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ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ/ਉਸ ਨੰ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਤਸ਼ਹਤ ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ਮੰ ਸ਼ਨਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਪਾਹਜਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਲਗ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਵੱ ਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ , ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਵਹਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੰ ਨ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੱ ਖਰੀ ਸ਼ਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ – ਉਸਦੇ/ਉਸਦੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੰ ਸੀਸ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਸ਼ਸਰਫ
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਕ ਉਸ/ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਸੀਂ
ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸ਼ਚੰ ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਕਾਨੰ ਨ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਅਠਾਰਾਂ
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ/ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਚੰ ਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਸ਼ਲਆਂ ਨੰ ਸੀਸ਼ਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਕਾਨੰ ਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ/ਉਸ ਨੰ ਉਸ/ਉਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸ਼ਕਤਾਬਚਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ

ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ

ਤਰੀਸ਼ਕਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਨਹਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬਾਰੇ
ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੰ ਸੀਸ਼ਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤਾਬਚੇ ਸ਼ਵੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ

ਸ਼ਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਦੰ ਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਨਰਣੇ ਨੰ ਉਤਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ
ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਿੀ ਦੀ ਰੱ ਸ਼ਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕੂੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਜਸ਼ਪ ਕੀ ਹੈ?
ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਇੱ ਕ ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱ ਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ ਦਸਰੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਦੰ ਦੀ
ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਟੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਸ਼ਜਸਨੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਸ਼ਜਸ ਦੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟੀ

(ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ) ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜੱ ਜ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੰ ਨ ਸ਼ਤੰ ਨ ਸ਼ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਨੰ ਮਾਨਤਾ ਸ਼ਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚੋਂ ਸ਼ਸਰਫ ਦੋ ਹੀ ਇਸ

ਸ਼ਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਹਨ: ਜਨਰਲ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਕਸਮ, ਲੈਂ ਟਰਮੈਨ
ਪੈਟਸ਼ਰਸ ਼ਿੋਰਟ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਸ਼ਸਰਫ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਨਸ਼ਸਕ ਸ਼ਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕ ਸੀਮਤ
ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਓ ਇਨਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਕਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰੀਏ।

ਜਨਰਲ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ: ਇੱ ਕ ਜਨਰਲ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲ
ਅਸ਼ਜਹੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਦਖ਼ਲ ਸ਼ਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਨੋਰੋਗ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਵਅਕਤੀ
ਇੱ ਕ ਆਮ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਦੇ ਅਿੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਸਮ ਦੀ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਸ਼ਹਤ, ਸ਼ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਸ਼ਿਰ ਨੰ
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ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਕਸਮਾਂ ਦੀ
ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਵਚਲਾ ਅੰ ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਰਲੇ ਖ ਸ਼ਵੱ ਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ,
ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ) ਨੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਦੰ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਵੇਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ (ਉਦਾ., ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕੱ ਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਵੇਂ ਰਸ਼ਹੰ ਦਾ/ਰਸ਼ਹੰ ਦੀ ਹੈ)। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ
ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੰ ਪੱ ਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਸ਼ਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸ਼ਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਸ਼ਕ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਕਸੇ ਨੰ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ) ਸ਼ਨਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ, ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਰ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਵੱ ਚ ਇਹ ਪਰਦਰ਼ਿਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਪਰਸਤਾਸ਼ਵਤ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟੀ

(ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਲੈ ਣ ਵਾਲਾ) ਭੋਜਨ, ਕੱ ਪੜੇ ਜਾਂ ਿਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਸਹੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾ ਦਾ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ) ਸ਼ਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ,
ਇੱ ਕ ਸ਼ਿਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਦਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਉਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਨੱਜੀ ਸ਼ਵੱ ਤਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਕਰਨ
ਸ਼ਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਿੋਖਾਿੜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ “ਅਣਉੱਸ਼ਚਤ ਪਰਭਾਵ” ਦੇ ਲਈ ਆਲੋ ਚਨਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਜਸਦੇ ਕੋਲ
ਮੁੱ ਢਲੀ ਸ਼ਚੰ ਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੀ ਸ਼ਦਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
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ਸੀਜਮਤ ਕੂੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਜ਼ਿਪ: ਸੀਸ਼ਮਤ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਸਰਫ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਸ਼ਵੱ ਚ ਪਸ਼ਰਭਾਿਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਿਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਿਨ ਸੀਸ਼ਮਤ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ
ਲਈ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ ਜੱ ਜ ਨੰ ਜਨਰਲ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ “ਸੀਸ਼ਮਤ” ਹੈ ਸ਼ਜਸ ਸ਼ਵੱ ਚ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ) ਨੰ ਸ਼ਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ
ਸ਼ਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਅਪਾਹਜ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੱ ਜ ਨੰ
ਹੇਠ ਸ਼ਲਖੇ ਸੱ ਤ ਅਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱ ਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:
•
•
•
•
•
•
•

