
ECEI ਕੀ ਹੈ?
ECEI 0-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਾਂ ਦੇ ਚਿਕਾਸ ਚਿੱਿ ਦੇਰੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈI ਈ ਸੀ ਈ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਿਣ ਚਿਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ I

ਅਸੀਂ ECEI ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਿਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਚਿਕਾਸ 
ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ 
ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂI

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਕ:

• ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਿਾਰ ਚਕਿੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ I  

• ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਕਿੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ I

• ਉਹ ਚਕਿੇਂ ਦਾ ਚਿਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ I

• ਉਹ ਚਕਿੇਂ ਚਸੱਖਦੇ ਹਨ I

• ਉਹ ਚਕਿੇਂ ਦੂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ I

• ਉਹ ਚਕਿੇਂ ਬੈਠਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਿਾਂ ਰੁੜ੍ਦੇ ਹਨ I 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ 
ਹਾਂ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਿੇ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਿਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਚਿਿੇਂ ਚਿਿੇਂ ਉਹ ਿੱਡਾ ਹੋ ਚਰਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ :

• ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਿਾਂਗੇ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਪਚਰਿਾਰ ਲਈ ਉਚਿੱਤ 
ਹੋਿੇਗਾI ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਕੋਈ ਿਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ 
(ਿੀਪੀ), ਕਚਮਊਚਨਟੀ ਚਸਹਤ ਸੇਿਾ ਿਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਯੋਿਨਾ 
(NDIS) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਚਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘਰ ਚਿਿ ਚਸੱਖਣ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ I

• ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ NDIS ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਚਿਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਾਂਗੇ।

ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ NDIS ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ NDIS ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਿਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂI

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ  ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਕਸੇ ਸਚਹਯੋਗੀ ਚਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਚਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋI ਤੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਿਾਂ ਪਚਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਚਹ ਸਕਦੇ ਹੋI ਿਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਚਿਿੇਂ ਚਕ:

• ਪਚਰਿਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਿਾਰੀ

• ਥੈਰੇਚਪਸਟ 

• ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਿੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।।

Punjabi

ਅਰਲੀ ਿਾਈਲਡ-ਹੁਡ 
ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਿੈਂਸ਼ਨ 

(ECEI)
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ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ECEI ਉਚਿੱਤ ਹੈ 
ਿਾਂ ਨਹੀਂ?
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਚਨਸਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਕ ECEI ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ, 
ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਿੀਪੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਚਸਹਤ ਨਰਸ, ਚਕਸੇ ਥੈਰੇਚਪਸਟ, ਿਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ ਿਾਂ ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੀਿਰ ਿਾਂ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਮਦਦ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ECEI ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂI

ਅਸੀਂ ਚਕਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I
ਅਸੀਂ NDIS ਨਾਲ ਅਰਲੀ ਿਾਈਲਡ-ਹੁਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹਾਂI ਸਾਡੀਆਂ 
ECEI ਸੇਿਾਿਾਂ ਚਿਕਾਸ ਦੇਰੀ ਿਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ 0-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI

ਅਸੀਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਭਰ ਦੇ ਪੰਿ ਖੇਤਰਾਂ ਚਿੱਿ ECEI ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਚਿਸ ਚਿੱਿ ਨੋਰਥ, ਿੈਸਟ ਅਤੇ ਬੇਅ-ਸਾਈਡ ਪੈਣੀਂਨਸੁਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਚਭੰਨ ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਚਮਕ ਚਪਛੋਕੜ ਿਾਲੇ 
ਪਚਰਿਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਚਿੱਿ ECEI ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਨਹੀਂ, 
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਾਓ ndis.bsl.org.au/
service-areas

ECEI ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ

ECEI   ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ
1300 BSL ECEI  
(1300 275 323)

  ਸਾਨੂ ੰecei.access@bsl.org.au 
‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ੋ

  ndis.bsl.org.au/ecei ਿਾਂ
ndis.gov.au/ece ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਿਾਓ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਿਾ (TIS) ਨੰੂ 131 450 
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਸਾਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਿਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋI ਸਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋI ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਿੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ  
ਹੋਿੇਗਾ I

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਮਊਚਨਟੀ ਚਿਿੱ ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਸਿੇਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾIਂ


