ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਓਨਟਾਰੀਓ
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪਰਰਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਮਾਪੇ ਲਈ ਨੁਕਤੇ
ਨਿਮਿਨਿਖਤ ਦੇ ਿਾਿ ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਿੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀਆਂ ਿੰ ਰੋਜਾਿਾ ਦੇ ਰਨਿਣ-ਸਨਿਣ ਅਤੇ ਨਸੱ ਨਖਆ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਦੀ ਿੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿੈ:


ਚੱ ਿਣ-ਨਿਰਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਸਿੇ (ਨਕਸੇ ਕਮਰੇ ਨਵੱ ਚ ਇੱ ਧਰ-ਉੱਧਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਨਕਿ, ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਵਾਕਰ ਜਾਂ ਵੀਿਹਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਿਾ)



ਮਿੀਿ ਮੋਟਰ ਮੁਿਾਰਤਾਂ (ਉਂਗਿ ਦੀ ਨਿਪੁੰ ਿਤਾ ਜਾਂ ਪਕੜ) ਜਾਂ



ਵੱ ਡੀਆਂ ਮੋਟਰ ਮੁਿਾਰਤਾਂ (ਵੱ ਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਿਰਕਤਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਖੜਹਿਾ, ਬੈਠਣਾ, ਿੋ ਟਣੀ ਖਾਣਾ)



ਨਦਿਸ਼ਟੀ (ਅੰ ਿਹਾਪਣ ਜਾਂ ਨਿਮਿ ਨਦਿਸ਼ਟੀ)



ਸੁਣਿ ਸ਼ਕਤੀ (ਬੋਲ਼ਾਪਣ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਿਾ)



ਸੰ ਵੇਦੀ ਨਵਕਾਰ (ਛੋਿ, ਸੁਣਿ, ਨਦਿਸ਼ਟੀ, ਗੰ ਧ, ਿਰਕਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੇਤਿਾ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ ਸੰ ਵੇਦਿਾਵਾਂ

ਸਕਿ ਨਵਖੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਿੰ ਨਕਸੇ ਨਿਯਨਮਤ ਸੇਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੱ ਿੋਂ ਨਸਿਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਨਵੱ ਚ
ਆਡੀਓਿੌ ਨਜਸਟ, ਨਕੱ ਤਾਕਾਰੀ ਨਚਨਕਤਸਕ, ਸਰੀਰਕ ਨਚਨਕਤਸਕ, ਜਾਂ ਸਪੀਚ-ਿੈਂ ਗਏਜ ਪੈਥੋਿੌਨਜਸਟ ਸ਼ਾਮਿ ਿਿ। ਇਸ ਨਵੱ ਚ ਿੇਠ ਨਿਨਖਆ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ
ਸ਼ਾਮਿ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ:


ਔਗਮੈਿਟੇਨਟਵ ਜਾਂ ਅਿਟਰਿੇਨਟਵ ਕਨਮਊਿੀਕੇਸ਼ਿ (AAC) ਪਿਣਾਿੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਯੁਕਤਾਂ, ਕੰ ਨਪਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਿਟਵੇਅਰ, ਸੰ ਚਾਰ ਸਨਵੱ ਚਾਂ



ਟਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਿਾਿ ਨਿਿੱਜੀ FM ਨਸਸਟਮ



ਿੋ ੜ ਅਿੁਸਾਰ ਨਵਉਂਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਨਿਿਟਾਂ, ਕੱ ਪੜੇ ਬਦਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਜ, ਕਮੋਦ



ਨਸੱ ਖਣ ਨਵੱ ਚ ਸਿਾਇਕ ਸਾਧਿ, ਨਜਸ ਨਵੱ ਚ ਵੱ ਡਾ ਛਾਪਾ, ਆਡੀਓ ਨਕਤਾਬਾਂ, ਨਿਖਣ ਦੇ ਔਜਾਰ ਜਾਂ ਅਿੁਕਿ ਕੀਤੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ, ਕੰ ਨਪਊਟਰ ਅਤੇ
ਸਾਿਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਿ ਿਿ



ਬਿੁ-ਸੰ ਵੇਦੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ, ਸੰ ਗੀਤ, ਰੋਸ਼ਿੀ, ਆਵਾਜ ਅਤੇ ਬਣਤਰਾਂ



ਵਾਕਰ, ਵੀਿਹਚੇਅਰਾਂ, ਜਾਂ ਸਟੈਂਨਡੰ ਗ ਿਰੇਮ

ਿਰੇਕ ਪਨਰਵਰਤਿ ਪੁਆਇੰ ਟ ’ਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਿੰ ਨਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਿੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕਿ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਿ ਜਾਂ ਸਕਿ ਬਦਿਣ ਸਮੇਂ।
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ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ:
ਸਕਿ ਬੋਰਡ ਉਸ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਿੰ ਪਿਦਾਿ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰ ਡ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਿਈ ਨਜੰ ਮੇਵਾਰ ਿੈ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੁਆਰਾ
ਕੇਵਿ ਸਕਿ ਵਾਸਤੇ ਿੋ ੜੀਂਦਾ ਿੈ ,ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ,ਕੱ ਪੜੇ ਬਦਿਣ ਿਈ ਮੇਜ, ਸੰ ਚਾਰ ਿਈ
ਉਪਯੁਕਤਾਂ ,ਜਾਂ ਕੰ ਨਪਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਿਟਵੇਅਰ।
1.

ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਿਾਿ ਸੰ ਨਮਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਿੰ ਇਿ ਦਸਤਾਵੇਜਬੱ ਧ ਕਰਿ ਿਈ ਕਿੋ ਨਕ ਸਕਿ ਨਵਖੇ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਿੰ ਨਕਸ ਸਾਜੋਸਾਮਾਿ ਦੀ ਿੋ ੜ ਪਵੇਗੀ

2.

ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਦੀਆਂ ਿੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਿ ਿਈ ਨਪਿੰ ਸੀਪਾਿ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੋਰ ਸਕਿੀ ਅਮਿੇ ਿਾਿ
ਇੱ ਕ ਪਨਰਵਰਤਿ ਯੋਜਿਾਬੰ ਦੀ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱ ਛੋ

3.

ਸਰੀਰਕ-ਨਚਨਕਤਸਕਾਂ ਜਾਂ ਸਪੀਚ-ਿੈਂ ਗਏਜ ਪੈਥੋਿੌਨਜਸਟਾਂ ਨਜਿੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਿੰ ਤੁਿਾਡੇ ਿਾਿ ਪਨਰਵਰਤਿ ਯੋਜਿਾਬੰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਵੱ ਚ
ਿਾਜਰੀ ਭਰਿ ਦਾ ਸੱ ਦਾ ਨਦਓ, ਜਾਂ ਮੁਿਾਂਕਣ ਨਰਪੋਰਟਾਂ ਪਿਦਾਿ ਕਰਿ ਿਈ ਕਿੋ

ਨੁਕਤਾ 2

ਪਰਰਵਰਤਨ ਯ਼ੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਵਖੇ:
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ :
1.

ਸਕਿ ਨਵਖੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਦੀਆਂ ਨਕਿੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਿੋ ੜ ਪਵੇਗੀ

2.

ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਵਾਸਤੇ ਫੰ ਡ ਸਿਾਇਤਾ ਨਕਵੇਂ ਨਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੰ ਡ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਿ ਨਵੱ ਚ ਤੁਿਾਡੀ ਭਨਮਕਾ

3.

ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਮਿੇ ਿੰ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਵਾਸਤੇ ਨਸਖਿਾਈ ਕੌ ਣ ਪਿਦਾਿ ਕਰੇਗਾ

4.

ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਬਦਿੀ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

5.

ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਿੰ ਨਕਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਿ ਵਾਸਤੇ ਕੌ ਣ ਨਜੰ ਮੇਵਾਰ ਿੈ

6.

ਉਸ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਵਾਸਤੇ ਨਜਸਿੰ ਘਰ ਨਵਖੇ ਵੀ ਵਰਨਤਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮਾ ਪਿਦਾਿ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਨਕਸੇ
ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਿ ਦੀ ਿੋ ੜ ਿੈ

7.

ਜਦ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਿੰ ਸਕਿ ਵੱ ਿ ਜਾਂ ਸਕਿ ਤੋਂ ਢੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਿੰ ਗੱ ਡੀ ਨਵੱ ਚ ਚੜਹਾਉਣ
ਅਤੇ ਿਾਿੁਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌ ਣ ਨਜੰ ਮੇਵਾਰ ਿੋਵੇਗਾ

ਨੁਕਤਾ 3

ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ:
1.

ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇਿ ਜਾਣਦਾ ਿੋਵੇ ਨਕ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਦੀ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਿਾਿ ਵਰਤੋਂ ਨਕਵੇਂ ਕਰਿੀ ਿੈ ਜਾਂ
ਨਿਰ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ

2.

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਜਾਂ ਅਨਧਆਪਕ ਕੋਿੋਂ ਇਿ ਪਤਾ ਕਰਿ ਿਈ ਪੜਤਾਿ ਕਰੋ ਨਕ ਕੀ ਸਕਿ ਨਵਖੇ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ
ਸਮੱ ਨਸਆਵਾਂ ਿਿ ਅਤੇ ਿੋ ੜ ਅਿੁਸਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ

3.

ਇਿ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੰ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਸੱ ਨਖਆ ਯੋਜਿਾ (IEP) ਨਵੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜਬੱ ਧ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਜੇ ਉਿਿਾਂ ਕੋਿ ਅਨਜਿੀ ਕੋਈ ਯੋਜਿਾ ਿੈ
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ਗਰੇਡ ਤੋਂ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਵੱ ਲ ਤਬਦੀਲ ਿ਼ੋਣਾ: ਿਰ ਵਾਰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਿਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਨਕਸੇ
ਨਵਨਭੰ ਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ,ਨਕਸੇ ਿਵੇਂ ਅਨਧਆਪਕ ਜਾਂ ਿਵੇਂ ਸਕਿ ਵੱ ਿ ਤਬਾਦਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ,ਤਾਂ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਿੰ
ਪਨਰਵਰਤਿ ਦੀ ਯੋਜਿਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਨਵਚਾਨਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
1.

ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਕ ਨਕਿੜਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਾਿ ਰਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨਵੱ ਚ ਤਬਦੀਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

2.

ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਕ ਕੀ ਨਕਸੇ ਿਵੇਂ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਦੀ ਿੋ ੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕਿ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਿੈ

3.

ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਬਾਬਤ ਿੈਸਨਿਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ ਨਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਿੰ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਿੱ ਦ ਤੱ ਕ ਸੰ ਨਮਿਤ ਕਰੋ

ਮਦਦਗਾਰੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟਾਂ:


ਸੇਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਰਮਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਮੰ ਤਰਾਲਾ: www.health.gov.on.ca
o



ਸਿਾਇਤਾਕਾਰੀ ਉਪਯੁਕਤਾਂ ਪਿੋਗਰਾਮ

ਰਸੱ ਰਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲਾ: www.edu.gov.on.ca
o

ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਿ ਿਈ ਰਕਮ ਦੀ ਗਰਾਂਟ



ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਾਰਚ ਆਫ ਡਾਈਮਜ: www.marchofdimes.ca



ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਓਨਟਾਰੀਓ: www.easterseals.org
o

ਨਵੱ ਤੀ ਸਿਾਇਤਾ
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