾਲੀ) ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਬਰੇਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜ ੇ

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਰਮੋਟਲੀ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
o ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਕ ਲ ਬਰੇਕਾਂ (ਅਰਥਾਤ, ਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ, ਬਸੂੰਤ) ਦੌਰਾਨ ਿਾਧ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੇਿਾਿਾਂ। 
o ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਰੀਵਲ਼ਿ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਤੇ ਿਾਧ  ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੇਿਾਿਾਂ। 
o ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਕ ਲ ਬਰੇਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਧ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਟਕਚਰ ਪ੍ਲੇ ਗਰੁਿੱ ਪ੍ ਜਾਂ ਪ੍ੀਅਰ ਸੋਸ਼ਲ 

ਗਰੁਿੱ ਪ੍। 

ਮ ਆਵਜ਼ਾ ਕਸੱਕਿਆ/ਸੇਵਾਵਾਂ: ਮੁਆਿ਼ਿਾ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਅਤੇ ਮਾਪ੍ੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ ੋਵਕ ਇਕ ਉਵਚਤ ਉਪ੍ਾਅ ਹੈ ਵਜਹੜਾ ਿਾਸ 
ਤੌਰ ਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਐਕਟ (IDEA) ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਮੁਆਿ਼ਿੇ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਅਵਜਹੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਜ ੋFAPE ਦੇ ਿੂੰ ਡਨ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਿ਼ਿਾ ਵਿਵਦਅਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਿੱ ਕ ਵ਼ਿਲਹੇ  
ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਜਬ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਸਮਿੱਰਥਾ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਿੱ ਕ FAPE ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ 
ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਸੀ।6 ਮੁਆਿ਼ਿਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਅਿਾਰਡ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਵਜਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂੰਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿੂੰ ਵਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। ਮੁਆਿ਼ਿੇ ਦੀ ਵਸਵਿਆ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  IDEA ਦੇ ਅਰਥ ਦਰਵਮਆਨ ਿਾਜਬ ਚੂੰਗ ਨਾਲ ਵਸਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਅਕਸਰ, ਿੁੂੰ ਝ ਗਏ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਮੂੰਟ ਦੇ ਮੁਆਿ਼ਿੇ ਲਈ ਵਦਨ-ਪ੍ਰਵਤਵਦਨ ਜਾਂ ਵਮੂੰ ਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਼ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।7 

• ਜਦਵਕ ਅਕਸਰ ਇਿੱ ਕ ਵਲਿਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਿ਼ਿਾ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦੇ 
ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਲਈ ਵਕਸ ੇਵ਼ਿਲਹੇ  ਦੇ ਿਿੱ ਲੋਂ ਨੁਕਸ ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਮੁਆਿ਼ਿਾ ਦੀ ਵਸਵਿਆ FAPE ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਿਿੱਚ ਅਫਲਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ FAPE ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਸਮਿੱਰਥਾ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।8 ਜ ੇਇਿੱ ਕ IEP ਟੀਮ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਵਕ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ 2020 ਬਸੂੰਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵਿਵਦਅਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ 
ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ IEP ਟੀਵਚਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਤਰਿੱ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। OSPI ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ FAPE 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਅਸਮਿੱਰਥਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਕਸਮ ਦਾ ਹਿਾਲਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਿ਼ਿੇ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

 

6 ਰਲਪਰਸੱਟ ਨੂੂੰ  ਪੱਤਿ, OSEP (ਅਪਰੈਲ 2018)। 

7 W ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦ ੇਮਾਪੇ। v. ਪੁਆਇਲਪ ਸਕੂਲ ਰਜ਼ਲਿਾ ਨੂੰ ਬਿ 3, 31 F.3d 1489 (9th Cir. 1994). 

