
CHILD AND FAMILY ENGAGEMENT PLAN 
DSHS 10-244 PJ (REV. 09/2022) Punjabi 

 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

ਬੱਚੇ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ 
Child and Family Engagement Plan 

ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼  

      
ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼  

      

ਬੱਚ/ੇਨੌਜੁਆਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਨ� 

      
ADSA ਦਾ ID ਨੰਬਰ 

      
ਬੱਚ/ੇਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਿਸਟੀ ਸਟੇਟ  ਿਜ਼ਪ ਕੋਡ 

                      

 ਨ� ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਘਰ, ਕੰਮ, ਸਲੈ) 

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ / ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ             

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ / ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ             

ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਜ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ             

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ ਸੰਪਰਕ              

ਡਾੱਕਟਰ             

ਦੰਦ� ਦਾ ਡਾੱਕਟਰ             

ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ             

ਸਕੂਲ ਦੀ IEP / 504 ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਨ�              

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ             
ਹੋਰ ਅਿਹਮ ਲੋਕ (ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ) ਬੱਚ ੇਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਘਰ, ਕੰਮ, ਸਲੈ) 

                  

                  

                  

                  

                  
ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਸਹਾਇਤਾ (ਿਜਵ� ਿਸਆਣਪ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਅਤ/ੇਜ� ABA ਪ�ੋਵਾਈਡਰ) 

 

ਢੁਕਵੀਆ ਂਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆ ਂ(ਿਜਵ� ਚਰਚ/YMCA/ਮਨ� ਰੰਜਨ ਸ�ਟਰ) 

 

ਸਕੂਲ:  ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਮ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਸੰਪਰਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤ ੇIEP/504 ਸੰਪਰਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਅਿਜਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਿਜਹਨ� 'ਤ ੇਤੁਸ� ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?  ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚ ੇਦ ੇਭਿਵੱਖ ਦ ੇਟੀਿਚਆਂ/ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ? 

 

ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆ,ਂ ਛ ੇਮਹੀਿਨਆ ਂਅਤ ੇਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? 
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ਸੰਭਾਲ ਬਾਰ ੇਪਲਾਨ (ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨ� ਮ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ, ਸੰਭਾਲ ਦੀਆ  ਂਤਰਜੀਹ�) 

 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ� (ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਟ��ਸਪੋਰਟਸ਼ੇਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ) 

 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਮਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤ ੇਹਨ?       ਹ�     ਨਹ� 

ਫ਼ਾਇਨ�ਸ ਸਬੰਧੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ* 

ਕੀ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਫ਼ੰਡ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?   ਹ�     ਨਹ� 

ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੰੂ ਪੈਿਸਆ ਂਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤ� ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?   ਹ�     ਨਹ� 

 

* ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਨ� ਮ ਨਾਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲਾਗਤ�, ਿਜਵ� ਕਪੜ,ੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆ ਂਆਿਦ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ):    ਹ�     ਨਹ�  

 ਜੇ ਨਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸੋ, ਜਦ� ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ:        

ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਮਦਨ (SSI) ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ?  (ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ)     ਹ�     ਨਹ� 

 ਜੇ ਹ�, ਤ� ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:        

 ਜੇ ਨਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸੋ, ਜਦ� ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ:        
 

ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਚਾਰ/ਮੌਕੇ 
ਕੀ ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ/ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਅਿਹਮ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਿਵਚਾਰ ਜ� ਰੂਹਾਨੀ ਤਰਜੀਹ� ਹਨ (ਛੁੱ ਟੀਆ,ਂ ਜਨਮ-ਿਦਨ, ਹੋਰ ਸਿਭਆਚਾਰਕ/ਰੂਹਾਨੀ ਮੌਕੇ), ਿਜਹਨ� 

ਬਾਰੇ, ਉਹਨ� ਦੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਵਲ� ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?    ਹ�     ਨਹ�  

ਜੇ ਹ�, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ: 

      
ਜਨਮ-ਿਦਨ:  ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ/ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਜਨਮ-ਿਦਨ ਿਕਵ� ਮਨਾ�ਦਾ ਹੈ? 

      

ਛੁੱ ਟੀਆ:ਂ  ਨੌਜੁਆਨ ਅਤੇ/ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆ ਂਛੁੱ ਟੀਆ ਂਅਿਹਮ ਹਨ? 
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ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆ:ਂ  ਕੀ ਨੌਜੁਆਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜ� ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨ� ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦਾ ਹੈ? 

      

ਛੁੱ ਟੀਆ ਂਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ: 

      

ਹੋਰ: 

      

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਦ ੇਪਲਾਨ 

ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਿਕਵ� ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ? 