ਇਹ ਸ਼ਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਕ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕੱ ਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸ ਨਾਲ ਰਸ਼ਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਉਸਦੇ ਗੁਪਤ (ਸ਼ਵੱ ਸ਼ਦਅਕ, ਮੈਡੀਕਲ, ਆਸ਼ਦ) ਸ਼ਰਕਾਰਡਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ
ਸ਼ਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ
ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ
ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ
ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਸ਼ਜਨਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ
ਉਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ।

ਸੀਸ਼ਮਤ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ, ਕੰ ਜ਼ਰਵਡ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ) ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ , ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ,
ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ਼ਗਆ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱ ਿਰੀ ਸ਼ਨਯੰ ਤਰਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ ਇਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਸ਼ਹਣ ਅਤੇ
ਸਵੈ-ਸ਼ਨਰਦੇ਼ਿਨ ਸ਼ਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਹ ਸਮਰੱ ਥ ਹੈ।

ਨਾ ਤਾਂ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਦੇ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਵਵਹਾਰ ਨੰ ਸ਼ਨਯੰ ਤਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵਨ਼ਿੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੰ ਅਸਿਾਰਨ ਰਪ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸੀਸ਼ਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕੂੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਜਖਅਕ) ਕੌ ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਇੱ ਕ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਗਰਾਹਕ ਨੰ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਤ-ਸ਼ਪਤਾ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ) ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਨਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਸ਼ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਇੱ ਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ

(ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ) ਇੱ ਕ ਸ਼ਰ਼ਿਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸ ‘ਤੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਨੰ

ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਪੇ਼ਿਵ
ੇ ਰ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ) ਹਨ ਜੋ ਇੱ ਕ ਫੀਸ ਲਈ ਇਸ ਭਸ਼ਮਕਾ ਨੰ ਸ਼ਨਭਾਉਣਗੇ,
ਪਰ ਇਸ ਭਸ਼ਮਕਾ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ ਚੁਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਚੁਣਤ
ੌ ੀ ਭਸ਼ਰਆ ਕੰ ਮ ਹੈ। ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਜਵੇਂ

ਸ਼ਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵਭਾਗ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਰਪਰਸਤ ਦਾ ਦਫਤਰ ਉਸ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਸਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਜ਼ੰ ਦਗੀ ਸ਼ਵੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਜੋ ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਹ ਭਸ਼ਮਕਾ ਸ਼ਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ ਲਈ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ) ਬਣਨ

ਲਈ ਕਸ਼ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਉਤ਼ਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ਼ਕਸਮ ਦੀ ਸ਼ਵਵਸਥਾ ਕੁਝ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰ ਤ

ਇੱ ਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ) ਹੋਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਸ਼ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ

ਚਾਹੋਂਗੇ ਸ਼ਕ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸ਼ਜਸ ਨੇ ਇਸ ਭਸ਼ਮਕਾ ਨੰ ਸ਼ਨਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਖ਼ੁ਼ਿੀ
ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਕੂੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਜ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਿੀ ਲਈ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਹੇਠ ਸ਼ਲਖੇ ਸਵਾਲਾਂ
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

1) ਕੀ ਉਹ ਲੋ ਕ ਸ਼ਜਨਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਿੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱ ਕ

ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਸਫਾਰ਼ਿ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਵਅਕਤੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸ਼ਵਆਪਕ ਰਪ ਨਾਲ ਸ਼ਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਸ਼ਥਤੀ ਸ਼ਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਏ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. (ACRC) ਦੇ

ਸਲਾਹਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਸ਼ਿਆਪਕਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੋਚ, ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਜੋ ਉਸ ਨੰ ਸਹਾਇਤਾ

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨਹਾਂ
ਦੀ ਰਾਏ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪੱ ਿਰ ਦੇਸ਼ਖਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਸ਼ਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਸ਼ਖਆ।

2) ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਨਰਿਾਰਤ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਰੀਸ਼ਕਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ

ਸ਼ਵੱ ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀਆਂ ਼ਿਕਤੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਅਯੋਗ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭਸ਼ਵੱ ਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ
ਸ਼ਚੰ ਤਤ ਮਾਸ਼ਪਆਂ ਲਈ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਦੇ ਸ਼ਵਕਲਪ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, “ਸ਼ਵੱ ਸ਼ਦਅਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਸ਼ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ” ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ ਇੱ ਕ

ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਢੰ ਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਭਵ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਵਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

3) ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਟੀਮ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. (IPP) ਸ਼ਵੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਚੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਡਾ ਏ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. (ACRC) ਸਰਸ਼ਵਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਿੀ

ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ ਸ਼ਵਕਸ਼ਸਤ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਸ਼ਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਜਨਸੀ ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱ ਸ਼ਦਆਂ ਬਾਰੇ।

4) ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਵਿਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਹੜੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਸ਼ਜਨਹਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ

ਅਸੀਂ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਸ਼ਵ਼ਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਉਸਨੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਅਸੀਂ

ਉਸਨੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਵਿੇਰੇ ਭਸ਼ਮਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੀਸ਼ਮਤ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਨੰ ਸ਼ਵ਼ਿੇ਼ਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਵਕਾਸ

ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਉੱਸ਼ਚਤ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ
ਸ਼ਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਮਲ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ ਸ਼ਕਸੇ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ

ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਲਈ ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਸ਼ਨਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਕੱ ਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸ ਨਾਲ ਰਸ਼ਹਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕੂੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਜ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?
ਇੱ ਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਵੱ ਤੀ ਖਰਸ਼ਚਆਂ ਨਾਲ
ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਪਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ
ਸ਼ਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ।
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ਇੱ ਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਸਾਿਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਿੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ, ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਲਈ ਇਹ ਇਕੋ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭਸ਼ਵੱ ਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਚੰ ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ

ਨਸ਼ਜੱ ਠਣ। ਇਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ, ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਸੱ ਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਵਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰਪ
ਸ਼ਵਚ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਜੇ ਸੰ ਭਾਸ਼ਵਤ ਤਰੀਸ਼ਕਆਂ ਦੀ ਵੀ

ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕ ਉਸਨੰ ਉਸਦੇ ਨਾਗਸ਼ਰਕ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਆਸ਼ਗਆ ਸ਼ਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਕ, ਜੇਕਰ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇ਼ਿੇਵਰਾਂ ਨਾਲ

ਸ਼ਚੰ ਤਾ ਦੇ ਮੁੱ ਸ਼ਦਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਸ਼ਵਕਲਪ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੇ
ਸਵੈ-ਸ਼ਨਰਣੇ ਦੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਦੇ ਸ਼ਵਰੁੱ ਿ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਰੱ ਸ਼ਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਨੰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਲਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
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ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸ਼ਦੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਜਨਹਾਂ ਨੰ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਗ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਿੀਆਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸ਼ਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸ਼ਕ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਼ਿੋ਼ਿਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਹਨ।

ਜਵੱ ਜਦਅਕ ਫੈਸਲੇ : ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇੱ ਕ ਪਬਸ਼ਲਕ ਸਕਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਵੱ ਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਸ਼ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ, ਸਾਰੇ
ਸ਼ਵੱ ਸ਼ਦਅਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸ਼ਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸ਼ਕ ਉਹ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਤਸ਼ਹਤ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਸ਼ਝਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਭਸ਼ਵੱ ਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ
ਸ਼ਵੱ ਚ ਸਕਲ ਸ਼ਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਼ਿਮਲੀਅਤ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੋਂਗੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ, ਜੋ ਸ਼ਕ
ਪਰਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੰ ਗਾ ਜਾਂ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ
ਜਾਂ ਿੀ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਵੱ ਸ਼ਦਅਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸ਼ਵਚ ਸ਼ਨਰੰ ਤਰ ਼ਿਮਲੀਅਤ ਲਈ ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਸ਼ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ “ਸ਼ਵੱ ਸ਼ਦਅਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ

