
ਪੂਰਾ  ਕੀ ਤਾ ਮੁਢਲੀ ਆਂ ਲੋੜਾ ਂ ਨੋਟ

ਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸੱੁਰਖਿ ਅਤ ਸਥਾ ਨ

   ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਰਾ ਮਦਾ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ

   ਡੈਸਕ ਜਾਂ  ਮੇਜ਼

   ਸੀ ਮਿ ਤ ਭਟਕਣ

ਸਕੂਲ ਦਿ ਨ ਦਰਮਿ ਆਨ ਭੋਜਨ: ਨਾ ਸ਼ਤਾ , ਦੁਪਹਿ ਰ ਦਾ  ਖਾ ਣਾ , ਅਤੇ

ਸਨੈਕਸ

ਪੂਰਾ  ਕੀ ਤਾ ਬਾ ਲਗ ਸਹਿ ਯੋਗ ਨੋਟ

ਸਕੂਲ ਭੋਜਨ ਤਿ ਆਰ ਕਰਨਾ  ਅਤੇ ਸੰਭਾ ਲਣਾ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਅਨੁਸੂਚੀ  ਬਣਾ ਈ ਰੱਖਣਾ  (ਕਲਾ ਸਾਂ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ 

ਕੰਮ ਕਰਨਾ )

ਯੰਤਰ ਤਿ ਆਰ ਕਰਨਾ  (ਮੇਜ਼, ਕੰਪਿ ਊਟਰ, ਐਪਸ)

ਲਾ ਈਵ ਰਿ ਮੋਰਟ ਹਦਾ ਇਤ ਦੌਰਾ ਨ ਸਹਿ ਯੋਗ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ

ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮ ਦੌਰਾ ਨ ਸਹਿ ਯੋਗ

ਸਿੱ ਖਿ ਆ ਕਿ ਵਂੇ ਮੱੁਹਈਆ ਕਰਾ ਉਣੀ  ਹੈ ਬਾ ਰੇ ਬਾ ਲਗਾ ਂ  ਲਈ ਸਿ ਖਲਾ ਈ 

ਲਈ ਰਿ ਮੋਰਟ ਸਿੱ ਖਿ ਆ ਦੌਰਾ ਨ ਵਿ ਵਹਾ ਰ ਸਹਿ ਯੋਗ

ਵਿ ਦਿ ਆ ਓਮਬਡ ਦਾ  ਗਵਰਨਰ ਦਾ  ਦਫਤਰ: ਰਿ ਮੋਰਟ ਸਿ ਖਲਾ ਈ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਵਾ ਪਸੀ  ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਸੂਚੀ  ਪਰਿ ਵਾ ਰਾਂ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਟੀ ਮਾਂ  ਲਈ ਮਿ ਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂ  ਬਣਾ ਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ 

ਪਰਿ ਵਾ ਰਾਂ  ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਪਹਿ ਲਾ ਂ  ਤਂੋ ਇਹ ਚੀ ਜ਼ਾਂ  ਸੱੈਟ ਨਹੀਂ  ਕੀ ਤੀ ਆਂ ਹੰੁਦੀ ਆਂ ਹ, ਪਰ ਸਕੂਲਾ ਂ  ਕੋਲ 

ਇਹਨਾਂ  ਵਿੱ ਚਂੋ ਕੱੁਝ ਚੀ ਜ਼ਾਂ  ਸਾਂ ਝੀ ਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾ ਈਚਾ ਰੇ ਸ੍ਰੋਤਾ ਂ  ਦੇ ਵਿ ਚਾ ਰ ਹੋਣੇ ਚਾ ਹੀ ਦੇ ਹਨ।

ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀ ਆਂ ਨੰੂ ਵੱਖਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ 

ਸਹਿ ਯੋਗ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ  ਜਿ ਵਂੇ ਕਿ  

ਪਰਿ ਵਾ ਰ ਵੱਖਰੀ  ਤਰ੍ਹਾਂ  ਮੱੁਹਈਆ 

ਕਰਾ ਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿ ਆਪਕ 

ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਰਿ ਮੋਟ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕੀ  

ਸਹਿ ਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਵਿ ਅਕਤੀ ਗਤ-ਤੋਰ ‘ਤੇ ਬਾ ਲਗ 

ਸਹਿ ਯੋਗ ਦੀ  ਕਦਂੋ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਕਦਂੋ 

ਅਤੇ ਕਿੱ ਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? ਸਕੂਲ 

ਅਨੁਸੂਚੀ  ਪਰਿ ਵਾ ਰਿ ਕਾ  ਸ੍ਰੋਤਾ ਂ  

ਅਤੇ ਲੋੜਾ ਂ  ਨਾ ਲ ਮੇਲ ਹੰੁਦੀ  

ਕਿ ਵਂੇ ਬਣ ਸਕਦੀ  ਹੈ?