      

ਕੀ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਜ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੇ ਪਲਾਨ� ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

      

ਮ�       ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਸੈਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚੇ       ਕੋਲ ਸਮ�/ਮਹੀਨ�  ਿਵੱਚ ਜਾਵ�ਗਾ:  OHS ਸਹੂਲਤ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ� ਪਿਰਵਾਰਕ ਘਰ ਿਵੱਚ। 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਵਜ�, ਮ� ਉਪਰ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹ� ਅਤੇ ਜੇ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ, ਤ� ਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ DDA ਦੇ 

ਸੋਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਿਲਸਟ ਅਤੇ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਦੱਸ�ਗਾ।  ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵਆਇਆ ਅਤੇ ਸੋਿਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 

      
ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਜ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਾਰੀਖ਼ 
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ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਿਹਦਾਇਤ� 

ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਆਉਟ ਆੱਫ਼ ਹੋਮ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, DDD ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਲ਼ੀ 

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ/ਲੇਪਾਲਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੇ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਬੱਚੇ ਵਲ� ਪਲੇਸਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼:  ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼, ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ।  ਸਲਾਨਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਿਲਆ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੰੂ 90-ਿਦਨ ਦੀਆਂ ਿਵਿਜ਼ਟ� ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ADSA ਦਾ ID ਨੰਬਰ:  ਕਲਾਇੰਟ ਵਲ� ਿਰਕਾੱਰਡ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ, ਿਸਸਟਮ ਨੰਬਰ ਜੈਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:  ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� 364 ਿਦਨ। 

ਬੱਚੇ/ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼:  ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਜ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਥ�। 

ਡਾੱਕਟਰ/ਦੰਦ� ਦਾ ਡਾੱਕਟਰ:  ਮੌਜੂਦਾ ਡਾੱਕਟਰ (ਮੁਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਫਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ) ਅਤੇ ਦੰਦ� ਦੇ ਡਾੱਕਟਰ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਸਕੂਲ:  ਸਕੂਲ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਨੰਬਰ, ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਇਸ�ਸਸ਼ੁਦਾ ਜ� ਪ�ਮਾਿਣਤ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਅਿਹਮ ਲੋਕ:  ਬੱਚੇ/ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਿਜਹਨ� ਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਬੰਧੀ/ਸਰਪ�ਸਤ ਕੋਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜ� ਿਮਲਣ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ। 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਸਹਾਇਤਾ:  ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਵ� ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਮੈਡੀਕਲ 

ਕੂਪਨ ਨੰੂ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵਆਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ)।   

ਆਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ:  ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਿਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਯਜੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕਵ� ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਲੇਪਾਲਕ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹਰ 

ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ� 6-8 ਵਜੇ ਤੱਕ YMCA ਿਲਜਾਣਗੇ)। 

ਸਕੂਲ:  ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਿਕ ਸਕਲੂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ (IEP) ਬਾਰੇ ਮੀਿਟੰਗ�, ਸਕੂਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ�, ਪਾਠਕ�ਮ ਤ� ਬਾਹਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕਵ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ।  ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਮ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ।  ਜ ੇਇਸ ਸਮ� 

ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ, ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਆਉਟ ਆੱਫ਼ ਹੋਮ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਲੈ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਿਰਕਾੱਰਡ ਿਕਵ� ਟ��ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ)। 

ਿਧਆਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਟੀਚ:ੇ  ਇਹ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਲਾਉਣਗੇ, ਬਾਰੇ 

ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।   

ਪਿਹਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ, ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ:  ਆਉਟ ਆੱਫ਼ ਹੋਮ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਕੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ 

ਹਨ, ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ�।  ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਹਨ� ਟੀਿਚਆਂ, ਸੁਫ਼ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵ�, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਕਰੋ। 

ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ:  ਕਪਿੜਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ, ਿਨਜੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨ� ਮ, ਨਹੰੁ ਅਤੇ ਵਾਲ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਨ� ਮ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਤਰਜੀਹ�, ਸੌਣ ਦੇ ਨ� ਮ ਆਿਦ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ। 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ�:  ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ� ਬਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਲਾਨ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਿਹੱਸਾ ਲਏਗਾ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਏਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 

ਪਲਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। 

ਫ਼ਾਇਨ�ਸ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ:  ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਿਕ ਬੱਚੇ/ਨੌਜੁਆਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਇਨ�ਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਿਕਵ� ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਦੱਸੋ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜ� 

ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।   ਬੱਚ/ੇਨੌਜੁਆਨ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਨ� ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਿਜਵ� ABLE ਟ�ਸਟ ਖਾਤਾ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ/ਨੌਜੁਆਨ ਦਾ 

ਭੱਤਾ, ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਿਦ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ।  “ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ” ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤ� ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ।  

SSI ਅਰਜ਼ੀ:  SSI ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸੋ।  ਇਸਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।  ਜ ੇਇਹ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਹ 

ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖੋ, ਜਦ� ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਵਲ� ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਿਹੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪਲਾਨ:  ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਿਹੱਸਾ ਲਏਗਾ।  ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਿਵਿਜ਼ਟ�, ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮੀਿਟੰਗ, 

ਿਲਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾੱਲ ਆਿਦ ਲਈ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰੋ। ਜ ੇਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਇਹਨ� ਿਵਿਜ਼ਟ� ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ� ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਤ� ਦੱਸੋ ਿਕ ਿਕਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏਗੀ, ਿਜਵ� ਕੁਝ ਸੰਪਰਕ� ਆਿਦ ਦੌਰਾਨ ਟ��ਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ। 

 