8 ਅਮਿੀਕਾ ਦਾ ਰਸੱਰਖਆ ਰਵਭਾਗ। (2020)। ਪੂਿਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ: ਅਪਾਹਜ ਬੱਰਚਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਪਰੀਸਕੂਲ, ਐਲੀਮੈਂਟਿੀ ਅਤੇ ਸੈਕੂੰਡਿੀ ਸਕੂਲ ਰਵਚ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਬਿੋਤ ਕਿਨਾ।. 
““ਰਜੱਥੇ, ਰਵਸ਼ਵਰਵਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦ ੇਕਾਿਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਜਾਂ ਰਫਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਰਵਚ ਵੀ ਦੇਿੀ ਹੋ ਿਹੀ ਹੈ ਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿੀਏ- IEP ਟੀਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਿ 'ਤ ੇਇਕ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿਾਿਣ ਕਾਿਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਬੁਾਿਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਕਹੜੀ ਮਆੁਵਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਸ ਹੱਦ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।” 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr/policyguidance/Supple%20Fact%20Sheet%203.21.20%20FINAL.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr/policyguidance/Supple%20Fact%20Sheet%203.21.20%20FINAL.pdf
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• U.S. ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਹੈ ਵਕ ਸਕ ਲ ਦੁਬਾਰਾ ਿੁਿੱ ਲਹਣ ਤੇ, IEP ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ IEP ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ 2020 ਸਕ ਲ ਫਵਸਵਲਟੀ 
ਕਲੋਸ਼ਰ਼ਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ FAPE ਦੇ ਘਾਟ ੇਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਿ਼ਿਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।9 ਕੋਵਿਡ ਸਕ ਲ ਕਲੋਸ਼ਰ਼ਿ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਿਸਥਾ ਵਿਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ, ਇਿੱਕ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 
ਜਾਂ ਜ ੇਵਕਸ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਇੂੰ ਨੀਆਂ ਪ੍ੇਚੀਦਾ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰਾਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਰਮੋਟ ਲਰਵਨੂੰ ਗ ਪ੍ਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ 
ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ੍ਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਿਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ,ਂ ਇਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  FAPE ਨਾ ਵਮਵਲਆ ਹੋਿ।ੇ  

• ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਆਿ਼ਿੇ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਕਸਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਅਨ ਠੀ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਦਅਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਜ ੋਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏਗਾ ਵਜਹੜੀ ਵਜਲਹੇ  ਨ ੂੰ  ਪ੍ਵਹਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਸੀ।10  

ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਰਨਿਧਾਿਤ ਕਿਨਾ 
ਵਰਕਿਰੀ ਸਰਵਿਵਸ਼ਿ ਸਬੂੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ ਜ ੇਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਿਾਪ੍ਰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਤਰਿੱਕੀ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਜਦਵਕ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ  ਵਨਰੂੰ ਤਰ ਵਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ (CLP) ਅਤੇ ਸਵਪ੍ਰੂੰ ਗ 
2020 ਸਕ ਲ ਫਵਸਵਲਟੀ ਕਲੋਸ਼ਰ਼ਿ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਸੀ ਿੀ ਸੇਿਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, IEP ਟੀਮਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ IEP ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਦੀ ਹ।ੈ11 ਅਸਥਾਈ IEP ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਾਪ੍ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਕਉਂਵਕ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਸਕ ਲ ਦੀ 
ਸਹ ਲਤ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆ ਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਿਾਂਗ, ਸਕ ਲ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇੂੰਟਰਵਪ੍ਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੁਿਾਦ ਸਮੇਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਸਹਾਇਤਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।12 
ਸਕ ਲ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵਿਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਿ।ੇ 

 

9 ਅਮਿੀਕਾ ਦਾ ਰਸੱਰਖਆ ਰਵਭਾਗ। (2020)। ਕੋਿੋਨਵਾਇਿਸ ਰਬਮਾਿੀ 2019 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੌਿਾਨ ਅਪਾਹਜ ਬੱਰਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਿ  ਅਤ।ੇ  
10 ਰਿੱਡ ਬਨਾਮ ਕੋਲੂੰ ਬੀਆ ਰਜ਼ਲਿਾ, 401 F.3d 516, 534 (D.C. Cir. 2005). 

11 ਕੋਰਵਡ ਸਹੂਲਤ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਬੁਾਿਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ IEP ਨੂੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ 'ਤ ੇਪਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਦਆੁਿਾ IEP ਟੀਮ ਨੂੂੰ  
ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ' ਤ ੇਰਨਿਿਾਿਣ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਸੀ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨੂੂੰ  ਰਿਕਵਿੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (Q&A B-1) 

12 WAC 392-172A-03100 ਅਤੇ WAC 392-172A-05001 

https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A-03100
https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172A-05001


 

 

ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਰਿਰਸਜ਼ਨ ਫਲੋ ਚਾਿਟ 

ਵਰਕਿਰੀ ਸਰਵਿਵਸ਼ਿ ਸਬੂੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਗਿੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ, ਤਰਿੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ ਜ ੇਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਿਾਪ੍ਰਦੀ 
ਤਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਤਰਿੱਕੀ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦੀ।13 

 ਮੌਜ ਦਾ ਪੱਧਿ ਤਿੱਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

 
ਪਰੀ-ਕੋਰਵਿ 

(ਬੇਸਲਾਈਨ) 

ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਿਿ ਰਕਹੜੇ 
ਸਨ? 