ਪੂਰਾ  ਕੀ ਤਾ ਸਿ ਖਲਾ ਈ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟ

ਹਰੇਲ ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀ  ਲਈ ਇੱਕ ਯੰਤਰ

   ਮਾ ਈਕ੍ਰੋਫੋਨ (ਬੋਲਣ ਲਈ) ਅਤੇ ਸਪੀ ਕਰ/ਹੱੈਡਸੱੈਟ (ਸੁਣਨ ਲਈ)

ਕੈਮਰਾ  (ਵੀ ਡਿ ਓ ਕਲਾ ਸਾਂ  ਲਈ ਭਾ ਗ ਲੈਣ ਲਈ)

ਕੀ ਬੋਰਡ, ਮਾ ਊਸ, ਹੋਰ ਢਲਨ ਵਾ ਲੇ ਯੰਤਰ

ਉੱਚ ਰਫਤਾ ਰ ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਨਾ ਲ ਸੰਪਰਕ

ਯੰਤਰ ਵਿੱ ਚ ਲੋਡ ਕੀ ਤੇ ਸਿੱ ਖਣ ਵਾ ਲੀ ਆਂ ਐਪਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾ ਮ

ਅਕਾ ਉਂਟ ਅਤੇ ਪਾ ਸਵਰਡ ਸੱੈਟ ਅੱਪ

ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾ ਮ ਕਿ ਵਂੇ ਵਰਤਣਾ  ਹੈ ਬਾ ਰੇ ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀ ਆਂ ਅਤੇ

ਪਰਿ ਵਾ ਰ ਲਈ ਸਿ ਖਲਾ ਈ

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਿ ਲ੍ਹੇ ਲਈ ਤਕਨੀ ਕੀ  ਸਹਿ ਯੋਗ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚਨਾ

ਪੂਰਾ  ਕੀ ਤਾ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਸਪਲਾ ਈ ਨੋਟ

ਪੱੈਨ, ਪਂੈਨਸਿ ਲ, ਪੇਪਰ

ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਇੰਕ ਕਾ ਰਟੇਜ (ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿ ੰ ਗ ਦੀ  ਲੋੜ ਹੋਵੇ)

ਕਲਾ  ਸਪਲਾ ਈ

ਵਿ ਗਿ ਆਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪਲਾ ਈ

ਗਤੀ ਵਿ ਧੀ  ਅਤੇ ਸਪਲਾ ਈ ਲਈ ਸਰੀ ਰਿ ਕ ਸਿੱ ਖਿ ਆ (PE) ਸਥਾ ਨ

ਜੇਕਕ ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀ  ਕੋਲ ਯੰਤਰ ਜਾ ਂ

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਨਹੀਂ  ਹੰੁਦਾ ,

ਨਿ ਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਸਿ ਖਲਾ ਈ ਸਮੱਗਰੀ  ਦੇ ਹੋਰ 

ਰਸਤਿ ਆਂ ਨੰੂ ਧਿ ਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱਖੋ,

ਜਿ ਵਂੇ ਫੋਨ ਰਾ ਹੀਂ , ਸਮਾ ਜਿ ਕ ਦੂਰੀ  

ਵਾ ਲੇ ਦੌਰੇ, ਸਮੱਗਰੀ  ਦਾ  ਪਿੱ ਕ-ਅੱਪ 

ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਪ-ਆਫ, ਜਾ ਂ  ਡਾ ਕ।

ਕੱੁਝ ਜਿ ਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾ ਇਦ ਵਿ ਅਕਤੀ ਗਤ-

ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਂ  ਪ੍ਰਦਾ ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਿ ਵਾ ਰ,

ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀ  ਅਤੇ ਸਟਾ ਫ ਲਈ 

ਸੱੁਰਖਿ ਅਤ ਹੋਵੇ।



ਪੂਰਾ  ਕੀ ਤਾ ਵਿ ਅਕਤੀ ਗਤ, ਖਾ ਸ ਸਹਿ ਯੋਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟ

IEP, ਜਾਂ  ਧਾ ਰਾ  ੫੦੪ ਯੋਜਨਾ  ਲਈ ਯੋਜਨਾ  ਅਤੇ ਮਿ ਲਣਾ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਸ਼ਾ  ਨਿ ਰਦੇਸ਼ (ELL) ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ

ਸਿ ਖਲਾ ਈ ਸਹਾ ਇਤਾ  ਪ੍ਰੋਗਰਾ ਮ (LAP) ਸਹਿ ਯੋਗ (ਅਕੈਡਮਿ ਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ

ਵਿ ਵਹਾ ਰ ਲਈ ਵਿ ਅਕਤੀ ਗਤ ਜਾਂ  ਛੋਟਾ  ਗਰੱੁਪ ਸਹਿ ਯੋਗ)

ਹੋਰ ਖਾ ਸ, ਵਿ ਅਕਤੀ ਗਤ ਸਹਿ ਯੋਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾ

ਪੂਰਾ  ਕੀ ਤਾ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟ

ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਪਲ, ਸਕੂਲ ਕਾ ਉਂਸਲਰ, ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਲ ਸੰਪਰਕਾਂ  ਲਈ ਸੰਪਰਕ 

ਸੂਚਨਾ

ਚੱੈਕ ਇੰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ

ਅਧਿ ਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀ  ਦਰਮਿ ਆਨ ਚੱੈਕ-ਇੰਨ

ਅਧਿ ਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾ ਪਿ ਆਂ/ਦੇਖਰੇਖਕਰਤਾ  ਦਰਮਿ ਆਨ ਚੱੈਕ-ਇੰਨ

ਦੁਭਾ ਸ਼ੀ ਆ ਲਾ ਈਨ ਅਤੇ ਦੁਭਾ ਸ਼ੀ  ਸਟਾ ਫ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚਨਾ , ਜੇ ਲੋੜ 

ਹੋਵੇ

ਅਨੁਵਾ ਦਿ ਤ ਜਾ ਣਕਾ ਰੀ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ  ਯੋਜਨਾ

(ਜਿ ਸ ਵਿੱ ਚ ਈਮੇਲਾ ਂ , ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਂ ਹਦਾ ਇਤਾ ਂ

ਸ਼ਾ ਮਿ ਲ ਹਨ), ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ

ਪਹਿ ਲਾ ਂ  ਹੀ  ਯੋਜਨਾ  ਬਣਾ ਓ ਜੇਕਰ 

ਤੁਹਾ ਡਾ  ਬੱਚਾ  ਸਹਿ ਯੋਗ ਹਾ ਸਿ ਲ 

ਕਰਦਾ  ਹੈ: ਖਾ ਸ ਵਿੱ ਦਿ ਆ;

ਵਿ ਅਕਤੀ ਗਤ ਰਿ ਹਾ ਇਸ਼; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਂ  

ਸਿ ਖਿ ਅਕ; ਪੜ੍ਹਣ, ਲਿ ਖਣ, ਹਿ ਸਾ ਬ ਜਾ ਂ

ਵਿ ਵਹਾ ਰ ਵਿੱ ਚ ਵਾ ਧੂ ਸਹਿ ਯੋਗ; ਬੇਘਰ 

ਹੋਣਾ ; ਅਤੇ/ਜਾ ਂ  ਪਾ ਲਣ ਦੇਖਰੇਖ। 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾ ਡੇ, ਤੁਹਾ ਡੇ 

ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀ , ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾ ਫ 

ਲਈ ਸੱੁਰਖਿ ਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ  ਯੋਜਨਾ  

ਵਿੱ ਚ ਵਿ ਅਕਤੀ ਗਤ-ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸਹਿ ਯੋਗ 

ਸ਼ਾ ਮਿ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਪੂਰਾ  ਕੀ ਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਅਤੇ ਹਫਤਾ ਵਾ ਰ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੋਟ

ਕੰਧ ਜਾਂ  ਫਰਿੱ ਜ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਨੁਸੂਚੀ

ਆਨਲਾ ਈਨ ਅਨੁਸੂਚੀ  (ਕਲੰਡਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਉਣ ਅਤੇ ਰਿ ਮਾ ਈਂਡਰ ਸੱੈਟ 

