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1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
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ਫੈਮਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟ,
ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
www.chs-ca.org ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਵਾਧੂ ਸੀਐਚਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗ ਰੀ ਲਈ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (714) 712-7888 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੀਐਚਸੀ
ਤਤਕਾਲ ਸਿੱਖ ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, (888) ਸੀਐਚਐਸ-4-ਕੇਆ ਈਡੀਐਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ
ਨਿਗਰਾਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁਦ
ੰ ੇ
ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜਰੂਰਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ: ਸਵੀਕਾਰਤਾ,
ਦੇਖਭਾਲ, ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ| ਖ਼ਾਸ
ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ,
ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ|
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ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ
(Corporate Headquarters)

San Diego

730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910

2650 Camino Del Rio North,
Suite 104
San Diego, CA 92108
(619) 293-3411

Long Beach

Yuba City

249 East Ocean Boulevard,
Suite 300
Long Beach, CA 90802
(562) 256-7400

1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503
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Camarillo

A

ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਡੇਵਲਪਮੇੰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ, (888) CHS-4KIDS
ਜਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ CHS ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:
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1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
www.chs-ca.org
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ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ| ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ|

H

ਵਾਧੂ CHS ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (714) 712-7888 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ|
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333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ
ਨਿਗਰਾਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁਦ
ੰ ੇ
ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜਰੂਰਤਾਂ ਸਾਰੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ: ਸਵੀਕਾਰਤਾ,
ਦੇਖਭਾਲ, ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ| ਖ਼ਾਸ
ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ,
ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਸ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋੜ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ
ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ
ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ
ਬੱਚ ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਮੇਰਿਕਨ
ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ (ADA) ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਲੋੜ ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਕੰਮ” ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸਾਹ ਲੈਣ ਾ, ਸਿੱਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵੇਖ ਣਾ, ਬੋਲ ਣਾ ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ|
ਖਾਸ ਲੋੜ ਾਂ ਕਈ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦ ੀਆਂ ਹਨ| ਇੱਕ ਬੱਚ ਾ ਕਈ
ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਣਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ
ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤ ਰ ਹਨ:
- ਸੰਚਾਰ (ਹਕਲਾਉਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ)
- ਭਾਵਾਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ (ਔਟਿਜ਼ਮ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਲਚਲ)
- ਬੌਧਿਕ (ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ, ਮੱਧਮ ਸੁਸਤੀ)
- ਸਰੀਰਕ(ਐਲਰਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਕਮੀ, ਅੰਧਾਪਨ)
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ
ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ
ਕੰਮਯੂਨਿਟੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੇਹਤਰੀਨ
ਸਥਾਨ ਹੈ|

ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਵਿਦ
ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
(IDEA)
ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IDEA ਹੇਠ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ
ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ|
IDEA ਹੇਠ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ
ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੈਜ੍ਡ ਫੈਮ ਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਪਲਾਨ [Individualized
Family Service Plan (IFSP)] (ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੈਜ੍ਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ
[Individualized Education Program (IEP)] (3 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ
ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ) ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

IFSP ਅਤੇ IEP

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ IFSP ਅਤੇ IEP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ,
ਥੈਰਪ
ੇ ੀਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇ|ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁਲ
ੱ |ੋ
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰਰਲ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ|
- IFSP ਅਤੇ IEP ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ|

- IFSP ਜਾਂ IEP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ|

- ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਝ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ
ਕਿਵੇਂ ਘੁਲਦਾ-ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਘੁਲਦਾ-ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਂ
ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ|

ਤਾਵਾਂ ਵੱਲ
ੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ
ਬ
ੇ
ਾਲ
ਵ
ਾਂ
ੜ
ੋ
ਲ
ੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਾਸ
-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹ
ਮ
ਤ
ਆ
ੇ
ਤ
ਅ
ਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆ
ੋ|
ਦ ਕ ਰ ਸਕ ਦ ੇ ਹ
ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਦ

ਸਮਾਵੇਸ਼

ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ(ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਖ਼ਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ| ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਢੰਗ ਹਨ:
- ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ: ਬੱਚੇ ਜੋ ਬੱਚਾ “ ਅਲੱਗ” ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ
ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ|

- ਵਾਧੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋੜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਖ਼ਾਸ ਖੇਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ
ਪਾਠਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ
ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ|

- ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਸਿਖਾਓ
ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ| ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ
ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼
ਕਰਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ|

- ਸਾਇਟ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣਾ: ਖਾਸ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ, ਪੋਸ਼ਣ ਥੇਰੇਪਿਸਟਸ, ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ
ਥੇਰੇਪਿਸਟਸ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ
ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

- ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਾਉਣਾ: ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਆਸ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ|ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਾਸ
ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|

- ਸਰੋਤ/ਸਿਖਲਾਈ: ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇ ਮਾਹੌਲ
ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਹੋਰ
ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ|
- ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਲਈ ਥਾਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ
ਖ਼ਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਕਈ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਤਾਕਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ| ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ|

ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ
ਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲ
ਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

- ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
“ ਆਦਰਸ਼” ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ| ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ
ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ|

ਹੋ ਰ ਸ ੱਖਿ ਣ ਲ ਈ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
SPECIAL PEOPLE, SPECIAL WAYS
Arlene Maguire, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Sheila Bailey
DON’T CALL ME SPECIAL
Pat Thomas, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Lesley Harker
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
INCLUDING CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
IN EARLY CHILDHOOD PROGRAMS
Mark Woolery & Jan S. Wilbers
ਸੰਸਥਾਵਾਂ
AMERICAN ASSOCIATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES
(800) 840-8844 ਜ www.aapd-dc.org
FEDERATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
(800) 331-0688 ਜ www.fcsn.org
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION OFFICE OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATIVE SERVICES
www.ed.gov/about/offices/list/osers

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋੜ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ
ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ|
ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ
ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ
ਬੱਚ ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਮੇਰਿਕਨ
ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ (ADA) ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਲੋੜ ਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ “ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਕੰਮ” ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸਾਹ ਲੈਣ ਾ, ਸਿੱਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਵੇਖ ਣਾ, ਬੋਲ ਣਾ ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ|
ਖਾਸ ਲੋੜ ਾਂ ਕਈ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦ ੀਆਂ ਹਨ| ਇੱਕ ਬੱਚ ਾ ਕਈ
ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਣਾ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ
ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤ ਰ ਹਨ:
- ਸੰਚਾਰ (ਹਕਲਾਉਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ)
- ਭਾਵਾਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ (ਔਟਿਜ਼ਮ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹਲਚਲ)
- ਬੌਧਿਕ (ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ, ਮੱਧਮ ਸੁਸਤੀ)
- ਸਰੀਰਕ(ਐਲਰਜੀ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਕਮੀ, ਅੰਧਾਪਨ)
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ
ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ
ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ
ਕੰਮਯੂਨਿਟੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਬੇਹਤਰੀਨ
ਸਥਾਨ ਹੈ|

ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਵਿਦ
ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
(IDEA)
ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IDEA ਹੇਠ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ
ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ|
IDEA ਹੇਠ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ
ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੈਜ੍ਡ ਫੈਮ ਿਲੀ ਸਰਵਿਸ ਪਲਾਨ [Individualized
Family Service Plan (IFSP)] (ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੈਜ੍ਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ
[Individualized Education Program (IEP)] (3 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ
ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ) ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

IFSP ਅਤੇ IEP

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ IFSP ਅਤੇ IEP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ,
ਥੈਰਪ
ੇ ੀਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇ|ਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁਲ
ੱ |ੋ
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰਰਲ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ|
- IFSP ਅਤੇ IEP ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ|

- IFSP ਜਾਂ IEP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ|

- ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਝ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ
ਕਿਵੇਂ ਘੁਲਦਾ-ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਘੁਲਦਾ-ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਂ
ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ|
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ਸਮਾਵੇਸ਼

ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ(ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਖ਼ਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ| ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ
ਢੰਗ ਹਨ:
- ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ: ਬੱਚੇ ਜੋ ਬੱਚਾ “ ਅਲੱਗ” ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਹਾਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ
ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ|

- ਵਾਧੂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋੜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਖ਼ਾਸ ਖੇਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ
ਪਾਠਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ
ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ|

- ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਸਿਖਾਓ
ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ| ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ
ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲਈ
ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਤਾਰੀਫ਼
ਕਰਕੇ, ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ|

- ਸਾਇਟ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣਾ: ਖਾਸ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰ, ਪੋਸ਼ਣ ਥੇਰੇਪਿਸਟਸ, ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ
ਥੇਰੇਪਿਸਟਸ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ
ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|

- ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਾਉਣਾ: ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਆਸ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਿਸੂਸ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ|ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਾਸ
ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|

- ਸਰੋਤ/ਸਿਖਲਾਈ: ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇ ਮਾਹੌਲ
ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਹੋਰ
ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ|
- ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਲਈ ਥਾਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ
ਖ਼ਾਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਕਈ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲੈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਤੇ
ਤਾਕਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ| ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ|

ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ
ਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲ
ਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

- ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ
“ ਆਦਰਸ਼” ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ| ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ
ਸਿਖਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ|
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