ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਓਨਟਾਰੀਓ
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਰਵਰਤਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਮਾਪੇ ਲਈ ਨੁਕਤੇ
ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਹਤ ਮੁਿੱ ਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਇਸਿਾ ਵਸਿੱ ਟਾ ਸਮੇਂ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਲੰਬੀ ਵਮਆਿ

ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੇ ਵਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸੁਵਵਧਾ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਿੇ ਰੂਪ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਕਲ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿੀ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਿੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਿੇ ਬਾਅਿ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਿੀ ਵਮਆਿ ਿੀ ਲੋ ੜ ਪੈਂਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ।
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਹਮਤੀ:
ਵਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਿੱਵਿਆ ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰਾਵਨਕਸ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ (PIPEDA) ਅਤੇ ਪਰਿੇਿਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ
ਪਰਿੇਿਾਰੀ ਿੀ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਪਰ ,ਇਹ ਅਿਾਵਰਆਂ ਵਵਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਿੀ
ਵਸਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।
1.

ਪੁਿੱ ਛੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿਾ ਇਲਾਜ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਵਚਕਾਰ ਅਵਜਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਨ ਜੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ

2.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਹਮਤੀ ਿੇਣ ਲਈ ਸਬੰ ਵਧਤ ਿਾਰਮਾਂ ਿੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿੇ ਹੋਵੋਂ:
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a.

ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਿਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ,

b.

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:
ਜਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ (ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪਰੋਗਰਾਮ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਿੇ ਹੋ ਤਾਂ :
1.

ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਿੇ ਬਾਅਿ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਉਹ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ

2.

ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਵਕ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਿੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਿ
ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਕੀ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ

3.

ਉਸ ਸਕੂਲੀ ਕੰ ਮ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵਜਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ

4.

ਇਸ ਗਿੱ ਲ ’ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਮਾਤ ਵਵਚਲੇ ਹੋਰ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨਾ ਮਿਿਗਾਰੀ
ਹੋਵੇਗਾ

5.

ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਵਕਆਂ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਵਜੰ ਨਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਿੇ ਸਾਥੀਆਂ ਿੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹ ਸਕਿਾ ਹੈ , ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ
ਈਮੇਲਾਂ, ਵਲਿਤੀ ਸੰ ਿੇਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ Skype ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ

Parent Tips for Transitions from Hospital or Care and Treatment Programs to Home or School
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ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿੇ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਿੌਰਾਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਣ ਿੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ
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ਉਹ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿੀਆਂ ਸੁਵਵਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਿੈਵਨਕ ਇਲਾਜ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,ਅਤੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਵਿੇ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਿੇ ਅਯੋਗ ਹਨ ,ਉਹ
ਇਲਾਜ ਪਰਿਾਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੁਵਵਧਾ ਵਵਿੱ ਚ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 32 ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸਕਿੇ ਹਨ।
ਠਵਹਰਾਓ ਿੀ ਵਮਆਿ ਅਤੇ ਿਾਿਲਾ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਚਵਕਤਸਾ ਿੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਸੇਹਤਯਾਬੀ ਿੀ ਿਰ ’ਤੇ ਵਨਰਭਰ
ਕਰਿੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਲਈ ਨੁਕਵਤਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
1.

ਉਸ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

2.

ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਵਚਵਕਤਸਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਨ ਿੇ ਅੰ ਿਰ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

3.

ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੇ ਵਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਯੋਜਨਾ (IEP) ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ
ਕਰੋ ਵਜਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਿੁਆਰਾ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ
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4.

ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸੰ ਵਮਲਤ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ

5.

ਇਲਾਜ ਿਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਵਰਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਬਾਬਤ ਪੁਿੱ ਛੋ

ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਿੇ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ:
ਵਜ਼ਆਿਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿੀਆਂ ਸੁਵਵਧਾਵਾਂ ਕੋਲ ਛੁਿੱ ਟੀ ਿੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੀ ਛੁਿੱ ਟੀ
ਿਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ,ਜਾਂ ਘਰ ਵਵਿੇ ਮੁੜ-ਸੇਹਤਯਾਬੀ ਿੀ ਵਮਆਿ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ
ਪਵਰਵਰਤਨ ਲਈ ਵਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
1.

ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਕਾਿੀ ਪਵਹਲਾਂ ਇਿੱ ਕ ਬੈਠਕ ਤੈਅ ਕਰੋ

2. ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨਾਲ ਸੰ ਵਮਲਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੁਿੱਿ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਿਾ ਵਿਓ – ਜਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕੋ ਬੈਠਕ ਵਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ
ਇਿੱ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣ, ਸੁਝਾਅ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾ
ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲ ਸਕਿਾ ਹੈ
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ਪਵਰਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾਬੰ ਿੀ ਬੈਠਕ ਵਵਿੇ:
ਪਵਰਵਰਤਨ (ਛੁਿੱ ਟੀ) ਬੈਠਕ ਵਵਿੇ ,ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਉਸਿੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋ ੜਾਂ
ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ।
1.