ਕੋਰਵਡ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿੱਕੀ (IEP ਟੀਰਚਆ ਂਤੇ) ਦਾ ਪੱਿਿ 

ਕੀ ਸੀ? 

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ IEP 'ਤੇ ਰਕਹੜੀਆਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸੱਰਖਆ ਅਤ ੇ

ਸਬੂੰ ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਲਖਤੀ ਸਬੂਤ ਦਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? 

 

ਬਸੂੰਤ 2020 
ਤੋਂ ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ 

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

ਜੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ 

ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਿਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ 

ਪੱਿਿ ਰਵਚ ਕੀ ਅੂੰਤਿ ਹੈ? 

ਬੇਸਲਾਈਨ ਪੱਿਿਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿੱਕੀ ਦਾ ਪੱਿਿ (IEP 

ਟੀਰਚਆ ਂਤੇ) ਰਕਸ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? 

FAPE ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਆਫਿ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵੱਚ ਬਸੂੰਤ 2020 ਅਤੇ 

2020–21 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੌਿਾਨ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨੂੂੰ  ਰਕਹੜੀਆਂ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਰਸੱਰਖਆ ਅਤ ੇਸਬੂੰ ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? 

ਬਸੂੰਤ 2020 ਅਤੇ 2020–21 ਸਕੂਲ ਸਾਲ ਦੌਿਾਨ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰਕਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕੀਤੀ? 

 

ਵਰਕਿਰੀ 
ਸਰਵਿਵਸ਼ਿ 
ਵਡਵਸ਼ਿਨ 

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰਕਵੇਂ ਅਤ ੇਕਦੋਂ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਿੇਗਾ? 

ਇੂੰਕਲੂਰਸਵ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਈ ਰਕਹੜ ੇਰਵਕਲਪ ਉਪਲਬਿ ਹਨ, ਕੀ ਸਕੂਲੀ 
ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਿਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਿ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ? 

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਤਿੱਕੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿ, ਉਮਿ ਅਤੇ ਰਵਕਾਸ ਦੇ ਪੱਿਿ ਦੇ 

ਅਿਾਿ ਤੇ, ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਿਾਂ ਲਈ ਰਵਰਦਆਿਥੀ 
ਦੁਆਿਾ ਤਿੱਕੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਪੱਿਿ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਿਨ ਲਈ 

ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਚ ਤਿੱਕੀ ਬਾਿੇ ਮਾਰਪਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਅਤ ੇਰਕੂੰ ਨੀ ਵਾਿ 

ਸੂਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੈ ਰਕ IEP ਟੀਮ 

ਵਾਜਬ ਤਿੱਕੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੂੰ  ਰਕਵੇਂ ਹੱਲ ਕਿੇਗੀ? 

ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਦਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਿਿ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਦੇ ਦੌਿਾਨ 

ਖੁੂੰ ਝ ਗਈ ਜਾਂ ਸੂੰਕੁਰਚਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਿਾਿ ਤੇ, ਰਕਹੜੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸੱਰਖਆ ਜਾਂ 
ਸਬੂੰ ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਿਾਂ ਜਾਂ IEP ਟੀਰਚਆ ਂਲਈ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 
ਜ਼ਿੂਿਤ ਹੈ? 

ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਖੇਤਿਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਿ ਮਹਾਂਮਾਿੀ ਨਹੀਂ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਵਰਦਆਿਥੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੱਕੀ ਦੇ ਪੱਿਿ ਨੂੂੰ  ਪਰਾਪਤ 

ਕਿਨ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕੂੰ ਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ? 

 

 

13 ਨੋਟ: ਜਦਰਕ ਤਿੱਕੀ ਦ ੇਡੇਟਾ ਨੂੂੰ  ਰਨਿੂੰਤਿ ਰਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (CLP) ਅਤੇ ਬਸੂੰਤ 2020 ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦ ੇਬੂੰਦ ਹੋਣ ਦ ੇਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਿ ਤ ੇਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤ ੇਰਵਚਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, IEP ਟੀਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰੀ-ਕੋਰਵਡ 

(ਬੇਸਲਾਈਨ) IEP ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਤਿੱਕੀ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਤ ਦਾ ਰਨਿਿਾਿਤ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ 

ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਮੁਆਿ਼ਿੇ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ, ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱ ਕ FAPE ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਲਿਤੀ ਨੋਵਟਸ (PWN) ਵਿਿੱ ਚ 
ਵਲਿਤੀ ਸਬ ਤ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ PWN ਇਿੱਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਲਈ FAPE ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਇਿੱਕ IEP ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਿਾਈ ਨ ੂੰ  ਵਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(Q&A B-5)। ਵਕਉਂਵਕ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਕ ਲ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ IEP ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਸਪ੍ਿੱ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ PWN ਵਿਿੱ ਚ ਇਸਦਾ ਵਲਿਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਾ਼ਿਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਘਿੱ ਟ ੋਘਿੱ ਟ ਪ੍ਰਤੀਬੂੰ ਵਧਤ ਿਾਤਾਿਰਣ (LRE) ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਘਿੱਟ ਆਮ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿਿੱਚ ਵਜਿੱਥੇ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਕ ਲੀ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਆਵਿਰਤੀ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਮਆਦ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ IEP ਵਿਿੱ ਚ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਿੀ IEP ਵਿਿੱ ਚ 
ਬਦਲਾਅ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਇਿੱ ਕ IEP ਸੋਧ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਏਗਾ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ PWN ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਏਗਾ। 

PWN ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ IEP ਟੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ ਰਨ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਹੈ। ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ IEP ਟੀਮ ਦੇ 
ਫੈਸਵਲਆਂ ਦਾ PWN ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਿਤੀ ਸਬ ਤ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਪ੍ਰਸਤਾਕਵਤ ਿਾਿਵਾਈ: ਆਈਈਪ੍ੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰੋ (ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਕਰੋ ਵਕ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਟਾਈਮਲਾਈਨਜ (ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਵਮਤੀ ਅਤੇ ਅੂੰਤਮ ਵਮਤੀ), ਅਨੁਸ ਚੀ 
(ਆਵਿਰਤੀ, ਅੂੰਤਰਾਲ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ), ਸੇਿਾ ਦੇ ਿੇਤਰ (ਵਨਸ਼ਚਤ ਟੀਵਚਆਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ LRE ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

• ਸਪ੍ਸਟੀਿਿਨ: IEP ਟੀਵਚਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਤੌਰ' ਤੇ ਿੇਰਿਾ ਵਦਓ। ਦਿੱ ਸੋ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ 
ਆਈਆ ਂਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱ ਦੇਨ਼ਿਰ FAPE ਲਈ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ (ਜਾਂ ਗੈਰ ਜਰ ਰੀ) ਵਕਉਂ ਼ਿਰ ਰੀ ਹਨ। ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ 
ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਪ੍ਿੱ ਛੇ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਕਵਚਾਕਿਆ ਕਗਆ ਡਾਟਾ/ਜਾਣਿਾਿੀ: ਤਰਿੱਕੀ ਵਰਪ੍ੋਰਵਟੂੰਗ, ਵਰਮੋਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਵਧਆਪ੍ਕ 
ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗਰੇਡ, IEP ਟੀਚੇ, ਕੂੰਮ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੀਵਡੂੰਗ ਅਤੇ ਗਵਣਤ ਸ ਚੀਆਂ, ਮਾਪ੍ੇ 
ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਵਦ।  

• ਕਵਚਾਿੇ ਗਏ ਹੋਿ ਕਵਿਲ: ਜ ੇਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਵਕ ਇਸ ਵਿਕਲਪ੍ ਨ ੂੰ  ਰਿੱ ਦ ਵਕਉਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ - ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਡੇਟਾ ਨੇ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।  

• ਹੋਿ ਿਾਿਿ: ਆਦਰਸ਼ਕ ਰ ਪ੍ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵ਼ਿਲਹੇ  
ਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਨ। 

ਸਕ ਲ ਵ਼ਿਲਹੇ  ਨ ੂੰ  ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਕਸ ੇਿੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਸਮੇਤ ਲਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ FAPE ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਵਲਿਤੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਕੋਈ ਮਾਪ੍ੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 
IEP, ਵਰਕਿਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ OSPI ਵ਼ਿਲੇ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਤੋਂ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨ ੂੰ  ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਵਕ ਸੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। IEP ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਕੀ 
ਮਾਪ੍ੇ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਣ ਵਿਿੱਚ ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਇਨਪ੍ੁਟ ਦਾ ਵਲਿਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਵ਼ਿਲਹਾ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ੇ 
ਵਕਸ ੇਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਿਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਪ੍ੇ ਵਿਿਾਦ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਜਦਵਕ ਸਕ ਲੀ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਮੋਟ ਰਵਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵ਼ਿਲਹਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਾ 
ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ। IEP ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੇਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਨਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ। ਰਿਾਇਤੀ ਮੁਆਿ਼ਿਾ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਿਾਰਡਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਪ੍ਰਬੂੰ ਧਕੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਜਿੱਜ ਜਾਂ OSPI ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ 
ਮੁਆਿ਼ਿਾ ਅਿਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਵਕ, OSPI ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 
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ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ IEP ਟੀਮ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਿੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਵਿਵਦਆਰਥੀ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ-ਕੇਂਵਦਰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। 