ਸ਼ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ” ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ ਅਤੇ
ਸਕਲ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਦੰ ਦਾ ਹੈ। (ਤੁਹਾਨੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ
ਨਸ਼ਵਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਕਲ ਸ਼ਵੱ ਚ ਰਸ਼ਹੰ ਦਾ ਹੈ।) ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤਾਬਚੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਸ਼ਵੱ ਚ ਇਸ

ਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਇੰ ਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਮਨਾ ਼ਿਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਟ
ੋ ੈਕ਼ਿਨ ਐਡ

www.pai-ca.org ਤੋਂ ਸ਼ਲਆ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ
ਅਣਜਾਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕਲ ਦੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਪੀ.ਏ.ਆਈ. (PAI) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੂੰ ਪਰਕ: ਕੁਝ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਸ਼ਚਆਂ ਦੇ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ) ਬਣਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸਮਾਸ਼ਜਕ ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਜਨਸੀ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਚੰ ਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ਵੱ ਚ

ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਸ਼ਪਆਂ ਨੰ ਸ਼ਵ਼ਿਵਾਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਿੀ ਗੜਹੇ
ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਦੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਮੁੱ ਸ਼ਦਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਸ਼ਵਤ ਨਤੀਸ਼ਜਆਂ ਨੰ ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼ਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਗੜਹੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਵਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱ ਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਵਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. (ACRC) ਸਰਸ਼ਵਸ

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਿ ਹਨ ਜੋ ਬਾਲਗਾਂ
ਨੰ ਡੇਸ਼ਟੰ ਗ, ਸ਼ਜਨਸੀਅਤ, ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਤਮੰ ਦ ਸਮਾਜਕ ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਨੰ ਸ਼ਵਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸੱ ਖਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ

ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਵੇਂ

ਸ਼ਨਪਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਏ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੇਲਸੋ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (The ACRC Kelso Library) ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਜਗਹਾ ਹੈ ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਨਹਾਂ ਸ਼ਵਸ਼਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸ਼ਿਤ ਕਈ ਸ਼ਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤਾਬਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਵੀ.ਡੀ. (DVDs) ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰ ਬੰ ਿਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਖੁੱ ਲਹੇ ਸ਼ਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੰ ਸ਼ਨਭਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਭਸ਼ਮਕਾ ਵੀ
ਸ਼ਨਭਾਈ ਹੈ। ਸੋਚ-ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਪਰਭਾਵ਼ਿਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ, ਉਸ ਨੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ
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ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਸ਼ਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਜੱ ਠਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਠੋਸ ਅਿਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.
(ACRC) ਪੇ਼ਿੇਵਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਸ਼ਰਆਂ ਦੇ
ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਜਹਮਤੀ: ਕੁਝ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਇੱ ਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਦਾ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਮਲੇ ਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸ਼ਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਿੀ ਦੀ

ਸ਼ਸਫਾਰ਼ਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇ਼ਿੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਹਯੋਗੀ ਸੰ ਬੰ ਿ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖੋ। ਇਨਹਾਂ
ਸ਼ਰ਼ਿਸ਼ਤਆਂ ਨੰ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਰੰ ਤਰ ਼ਿਮਲੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਨੰ ਸੁਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ

ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਲਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਸ਼ਹਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ
ਸ਼ਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸ਼ਹੱ ਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਜਵੱ ਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ: ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਮੰ ਨਦੇ ਹਨ ਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਕਾਨੰ ਨੀ
ਸਮਝੌਸ਼ਤਆਂ (ਕਰੈਸ਼ਡਟ ਕਾਰਡਾਂ, ਸੈੱਲ ਫੋਨਾਂ, ਆਸ਼ਦ) ਸ਼ਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਼ਿੋ਼ਿਣ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਸ਼ਵੱ ਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਸ਼ਚੰ ਤਾ ਨੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਸ਼ਹਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉਨਹਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰ ਸ਼ਵਕਸਤ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ਜਸ ਲਈ
ਉਸ ਨੰ ਸਮਝਦਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰ ਕੇ ਼ਿੁਰਆਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਪੇਿਕਿਾਂ ਸ਼ਜਨਹਾਂ ਨੰ ਉਹ ਮੇਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ‘ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ
ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਸ਼ਜਆਂ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕੀਤੇ
ਸ਼ਬਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕਲ ਨੰ ਉਸ ਦੇ ਆਈ.ਈ.ਪੀ. (IEP) ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰਬੰਿਨ ਨੰ ਼ਿਾਮਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਹਮੇ਼ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ

ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਨੰ ਉਸ ਦਾ “ਪਰਤੀਸ਼ਨਿੀ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ” ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਬੰਿ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਸ਼ਰ਼ਿਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਏਜੰ ਸੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਰਕ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਆਮਦਨੀ (SSI) ਪਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਤੀਸ਼ਨਿੀ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬ http://www.ssa.gov/pubs/10076.html ‘ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇੱ ਕ ਅਸ਼ਜਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸ਼ਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਉਹ ਨਹੀਂ
ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ. (ACRC) ਸਰਸ਼ਵਸ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਕਸੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰ ਰੱ ਦ

ਕਰਨ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਗਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ
ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਕੂੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਜ਼ਿਪ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਼ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਿੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ
ਗਾਹਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੱ ਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ
ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸ਼ਰਪੋਰਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਸਰਸ਼ਵਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. (IPP),
ਮੌਜਦਾ ਮਨੋਸ਼ਵਸ਼ਗਆਨਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸ਼ਖਆ
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਾਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ
ਪਰਬੰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਰਪੋਰਟ ਸ਼ਲਖੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ

ਖੇਤਰ ਸ਼ਵੱ ਚ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਸਫਾਸ਼ਰ਼ਿਾਂ ਨੰ ਼ਿਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਲਗਭਗ ਹਮੇ਼ਿਾਂ
ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਗ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸ਼ਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸ਼ਖਆ ਦੀ ਸ਼ਚੰ ਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਲਟਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਹਾਂ ਮਾਮਸ਼ਲਆਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਸ਼ਲਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਸ਼ਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰ ਇੱ ਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰ (ਸੁਰੱਸ਼ਖਅਕ)
ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਨੰ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਵਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ
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ਸ਼ਸਫਾਸ਼ਰਿਾਂ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਪਾਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਕੂੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਜ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਕੱ ਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਰਫ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਼ਿੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੰ ਨ
ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸ਼ਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਹੋਏ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰ ਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ
ਸ਼ਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਸ਼ਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਸ਼ਵਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਵਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ ਸ਼ਕ

ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱ ਤਰ ਜਾਂ ਿੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰ ਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ

ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਸੇ
ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਸ਼ਵਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਨੰ ਏ.ਸੀ.ਆਰ.ਸੀ.
ਕੇਲਸੋ ਲਾਇਬਰੇਰੀ (ACRC Kelso Library) ਸ਼ਵੱ ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਰਕਾ਼ਿਨਾਂ ਵੱ ਲ ਵੀ ਸ਼ਨਰਦੇ਼ਿ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਨੰ

ਕਈ ਸ਼ਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤਾਬਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਸ਼ਕਆਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਮਲੇ ਗੀ।
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ਇੱਕ ਅੂੰ ਤਮ ਨੋਟ...
ਅਲਟਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਵਖੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸ਼ਕ

ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਸੰ ਭਾਸ਼ਵਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰ ਸ਼ਕਵੇਂ ਉਤ਼ਿਾਸ਼ਹਤ
ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਨਤੀਸ਼ਜਆਂ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸ਼ਵਕਲਪ ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣ
ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਸ਼ਕਸੇ ਬਾਲਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰ ਸ਼ਬਨਾਂ ਲੋ ੜ ਤੋਂ
ਸੀਸ਼ਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਲਟਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਅਪਾਹਜ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਸ਼ਮਆਨ

