
ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?

ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱਚਚਆ ਂਨੂੰ ਚਿਕਾਸ 
ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਜਾ ਂਅਪੰਗਤਾ ਿਾਸਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ 
ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ ਉਸ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ ੋ
ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਦਂੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਂਸਹਾਇਤਾਿਾ ਂਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਾ।ਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦ ੇਚਿਕਾਸ ਬਾਰ ੇਚਚੰਤਤ ਹੋ ਜਾ ਂਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਿਾ ਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾ।ਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰ ੇਚਚੰਤਤ ਹੋ 
ਸਕਦ ੇਹੋ ਚਕ ਉਹ ਚਕਿੇਂ ਕਰਦ ੇਹਨ:

⊲ ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ

⊲ ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਕਚਹੰਦ ੇਹੋ, ਉਹ ਸਮਝਦ ੇਹਨ

⊲ ਚਿਿਹਾਰ

⊲ ਚਸੱਖਣਾ

⊲ ਦੂਚਜਆ ਂਨਾਲ ਖੇਡਣਾ

⊲ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਜਾ ਂਚਰੜ੍ਹਣਾ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਚਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰ ੇਿੀ ਦੱਸ ਸਕਦ ੇਹਾ ਂ
ਜ ੋਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾ ਂਟੀਚਚਆ ਂਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰਾਗਂ ੇਜ ੋਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ ਚਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ੇਚਜਿੇਂ ਚਜਿੇਂ ਉਹ ਿੱਡਾ ਹੋ ਚਰਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਗਂ:ੇ

⊲  ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਿਾਗਂੇ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਚਰਿਾਰ ਲਈ 
ਚਕਹੜੀਆ ਂਸਹਾਇਤਾਿਾ ਂਉਚਚੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਚਕਸ ੇਆਮ ਡਾਕਟਰ (ਜੀਪੀ), ਭਾਈਚਾਰਕ ਚਸਹਤ ਸੇਿਾ 
ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਡਣ ਿਾਲੇ ਸਮੂਹ (ਪਲੇਅ-ਗਰੁੱਪ) ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ

⊲  ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦ ੇਚਿਕਾਸ ਅਤੇ ਘਰ ਚਿਚ ਚਸੱਖਣ ਨੂੰ ਸਚਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦ ੇ
ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਗਂੇ

⊲  ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਤਾ ਂNDIS ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਚਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾ ਂਚਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਚਕਸ ੇਸਚਹਯੋਗੀ 
ਚਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਲਆ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਚਕਸ ੇਚਿਅਕਤੀ 
ਨੂੰ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਕਸ ੇਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੋਸਤ ਜਾ ਂ
ਪਚਰਿਾਰ ਦ ੇਜੀਅ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਚਹ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜਾ,ਂ ਤੁਸੀਂ 
ਪੇਸੇਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦ ੇਹੋ ਚਜਿੇਂ ਚਕ:

⊲ ਪਚਰਿਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

⊲ ਥੈਰੇਚਪਸਟ (ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲਾ)

⊲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸੇਿਰ ਜ ੋਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ ੇਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਅਸੀਂ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ।ਂ

ਮੁੱਢਲ ੇਬਚਪਨ ਦੀ 
ਪਹੁੰਚ ਨੂ ੰਸਮਝਣਾ



ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੈ?

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਚਨਸਚਚੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਕ ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾ ਂਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਚਿਕਲਪਾ ਂਬਾਰ ੇਚਕਸ ੇਪੇਸੇਿਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ, ਮਾ ਂਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਸਹਤ 
ਨਰਸ, ਚਕਸ ੇਥੈਰੇਚਪਸਟ (ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ), ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ (ਚਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ) ਜਾ ਂਬਾਲਿਾੜੀ (ਚਕੰਡਰਗਾਰਟਨ) ਦ ੇਅਚਧਆਪਕ ਜਾ ਂਮਾਚਹਰ 
ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਚਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਕ ਕੀ ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ 
ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਾਸਤ ੇਸਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾ ਂਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ NDIS ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦ ੇਭਾਈਿਾਲ ਹਾ।ਂ ਸਾਡੀਆ ਂਮੁੱਢਲੇ 
ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂ7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਉਹਨਾ ਂਬੱਚਚਆ ਂਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਚਜੰਨ੍ਾ ਂਦ ੇਚਿਕਾਸ ਚਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਜਾ ਂ
ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਸਾਰ ੇਮੈਲਬੌਰਨ ਚਿੱਚ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾ ਂਚਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਂ
ਸੇਿਾਿਾ ਂਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਿਾਉਂਦ ੇਹਾ,ਂ ਚਜੰਨ੍ਾ ਂਚਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ 
ਮੈਲਬੌਰਨ, ਚਹਊਮ ਮੋਰਲੈਂਡ, ਪੱਛਮੀ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਬਚਰਮਬੈਂਕ ਮੈਲਟਨ 
ਅਤੇ ਬੇਅਸਾਈਡ ਪਨੈਸੁਅਲਾ ਖੇਤਰ।

ਅਸੀਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਚਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਚਮਕ ਚਪਛੋਕੜਾ ਂਿਾਲੇ ਪਚਰਿਾਰਾ ਂ
ਨਾਲ 60 ਤੋਂ ਿਧੇਰ ੇਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਚਿੱਚ BSL ਦ ੇਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦ ੇਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ 
ndis.bsl.org.au/early-childhood/about-us 'ਤ ੇਜਾਓ। 

ਮੁੱਢਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ

  ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ੋ
1300 BSL NDIS  
(1300 275 634)

 
 ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ੋ 
ecei.access@bsl.org.au

 
 ਇੱਥੇ ਜਾਓ ndis.bsl.org.au/early-
childhood or ndis.gov. au/
understanding/families-
and-carers/early-childhood-
approach 

ਦੁਭਾਸੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸੀਆ ਸੇਿਾ (TIS) ਨੂੰ 131 450  
ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ੋਜਾ ਂਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ੋਜਾ ਂਫੋਨ ਕਰੋ।  
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ  
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸੀਏ ਦ ੇਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਾਗਂ ੇਜ ੋਤੁਹਾਡੀ  
ਭਾਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਿੇਗਾ।
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