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ 

IEP ਟੀਮ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਸ ਚੀ, ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਟਾਈਮਲਾਈਨ, ਸੇਿਾ ਦੇ ਿੇਤਰ ਅਤੇ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਕਈ ਂਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਵਕ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਇਿੱ ਕ ਸਕ ਲ ਵ਼ਿਲਹਾ ਅਨੁਸ ਚੀ ਬਣਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਸੂੰ ਭਾਿਤ ਪ੍ਰਭਾਿ, ਸਟਾਫ ਦੀ 
ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸਕ ਲ ਅਤੇ 21 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਟਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ। 

ਅਨੁਸ ਚੀ ਅਤ ੇਟਾਈਮਲਾਈਨਜ  

ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸ ਚੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮਲਾਈਨਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਵਜਹੜੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਦੇ 
ਨਾਲ - ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਵਰਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜ ੇਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਜਦੋਂ 
ਿੀ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ LRE ਨਾਲ ਇੂੰਕਲ ਵਸਿ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਕ ਲੀ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। (Q&A B-5) 

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿਣਾ ਅਵਹਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕ ESY ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 
ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਿਿੱਿ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਵਨਰਧਾਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੈ। (Q&A B-4) 

ਸਟਾਰਫੂੰ ਗ ਅਤ ੇਟਰਾਂਸਪੋਿਟੇਸ਼ਨ 

OSPI ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰੂੰ ਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਸਕ ਲੀ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ 
ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। IEP ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕ ਲੀ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ ਨੇ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵਸਵਿਅਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ੍ ਲਾਗ  ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸਕ ਲ ਵ਼ਿਲਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ ਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਲਾਇਸੂੰਸਸੁ਼ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਵਦਅਕ ਸੂੰਸਥਾਿਾਂ ਨਾਲ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਸਿੱ ਧੀ ਵਨਰੀਿਣ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਵਤਵਰਕਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵ਼ਿਲਹਾ ਸਟਾਫ 
ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨਾ, ਨੇੜਲੇ ਸਕ ਲ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਅਕ ਸੇਿਾ ਵ਼ਿਵਲਹਆਂ (ESD) ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੂੰਤਰਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਿਰੀ ਵਸਿਲਾਈ ਨ ੂੰ  
ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਕ ਲੀ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ 
ਵਿਕਲਪ੍ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵ਼ਿਲਹਾ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਿੇਤਰੀ, ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਵਨਜੀ ਆਿਾਜਾਈ ਵਿਕਲਪ੍ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਦੀ ਭਰਪ੍ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।14 OSPI ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਾਜਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰੂੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਿੇਗੀ 
ਅਤੇ IEP ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਿੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪ੍ੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਰਵਮਆਨ ਪ੍ਰੋਐਕਵਟਿ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਸਮਿੱ ਵਸਆਿਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਪਰੀਸਕ ਲ ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ 

ਪ੍ਰੀਸਕ ਲ-ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਕ ਲੀ ਸਹ ਲਤ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਰਮੋਟ ਜਾਂ ਿਰਚੁਅਲ ਵਸਿੱ ਿਣ ਦੇ ਮੌਵਕਆ ਂਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਕਰਨ ਵਿਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, "ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਿੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਮੁਢਲੀ ਦੇਿਭਾਲ ਅਤੇ 
ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱ ਤਿਪ੍ ਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਼ਿਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੇ ਮਾਪ੍ੇ ਅਤੇ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ15”। IEP ਿਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤਵਹ ਕੀਤਾ 

 

14 WAC 392-172A-02095 
15 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੈੱਡ ਸਟਾਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NHSA). (2021). ਅਮਿੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ: ਹੈੈੱਡ ਸਟਾਿਟ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਿਾਮਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਵਤ ਕਿਨ ਦ ੇਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ (p. 4). 

