
ਅਗੇਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? 
ਬੇਬੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਸਖਣ ਿਵਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ 
ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕੌਣ ਰੈਫਰਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 
ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਫਰਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਮਾਪੇ, ਇਲਾਜ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਆਂਢੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ, ਫੌਸਟਰ ਮਾਪੇ, 

ਅਤੇ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਪੇ 

ਵਜ�...ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ Early Start ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸਮੱਿਸਆ ਜ� ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੱ਼ਕ ਪ�ਦੀ 

ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਵਲ� ਆਪਣੀ 

ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਿਕਵ� ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 

ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ? 
ਤੁਹਾਡੇ ਤ�, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਡਾਕਟਰ ਤ� ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੇਖ-ਪਰਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ 

ਰਾਹ� ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਹੁਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ ਜ� ਨਹ�। 

ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਗੇਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ 

ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤ� ਅਗ�ਹ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਿਵਸ 

ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਪਲੈਨ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਲੈਨ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਉਹ 

ਚੀਜ਼� ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਸ 

ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਰਿਵਸ ਦੀ 

ਿਨ�ਜੀ ਪਲੈਨ, ਜ� IFSP ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

IFSP ਿਵਚ ਉਹ ਸੇਵਾਵ� ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ 

ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਿਫਕਰ�, ਤਰਜੀਹ� ਅਤੇ ਵਸੀਿਲਆਂ ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
  

ਅਗੇਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਿਕੱਥੇ 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? 
ਬਹੁਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ, ਅਗਤੇੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 

ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੇਵਾਵ� ਕਿਮਉਨਟੀ ਿਵਚ ਹੋਰ ਥ�ਵ� `ਤੇ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਰਕ, ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ, ਕਿਮਉਨਟੀ ਸ�ਟਰ, 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਥ�ਵ� ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸਮ� ਿਬਤਾ�ਦੇ ਹਨ। 

ਅਗੇਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਤ� ਮ� ਕੀ 

ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀ/ਸਕਦਾ ਹ�? 
ਹੱਕਦਾਰ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤ ੇਉਨ� � ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਮਦਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਅਗੇਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਮੰਤਵ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਣ 

ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆ ਂਲਈ ਪਿਹਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤ� 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਬੇਬੀ ਿਕ�ਿਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਟੋਹ ਕੇ, ਅਤੇ 

ਚੀਜ਼� ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਕੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਗੇਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 

ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ 

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ ਅਤੇ ਨਵ� ਹੁਨਰ� ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ 

ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅਗੇਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ? 
ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ ਅਤੇ ਸਰਿਵਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੋਈ 

ਖਰਚਾ ਨਹ� ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ `ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ 

ਪਬਿਲਕ ਜ� ਪ�ਾਈਵੇਟ ਇਨਸ਼ੋਰ�ਸ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਿਵਚ 

ਸਪੀਚ, ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

ਬੇਬੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਿਸੱਖਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੇਬੀਆਂ 

ਨੰੂ ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੀ ਿਕ�ਿਕ 

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਜੰਨਾ ਵੀ ਛੇਤੀ 

ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ 

ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਫਕਰ ਹੋਵੇ। 

Alta California Regional Center ਦਾ Early 
Start (ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ 

ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਮਦਦ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ 

ਪਿਰਵਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨ� ਮ� ਦੌਰਾਨ 

ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਅਗੇਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ) ਿਕਹਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

 



 
 

ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਬਾਰ ੇ

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਕਈੋ ਿਫਕਰ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

Early Start ਇਨਟੇਕ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਫਨੋ ਕਰੋ: 

Alta California Regional Center 
(916) 978-6249 

ਸਾਡ ੇਵੈ�ਬ `ਤੇ ਜਾਉ: 
www.altaregional.org 

ਦਫਤਰ Sacramento, Roseville, 
Placerville, South Lake Tahoe, 
Truckee, Grass Valley, Woodland 
ਅਤੇ Yuba City ਿਵਚ ਹਨ 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 
California 
Regional 
Center 
 
 

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� 

Early Start ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਜਨਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ 36 ਮਹੀਿਨਆ ਂਦੇ ਬਾਲ� ਅਤ ੇਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂ

ਨੰੂ ਅਗੇਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
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