
ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੇਂਸ਼ਨ ਵਵੱਚ  
ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਪਵਰਵਾਰ ਦ ੇਅਵਿਕਾਰ ਵਿਨਾ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਨਾ ਵਿਹਤਰ

ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੇਂਸ਼ਨ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਵਿਟੀ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿੱਚੇ ਨੰੂ ਿਾਂਚਣ ਿਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਹਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ।

ਚਰੋਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਚਰੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ (ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ)। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿੱਚੇ ਦੀ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਿੇਵਾ ਯਰੋਿਨਾ ਮੀਵਟੰਗ ਵਵੱਚ ਔਨਗਰੋਇੰਗ ਿੇਵਾ ਕਰੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੰੂ 
ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣਾ ਿੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਿਾਂ ਥੈਰੇਵਪਿਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਿਕਦੇ।

ਿੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੇਂਸ਼ਨ (Early Intervention, EI) ਨੰੂ ਛੱਡਦ ੇਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 
ਵਾਵਪਿ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰੋਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਰੋ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਦਾ ਤੀਿਾ ਿਨਮਵਦਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਇਿਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ EI ਵਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਹਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ EI ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਕਰੋਈ ਵੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਹਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਿੀਂ 
ਕਰੋਈ ਖਾਿ ਿੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਉਿ ਿੇਵਾ ਲਈ ਨਾ ਕਵਹ ਿਕਦੇ ਹਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਿੇਵਾਵਾਂ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਰੋ ਵਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਿੀਂ ਿਵਹਮਤ ਹਰੋ।

ਗਰੋਪਨੀਯਤਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿੱਚੇ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਨੱਿੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ 
ਲਰੋਕਾਂ ਿਾਂ ਏਿੰਿੀਆ ਂਨੰੂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਭੇਿਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਵਲਖਤੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਵਦੱਤੀ ਿਾਣੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈਿਰੋ EI ਵਵੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿੱਚ ੇਦ ੇਮਲੁਾਂਕਣਾਂ ਿਾਂ ਿਵੇਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਫਿੈਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਿਭ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਵਵੱਚ ਵਹੱਿਾ ਲੈਣ—ਅਤੇ 
ਹਰੋਰਾਂ ਨੰੂ ਿੱਦਣ—ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇੰਸ਼ਰੋਰੈਂਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਾਣਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹ ੈਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ਰੋਰੈਂਿ EI ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ 
ਵਰਵਤਆ ਿਾਵੇਗਾ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਇੰਸ਼ਰੋਰੈਂਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ 
ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਵਲਖਤੀ ਿੂਚਨਾ ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਦ ੇਮੁਲਾਂਕਣ, ਯਰੋਗਤਾ ਿਾਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਿਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਲਖਤੀ ਿੂਚਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਪ੍ਾਪਤ ਹਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਚੇ ਦ ੇ
ਵਰਕਾਰਡ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਿੱਚੇ ਦਾ ਕਰੋਈ ਵੀ ਵਰਕਾਰਡ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰੋਈ ਵੀ ਵਰਕਾਰਾਡਾਂ ਵਵੱਚ ਿਦਲਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ।

Punjabi



ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਕਰੋਈ ਿਵਾਲ ਹਨ ਿਾਂ ਫੈਿਲੇ ਨਾਲ ਿਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੋ ਤਾਂ:
1. ਆਪਣ ੇਿੇਵਾ ਕਰੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕੇਗਾ/ਿਕੇਗੀ।

2. ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਵੱਚ ਕਾਲ ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਵਕਿੇ ਿਹਾਇਕ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਰੋ:

3. ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੇਂਸ਼ਨ ਕਿਟਮਰ ਅਫੇਅਰਿ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਰੋ: 347-396-6828

4.  ਿੇਕਰ ਿਮੱਵਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਿਾਂ ਅਿੇ ਵੀ ਫੈਿਲੇ ਨਾਲ ਿਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੈਿਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ-ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਿ ਨੰੂ ਉਵਚਤ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਵਚਤ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਅਵਿਕਾਰਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 ਵਵਚਰੋਲਗੀ: EI ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਵਚਰੋਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ (ਉਹ ਕਰੋਈ ਇਿ ਿਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਿਰੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ)।

 ਵਨਰਪੱਖ ਿੁਣਵਾਈ: ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਮੀ ਪ੍ਵਕਵਰਆ ਹੈ ਵਿੱਥ ੇਪ੍ਸ਼ਾਿਵਨਕ ਕਨੰੂਨੀ ਿੱਿ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਿੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

 ਵਿਿਟਮ ਵਸ਼ਕਾਇਤ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਤੁਿੀਂ ਵਨਊ ਯਾਰਕ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੰੂ ਵਕਿੇ ਿਮੱਵਿਆ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਛਦ ੇਹਰੋ।

Bronx: 718-838-6887   • Brooklyn: 718-722-3310 • Manhattan: 212-436-0900 

Queens: 718-553-3954   • Staten Island: 718-568-2300 

ਵਵਚਰੋਲਗੀ ਲਈ, ਇਿ ਨੰੂ ਵਲਖਰੋ:

Director of Consumer Affairs 
NYC Early Intervention Program 

42-09 28th St., 18th Floor
Long Island City, NY 11101

ਫਰੋਨ: 347-396-6828

ਫੈਕਿ: 347-396-8977

ਵਨਰਪੱਖ ਿੁਣਵਾਈ ਿਾਂ ਕਰੋਈ ਵਿਿਟਮ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਲਈ,
ਇਿ ਨੰੂ ਵਲਖਰੋ:

New York State Department of Health 
Bureau of Early Intervention 

Corning Tower, Empire State Plaza 
Albany, NY 12237

ਫਰੋਨ: 518-473-7016

ਫੈਕਿ: 518-486-1090

ਇਹ ਪਵਰਵਾਰਕ ਅਵਿਕਾਰ ਇੰਡਵਵਜ਼ਅੁਲਿ ਵਵੱਦ ਵਡਿਐਵਿਵਲਟੀਜ਼ ਐਜ਼ਕੂੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) ਦੇ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ
ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੇਸ਼ਨ ਵਵੱਚ ਿੱਵਚਆ ਂਦੇ ਿਭ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਹਰੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, health.ny.gov/publications/0532 'ਤੇ ਿਾਓ।