ਕਰਨ ਲਈ)

ਖਾ ਸ ਸਹਿ ਯੋਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾ , ਜਿ ਵਂੇ ਖਾ ਸ ਵਿੱ ਦਿ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿ ਖਲਾ ਈ 

ਸੇਵਾ ਵਾਂ , ਆਦਿ ।

ਪੂਰਾ  ਕੀ ਤਾ ਸਿ ਖਲਾ ਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਇਨਾ ਮ ਨੋਟ

ਨਿ ਜੀ  ਸੰਪਰਕ/ਰਿ ਸ਼ਤੇ

ਅਧਿ ਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀ  ਦਰਮਿ ਆਨ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਉਣ ਲਈ

ਯੋਜਨਾ

ਹਾ ਣੀ  ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਮੌਕੇ

ਦਿ ਲਕਸ਼, ਸਾ ਰਥਿ ਕ ਪਾ ਠ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿ ਧੀ ਆਂ

ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ  ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਉਣ ਲਈ ਪਸੰਦੀ ਦਾ  ਗਤੀ ਵਿ ਧੀ ਆਂ ਜਾਂ

ਚੀ ਜ਼ਾਂ  ਦੇ ਵਿ ਕਲਪ

ਪੂਰਾ  ਕੀ ਤਾ
ਵਿ ਦਿ ਆਰਥੀ  ਅਤੇ ਪਰਿ ਵਾ ਰ ਲਈ ਦਿ ਮਾ ਗੀ  ਸਿ ਹਤ 

ਦੇਖਰੇਖ
ਨੋਟ

ਦਿ ਮਾ ਗੀ  ਅਤੇ ਸਰੀ ਰਿ ਕ ਸਿ ਹਤ ਦੇ ਸਹਿ ਯੋਗ ਲਈ ਗਤੀ ਵਿ ਧੀ ਆਂ

ਮੌਜੂਦਾ  ਦਿ ਮਾ ਗੀ  ਸਿ ਹਤ ਪ੍ਰਦਾ ਤਾ ਵਾਂ  ਦੀ  ਸੰਪਰਕ ਸੂਚਨਾ

ਹਰੇਕ ਕਾ ਉਂਟੀ  ਦੀ  ਮਾ ਨਸਿ ਕ ਸਿ ਹਤ ਸੰਕਟ ਲਾ ਈਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ  ਨੰੂ ਲੱਭੋ:
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-
supports/behavioral-health-recovery/mental-health-crisis-lines

ਸਕੂਲ ਕਾ ਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਿ ਮਾ ਗੀ  ਸਿ ਹਤ ਸੇਵਾ ਵਾਂ  ਲਈ ਸੰਪਰਕ

ਸੂਚਨਾ

ਕੋਈ ਵੀ  ਅਜਿ ਹੀ  ਸਮਾ ਜਿ ਕ ਭਾ ਵਨਾ ਤਮਿ ਕ ਸਿ ਖਲਾ ਈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂ

ਜਿ ਲ੍ਹਾ ਮੱੁਹਈਆ ਕਰਵਾ  ਸਕਦਾ  ਹੈ

ਵਾ ਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਰਾ ਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾ ਇਰਸ 
ਜਵਾ ਬ ਵੱੈਬਸਾ ਈਟ ਤਂੋ:  ਜੇਕਰ 
ਤੁਸੀਂ  ਕੋਵਿ ਡ-੧੯ ਕਾ ਰਨ ਉੱਚ 
ਤਣਾ ਅ ਮਹਿ ਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਸਹਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤਾ ਂ  ਲਈ ੮੩੩-
੬੮੧-੦੨੧੧ ਉੱਤੇ ਕਾ ਲ ਕਰੋ।  
ਮਾ ਨਸਿ ਕ ਅਤੇ ਭਾ ਵਨਾ ਤਮਿ ਕ ਸੱੁਖ 
ਲਈ ਵਾ ਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਰਾ ਜ 
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾ ਇਰਸ ਜਵਾ ਬ ਵੱੈਬਪੇਜ 
ਉੱਤੇ ਜਾ ਓ:
https://coronavirus.wa.gov/
information-for/you-and-
your-family/mental-and-
emotional-well-being
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