https://app.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=392-172a-02095
https://www.nhsa.org/wp-content/uploads/2021/03/The-American-Rescue-Plan-Head-Start.pdf
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ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਕ ਲ ਵ਼ਿਲਹਾ ਸਟਾਫ ਸਕ ਲ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਿ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੀਸਕ ਲ ਵਰਕਿਰੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਿਾਲੀ ਏਜੂੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਵਮਯ ਵਨਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਚਾਇਲਡਹੁਿੱ ਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਵਜਿੇਂ, 
ਹੈਡ ਸਟਾਰਟ, ECEAP) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਸਕ ਲ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਸਕ ਲ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਰਮੋਟ ਲਰਵਨੂੰ ਗ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ, ਸਟਾਵਫੂੰਗ, 

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਤੋਂ ਰਜਆਦਾ ਦੇ ਰਵਰਦਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਟਰੈਨਰਜ਼ਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (IEP) ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਧ  ਟਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਧ  ਸੇਿਾਿਾਂ IEP 

ਟੀਵਚਆਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਉਵਚਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਹਿੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿੁੂੰ ਝ ਜਾਂ ਸੀਵਮਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮਰ (ਅਕਸਰ 16 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ) ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੂੰਮ-ਅਧਾਰਤ 
ਲਰਵਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਕਵਮਯ ਵਨਟੀ ਦੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਵਿਿੱਚ ਮਹਿੱਤਿਪ੍ ਰਣ ਰੁਕਾਿਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। IEP ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ IEP ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ੋਸਕ ਲ ਵਿਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਨ।  

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਟਰੈਨਵ਼ਿਸ਼ਨ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਾਵਸ਼ੂੰਗਟਨ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ 
ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਰੈਨਵ਼ਿਸ਼ਨ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ 2021 ਤੋਂ 22 ਤਕ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ 23 ਸਕ ਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੂੰ ਡ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਏ ਹਨ 
ਜ ੋਸਾਲ 2019 ਤੋ 20 ਦੇ ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ 
ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਫੂੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਿਧੇਰੇ ਫੂੰ ਵਡੂੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਅਤੇ 
OSPI ਟਰਾਂਵਜਸ਼ਨ ਿੈਬ ਪ੍ੇਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।16 

  

 

16 OSPI ਸਕੈੂੰਡਿੀ ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਵੈਬ ਪੇਜ  ਨੂੂੰ  ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਿੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦ ੇਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ he ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਵਡ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ  ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਟਰਾਂਰਜਸ਼ਨ ਰਿਕਵਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਆਈਟਮ B-3 ਹੋਵੇਗਾ)। 

https://www.k12.wa.us/student-success/special-education/program-improvement/technical-assistance/secondary-transition
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
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ਰਿਕਵਿੀ ਸਿਰਵਰਸਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਾਧ  ਸਿੋਤ 

• OSPI (2021). ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਜਿਾਬ: 2020–21 ਸਕ ਲੀ ਸਾਲ OSPI (2020) ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ (ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਜਿਾਬ ਸਰੋਤ -  

• ਇਸ ਿੇਲੇ ਸੂੰ ਸ਼ੋਧਨ ਅਧੀਨ) Washington ਸਕ ਲ 2020 ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਤੋਂ ਿੋਲਹਣਾ: ਸਪ੍ੈਸ਼ਲ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਵਨਰਦੇਸ਼  
• OSPI (2020). Washington ਸਕ ਲ 2020 ਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਤੋਂ ਿੋਲਹਣਾ: ਵਡਸਵਟਰਕਟ ਅਰਲੀ ਲਰਵਨੂੰ ਗ ਪ੍ਲੈਵਨੂੰ ਗ ਗਾਈਡ 

• 9 ਅਪ੍ਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੂੰ ਕਲ ਵਸਿ ਲਰਵਨੂੰ ਗ ਵਰਕਿਰੀ ਲਈ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਂ 

• ਲਰਨਰ ਇਕੁਇਟੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (2021)। ਿਧ ਰਹੀ ਲਵਹਰਾਂ ਜ ੋਸਾਰੀ ਵਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉੱਤ ੇਚੁਿੱ ਕਦੀ ਹੈ: ਇਕੁਇਟੀ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਸਵਟਮਯ ਲਸ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ 
ਵਨਿੇਸ਼ ਕਰਨਾ 

• ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਿੱਚ ਕੂੰ ਪ੍ਨਸੈਟਰੀ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ COPPA ਅਕਸਰ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ  

• ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ (Iowa) 