ਮਜ਼ਬਤ, ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਸਬੰ ਿਾਂ ਨੰ ਉਤ਼ਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਿ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਬਾਲਗ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰ ਵਿੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ,
ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਜ਼ੰ ਦਗੀ ਸ਼ਜਉਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਮਦਦ ਸ਼ਮਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇਸ ਪਹੁੰ ਚ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਵਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ

ਕੰ ਜ਼ਰਵੇਟਰਸ਼਼ਿਪ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਵਕਲਪ ਨੰ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਵਚਾਰਨ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਸ਼ਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰ ਤੁਹਾਡੇ
ਅਨੌਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਸ਼ਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ
ਮਾਰਗਦਰ਼ਿਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
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ਜਵੱ ਜਦਅਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਿਕੇ਼ਿਨ ਕੋਡ ਸੈਕ਼ਿਨ 56041.5
ਮੈਂ,

, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਸ਼ਗਆ/ਗਈ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਕਸੇ ਯੋਗ

ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਸ਼ਕਸੇ ਉਦੇ਼ਿ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਬਹੁਸ਼ਗਣਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਵੱ ਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ ਕੋਡ ਸੈਕ਼ਿਨ 56041.5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਵੱ ਸ਼ਦਅਕ ਫੈਸਲਾ
ਲੈ ਣ ਦੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਨੰ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਵਿੇਿ
ਸ਼ਵੱ ਸ਼ਦਆ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਸ਼ਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਜਹੇ
ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਵੱ ਚ ਹਠੇ ਸ਼ਲਖੇ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਸ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:
1. ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਏਜੰ ਸੀ, ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ ਸ਼ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ ਸ਼ਵਭਾਗ,
ਸ਼ਸਵਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ;

2. ਕੈਲ. ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ ਕੋਡ ਸੈਕ. 56500 (Cal. Education Code Sec 56500), et seq. ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੋਈ

ਸ਼ਨਆਂਇਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਵ਼ਿੇ਼ਿ ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਦੀ ਼ਿੁਰਆਤ ਅਤੇ ਪੈਰਵਈ ਕਰਨਾ

3. ਆਈ.ਈ.ਪੀ. (IEP) ਦੀਆਂ ਮੀਸ਼ਟੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਦੇ ਸ਼ਵਚੋਸ਼ਲਆਂ ਸ਼ਵੱ ਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਕਸ਼ਰਆ ਦੇ

ਸ਼ਵਚੋਸ਼ਲਆਂ ਦਾ ਪਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਾਨੰ ਨੀ ਪਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਈ.ਈ.ਪੀ. (IEP)

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵਚੋਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ
ਹਾਂ;

4. ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਪਲੇ ਸਮੈਂਟਾਂ ਨੰ ਅਸ਼ਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ;
5. ਮੇਰੇ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਵੱ ਸ਼ਦਅਕ, ਮਨੋਸ਼ਵਸ਼ਗਆਨਕ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸ਼ਵਹਾਰਕ, ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਨਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ
ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਵ਼ਿੇ਼ਿ ਸ਼ਸੱ ਸ਼ਖਆ, ਸੰ ਬੰ ਸ਼ਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ
ਤਬਦੀਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਸ਼ਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ;

6. ਮੇਰੇ ਸ਼ਵ਼ਿੇ਼ਿ ਸ਼ਵੱ ਸ਼ਦਅਕ ਅਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਏਜੰ ਸੀ (ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸ਼ਨੱਜੀ) ਤੋਂ
ਮੌਸ਼ਖਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ;
7. ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਵੱ ਸ਼ਦਆ ਸੰ ਬੰ ਿੀ ਸ਼ਕਸੇ ਹੋਰ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਅਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ,
ਸ਼ਜਵੇਂ ਸ਼ਕ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱ ਕ ਫੋਟਕ
ੋ ਾਪੀ ਜਾਂ ਨਕਲ ਅਸਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਸ਼ਵਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ਮਤੀ:
ਸਰੋਤ: http://www.pai-ca.org/pubs/505001.htm#_Toc122236172
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