ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡ-ਹੁਡ
ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ
(ECEI)

Punjabi

ECEI ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ECEI 0-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈI ਈ ਸੀ ਈ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ I

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ECEI ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

• ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਉਚਿੱਤ
ਹੋਵੇਗਾI ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
(ਜੀਪੀ), ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
(NDIS) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ
ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂI
ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ:
• ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ I
• ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂ ੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ I
• ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ I
• ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ I
• ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂ ਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ I
• ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦੇ, ਤੁ ਰਦੇ ਜਾਂ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਹਨ I
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂI

ਅਸੀਂ :

• ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਣ ਨੂ ੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ I
•	ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਹੋਈ ਤਾਂ NDIS ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਰਾਂਗੇ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ NDIS ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ NDIS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂI
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ ੰ
ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋI ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋI ਜਾਂ, ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂ ੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
• ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
• ਥੈਰੇਪਿਸਟ
• ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈI
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।।

ਕੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ECEI ਉਚਿੱਤ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਨਿਸਚਿੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ECEI ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਤੁ ਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I ਤੁ ਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਰਸ, ਕਿਸੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਚਾਈਲਡ
ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI ਇਹ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ECEI ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂI

ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ I
ਅਸੀਂ NDIS ਨਾਲ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡ-ਹੁਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹਾਂI ਸਾਡੀਆਂ
ECEI ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ 0-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨI
ਅਸੀਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ECEI ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋ ਰਥ, ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਬੇਅ-ਸਾਈਡ ਪੈਣੀਂਨਸੁਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ECEI ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ndis.bsl.org.au/
service-areas

ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂI

ECEI ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ
ECEI

	
ਲਈ ਸਾਨੂ ੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
1300 BSL ECEI
(1300 275 323)
 ਾਨੂ ੰ ecei.access@bsl.org.au
ਸ
‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ
 dis.bsl.org.au/ecei ਜਾਂ
n
ndis.gov.au/ece ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾ (TIS) ਨੂ ੰ 131 450
‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂ ੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋI ਸਾਨੂ ੰ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋI ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇਕ
ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ I