ਪੁਿੱ ਛੋ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਵਿੇ ਮੁੜ-ਸੇਹਤਯਾਬੀ ਿੇ ਸਮੇਂ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

2.

ਪੁਿੱ ਛੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੇਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਕੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਘਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਵਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੀਆਂ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ

3.

ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਘਰ ਵਵਿੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਵਿੇ ਵਕਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ

4.

ਪੁਿੱ ਛੋ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਿੀ ਘਰ ਵਵਿੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਵਿੇ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਿੀ ਹੈ

5.

ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰ ਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਵਵਕਸਤ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਲਈ ਘਰੇ
ਠਵਹਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਹੀ ਪੜਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿੇ ਹਨ

6.

ਪੁਿੱ ਛੋ ਵਕ ਕੀ ਅਵਧਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਸਿਲਾਈ ਿੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
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ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪੜਹਾਈ:
ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪੜਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਵਿੇ ਪੰ ਜੀਵਕਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ
ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿੇ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪੜਹਾਈ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱ ਲੋਂ ਰਿੱ ਿੇ ਗਏ ਅਵਧਆਪਕਾਂ
ਵਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਵਵਿਆਰਥੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਪਾ (ਮਾਵਪਆਂ) ਿੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ
ਪੜਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਿਾ ਿੈਸਲਾ ਕਰਿਾ ਹੈ।
1.

ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪੜਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿੇ ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਿੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ

2.

ਪੁਿੱ ਛੋ ਵਕ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪੜਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਵਧਆਪਕ ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣਾ ਕਿੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਕੰ ਨਾ ਲੰਬਾ
ਚਿੱ ਲੇ ਗਾ
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3.

ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਿਰਾ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਜਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

4.

ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

5.

ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਕ ਵਕੰ ਨਹੀ ਕੁ ਜਗਹ ਜਾਂ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪਕ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ

ਘਰ ਵਵਿੇ ਮੁੜ-ਸੇਹਤਯਾਬੀ ਿੇ ਬਾਅਿ ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸੀ:
ਜਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱ ਚਾ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ,ਚਾਹੇ ਅੰ ਸ਼ਕ ਸਮੇਂ ਿੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ,ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ
ਹੋਰ ਪਵਰਵਰਤਨ ਬੈਠਕ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਵਿੱ ਚ :
1.

ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਚੇ ਿੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਰੀ ਮੁੜ-ਸੇਹਤਯਾਬੀ ਿੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸਿੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ
ਮਨਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਿਰਾ ਕਰੋ

2.

ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਿੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਵਿੇ ਲੋ ੜੀਂਿਾ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ

3.

ਸਕੂਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਯੋਜਨਾ ਵਵਕਸਤ ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਧਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਵਵਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਮਿਿਗਾਰੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਟਾਂ:


ਬਲੂਰਵਵਊ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ: www.bloorviewschool.ca
o

ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ

o

ਸਰੋਤ ਪਰੋਗਰਾਮ



ਵਚਲਡਰਨਜ਼ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆਿ ਈਸਟਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ: www.cheo.on.ca



ਵਚਲਡਰਨਜ਼ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੰਡਨ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰ ਵਸਜ਼ ਸੈਂਟਰ: www.lhsc.on.ca



ਹਾਲੈਂ ਡ ਬਲੂਰਵਵਊ ਵਕਡਜ਼ ਰੀਹੈਵਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਹੌਸਪੀਟਲ: www.hollandbloorview.ca



ਵਬਮਾਰ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ: www.sickkids.ca

o

o

o

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨਾ www.cheo.on.ca/en/yourvisit
ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ www.lhsc.on.ca/Patients_Families_Visitors/Childrens_Hospital/New_Patients/index.htm
ਹਸਪਤਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ

o

ਵਵਜ਼ੀਵਟੰ ਗ ਵਸਿੱ ਕ ਵਕਡਜ਼ ਿੈਵਮਲੀ ਗਾਈਡਬੁਿੱ ਕ www.sickkids.ca/VisitingSickKids/Family-Guidebooks.html

o

ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ
www.sickkids.ca/VisitingSickKids/Coming-for-surgery/index.html

ਵਨਆਗਰਾ ਵਚਲਡਰਨਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ: www.niagarachildrenscentre.com/school
o

ਪਰੋਗਰਾਮ www.niagarachildrenscentre.com/school/programs

Parent Tips for Transitions from Hospital or Care and Treatment Programs to Home or School
www.easterseals.org/transitions/parent-tips-for-transitions-from-hospital-or-care-and-treatment-programs-to-home-or-school/punjabi
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