• ਚੀਫ ਸਟੇਟ ਸਕ ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (CCSSO) (2020)। ਮੁੜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਕਿਰੀ: ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਵਸਿਲਾਈ ਤੇ ਚਰਚਾ 
• ਚੀਫ ਸਟੇਟ ਸਕ ਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ (CCSSO) (2020)। ਮੁੜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਕਿਰੀ: ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਵਸਿਲਾਈ ਤੇ ਚਰਚਾ: ਸਕ ਲ ਸਾਲ 

2020–2021 ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਕੇ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਰਕਿਰੀ 
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NHSA) (2021)। ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ: ਹੈੈੱਡ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ 

• ਅਪ੍ਾਹਜ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਿਰਜੀਨੀਆ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਰਚਾ 

• ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ ਕੇਂਦਰ: IEP ਵਟਪ੍ ਸ਼ੀਟ ਅਕਾਦਵਮਕ ਅਚੀਿਮੇਂਟ ਅਤੇ ਫੂੰ ਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਫੌਰਮੇਂਸ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 

  

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/Reopening-WA-Schools-2020-SpEd-Guidance.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/Reopening%20Washington%20Schools%202020%20Early%20Learning%20Planning%20Guide.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/Reopening%20Washington%20Schools%202020%20Early%20Learning%20Planning%20Guide.pdf
https://www.ncld.org/wp-content/uploads/2021/03/9-Recommendations-for-Inclusive-Learning-Recovery-for-Students-with-Disabilities-Final-1.pdf
https://www.ncld.org/wp-content/uploads/2021/03/9-Recommendations-for-Inclusive-Learning-Recovery-for-Students-with-Disabilities-Final-1.pdf
https://www.centerforlearnerequity.org/wp-content/uploads/CLE-The-Rising-Tide-that-Lifts-All-Boats_-Investing-Stimulus-Dollars-with-an-Equity-Focus-4.20.2021.pdf
https://www.centerforlearnerequity.org/wp-content/uploads/CLE-The-Rising-Tide-that-Lifts-All-Boats_-Investing-Stimulus-Dollars-with-an-Equity-Focus-4.20.2021.pdf
https://cdn.ymaws.com/www.copaa.org/resource/resmgr/docs/2020_docs/compedhandout8-13-2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/12uIIUVfy7Ds-tayAgmzehDCGxLE2tPYD/view
https://drive.google.com/file/d/12uIIUVfy7Ds-tayAgmzehDCGxLE2tPYD/view
https://online.flowpaper.com/753a0706/CCSSORRConsiderTeachv3/#page=1
https://ectacenter.org/~pdfs/topics/disaster/CCSSO_RR_Consider_Teach-PreK-3rd-Recovery-v3.pdf
https://ectacenter.org/~pdfs/topics/disaster/CCSSO_RR_Consider_Teach-PreK-3rd-Recovery-v3.pdf
https://ectacenter.org/~pdfs/topics/disaster/CCSSO_RR_Consider_Teach-PreK-3rd-Recovery-v3.pdf
https://www.nhsa.org/wp-content/uploads/2021/03/The-American-Rescue-Plan-Head-Start.pdf
https://www.nhsa.org/wp-content/uploads/2021/03/The-American-Rescue-Plan-Head-Start.pdf
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=000783915327965917031:ydjbl4xbjqo&q=https://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/covid-19/guidance_on_recovery_services.docx&sa=U&ved=2ahUKEwjaoovjm8_vAhVbF1kFHYfzCzkQFjABegQICRAB&usg=AOvVaw0HGLIH47mZ7YqNzT32xCUJ
https://promotingprogress.org/sites/default/files/2020-10/PLAAFP_IEP_Tips_0.pdf
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ਅਨੁਬੂੰ ਧ: ਪਰੋਗਿੇਸ ਮੋਨੀਟਰਿੂੰ ਗ (ਅਰਹਮ ਹੈ!) 

ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਨ ੂੰ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਧੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ ਮੋਨੀਟਵਰੂੰਗ ਇਕ ਼ਿਰ ਰੀ 
ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਇਸ ਹਿੱਦ ਤਕ IEP ਟੀਵਚਆਂ 'ਤੇ ਿਾਜਬ ਤਰਿੱਕੀ 
ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ (ROI) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਰ ਪ੍ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਟੀਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ 
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱਚ, IEP ਟੀਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ROI 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇIEP ਟੀਵਚਆਂ ਤੇ ਿਾਜਬ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਬਾਰੂੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਮਆਦ ਿਧਾ ਕੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਤਰਿੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਨ ੂੰ  ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲਅੂੰਦਾ਼ਿੀ ਨ ੂੰ  ਤੇ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ IEP ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰੀਵਕਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ੇਕੋਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦਿਲਅੂੰਦਾ਼ਿੀ ਪ੍ਰਤੀ 
ਜਿਾਬਦੇਹ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣ ੇIEP ਟੀਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਿਾਧ  ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਵਹਦਾਇਤੀ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਿੇਗੀ। ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਢੂੰਗ ਦੇ ਬਾਿਜ ਦ, IEP ਟੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿੈਧ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੂੰ ਦ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਨਦਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਨਗਰਾਨੀ, 
ਅਤੇ ਦਿਲਅੂੰਦਾ਼ਿੀ (ਿਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤ)ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਗਰਾਰਫੂੰ ਗ ਪਰਗਤੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਿਾਟਾ 

ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਢੂੰਗ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱ ਕ ਗਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਕਾਰਗੁ਼ਿਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ (ਬੇਸਲਾਈਨ) ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 
ਕਰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹਰੇਕ IEP ਟੀਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ੁਆਇੂੰਟ ਇਿੱਕ ਟੀਚਾ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਕ ਵਜਹੜਾ 
ਤਰਿੱਕੀ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ IEP ਦੇ ਕੋਰਸ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਰਪ੍ੋਰਵਟੂੰਗ ਪ੍ੀਰੀਅਡਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਿੂੰ ਵਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IEP ਟੀਮਾਂ ਵਫਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਉਪ੍ਾਅ ਦਾ ਗਰਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਕ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣ ੇਟੀਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।  

ਜਦੋਂ IEP ਟੀਮਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ IRIS ਕੇਂਦਰ 17 ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਗਰਾਵਫਕ ਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵਕ 
ਟੀਮ ਕੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:  

 

 

 

17 ਸਿੋਤ: IRIS ਕੇਂਦਿ। (2021). ਪਰੋਗਿੇਸ ਮੋਨੀਟਰਿੂੰਗ: ਿੀਰਡੂੰਗ. 
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ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆ IEP ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਿਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਿਨ ਲਈ ਇੱਿ ਕਵਜ਼ ਅਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ 
ਗਈ ਤਿੱਿੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੂੰ  ਦ ਿ ਸੂੰ ਗਕਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ: 
• ਜ ੇਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ੁਆਇੂੰਟ ਟੀਚੇ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੈ।  
• ਜ ੇਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ੁਆਇੂੰਟ ਟੀਚੇ ਦੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਉਵਚਤ ਤਰਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
• ਜ ੇਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ੁਆਇੂੰਟ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਉੱਪ੍ਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁ਼ਿਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਤ 

ਟੀਚੇ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
• ਕੁਝ ਸਕ ਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ  ਚਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਏਮਬੇਡਡ ਟ ਲ਼ਿ, ਐਕਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਪ੍ੈਨਵਸਲ ਗਰਾਫਾਂ ਿਾਲੇ ਸਾਿੱਫਟਿੇਅਰ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ  

ਪਰਗਤੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਸਿੋਤ 

ਇਨਹ ਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਵਦਿੱ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰੋ: 

• ਅਮਰੀਕੀ ਇੂੰ ਸਟੀਵਚਯ ਟ ਫਾਰ ਵਰਸਰਚ ਵਿਿੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਇੂੰਟੈਂਵਸਿ ਇੂੰ ਟਰਿੈਂਸ਼ਨ (NCII): 

o ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ (DBI ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਰਵਨੂੰ ਗ ਸੀਰੀ਼ਿ ਮੋਡੀਊਲ 2) ਲਈ ਅਕਾਦਵਮਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਨਾ 

o ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ ਲਈ ਅਕਾਦਵਮਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ 

o ਅਕਾਦਵਮਕ ਟੀਚਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਿੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ 

• IRIS ਕੇਂਦਰ:  ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਮੋਡੀਊਲ  

• ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੇਂਦਰ: ਵਸਿੱ ਵਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂੰਧਤ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤ 

https://intensiveintervention.org/resource/using-academic-progress-monitoring-individualized-instructional-planning-dbi-training
https://intensiveintervention.org/resource/using-academic-progress-monitoring-individualized-instructional-planning-dbi-training
https://intensiveintervention.org/sites/default/files/DBI_Module_2_508.pptx
https://intensiveintervention.org/sites/default/files/Overview-Academic-Goal-Setting-Strategies_508.docx
https://iris.peabody.vanderbilt.edu/module/pmr/#content
https://promotingprogress.org/resources-tools/for-educators

