
ਥਨਊ ਯਾਰਕ ਥਸਟੀ  

ਥਿਵਲੈਪਮੈਂਟਲ 
ਮਥੌਨਟਥਰੰਗ 
ਥਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਥਿਲੇਸ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋਥਖਮ 'ਤ ੇ
ਨਵਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਥਚਆ ਂਲਈ

ਕੀ ਹਾਲ ਹੈੈ?
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ

Punjabi



ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਥਸਖਦ ੇਅਤੇ ਥਵਕਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੋਈ 
ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਥਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ 
ਬੱਚਾ ਪਥਹਲਾਂ ਚਲ-ਥਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ, ਮਾਤਾ-ਥਪਤਾ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 
ਵਖਰੇਂਥਵਂਆ ਂਬਾਰ ੇਥਚੰਥਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਥਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੌਥਨਟਥਰੰਗ ਤੋਂ 
ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਥਗਆ ਹ ੈਥਕ 
ਬੱਚੇ ਥਕਵੇਂ ਥਵਕਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 
ਥਕੰਨੀ ਪ੍ਗਤੀ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਵਧੀਆ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ  
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।



ਨਵਜਾਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਥਸਖਦ ੇਅਤੇ ਥਵਕਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੋਈ 
ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਥਵੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ 
ਬੱਚਾ ਪਥਹਲਾਂ ਚਲ-ਥਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਸਰ, ਮਾਤਾ-ਥਪਤਾ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 
ਵਖਰੇਂਥਵਂਆ ਂਬਾਰ ੇਥਚੰਥਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਥਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੌਥਨਟਥਰੰਗ ਤੋਂ 
ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਥਗਆ ਹ ੈਥਕ 
ਬੱਚੇ ਥਕਵੇਂ ਥਵਕਾਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 
ਥਕੰਨੀ ਪ੍ਗਤੀ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਤੁਹਾਿ ੇਿਾਕਟਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਾਂ ਿੇਕੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਤੁਹਾਿ ੇਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਥਕਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ ੈਥਕਉਂਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਤੋਂ 
ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹ ੈਥਕ ਦੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਬੱਚਾ ਥਜੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, 
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉੰਨਾ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ/ਬੱਚੀ ਥਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਮੌਥਨਟਥਰੰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ 
ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤ:ੇ

33 ਹਿਥਤਆ ਂਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਥਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ/ਹੋਈ ਸੀ

ਨਥਵਆਣੇ ਦੀ ਤੀਬਰ ਦੇਖਭਾਲ ਥਵੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਦਨ ਥਬਤਾਏ ਸਨ

ਜਨਮ ਵੇਲੇ 4 ਪੌਂਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਸੀ

ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜ ੇਬਹੁਤ ਥਿਆਦਾ ਸਨ

ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਵਜਾਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸਕ੍ੀਥਨੰਗ ਗੈਰ-ਹਾਿਰ ਜਾਂ ਹਾਿਰ 
ਹੋਣ ਥਵੱਚ ਅਸਿਲ ਰਹ ੇਸਨ

ਬੇਘਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲ ੂਥਹੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਥਵਤ ਹੋਏ ਸਨ

ਇੱਕ ਥਕਸ਼ੋਰੀ ਮਾਂ ਹੈ

ਇੱਕ ਅਥਜਹੀ ਮਾਂ ਹ ੈਥਜਸ ਨੰੂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਥਹਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ 
ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੀ ਥਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਥਵਕਾਸ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ 
ਤੁਹਾਿ ੇਨਾਲ ਥਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਤੁਹਾਿ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਤੀਜ ੇਜਨਮਥਦਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਥਨਆ ਂਥਵੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿ ੇ
ਬੱਚੇ ਬਾਰ ੇਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜਾਂਗ:ੇ

ਆਓ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦ ੇਹਨ 

ਆਪਣ ੇਸਰੀਰ ਨੰੂ ਥਹਲਾਉਂਦ ੇਹਨ

ਆਪਣ ੇਹੱਿਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ਸਮੱਥਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦ ੇਹਨ

ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਿਦ ੇਹਨ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿ ੇਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੀਥਖਆ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਅਤੇ ਥਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਣ ੂ
ਕਰਾਵਾਂਗ ੇਥਕ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਥਕਵੇਂ ਰਥਹ ਥਰਹਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਰਥਹ ਥਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦ ੇਥਵਕਾਸ ਨੰੂ 
ਮੌਥਨਟਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਜ ੇਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਥਕ ਤੁਹਾਿਾ 
ਬੱਚਾ ਥਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜੋਥਖਮ 'ਤ ੇਹ ੋਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿ ੇ
ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੇਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਥਵੱਚ ਤੁਹਾਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੇਕੋਲ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਥਵਕਾਸ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਾਨੰੂ ਥਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਵਧੀਆ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ  
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਥਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ 
ਮੌਥਨਟਥਰੰਗ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਥਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਅਤੇ 
ਮੁਫ਼ਤ* ਹਨ।

ਥਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਮੌਥਨਟਥਰੰਗ ਅਤੇ ਅਰਲੀ 
ਇੰਟਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, 311 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਥਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਮੌਥਨਟਥਰੰਗ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ 
ਕਹੋ, ਜਾਂ nyc.gov/health/earlyint 'ਤੇ ਜਾਓ। 

*ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿ ੇਕੋਲ ਹੈਲਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹ,ੈ ਥਜਸ ਥਵੱਚ ਮੈਿੀਕੈਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ(Medicaid), ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ਤੱਖ 
ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਥਬਨਾਂ ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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