
Carteret Public Schools
ਕਾਰਟਰੇਟ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ

Project Child Find (ਪ�ੋਜੈਕਟ ਚਾਈਲਡ ਫਾਇੰਨਡ)
ਕਾਰਟਰੇਟ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ, 3 ਤ� 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਮਰਥਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ, ਢੁਕਵ� ਜਨਤਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ I ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ
ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੀ �ਾਮਲ ਹਨ।

ਿਨਆਣੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ (ਜਨਮ ਤ� ਿਤੰਨ ਸਾਲ) - ਿਨਊ ਜਰਸੀ ਦੀ
“ ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵ��ਨ ਿਸਸਟਮ” ਿਨਆਿਣਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ (ਜਨਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜਨਮਿਦਨ ਤੱਕ) ਲਈ
ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਜਨ� � ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਜ� ਅਸਮਰਥਤਾਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨ� ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ�

ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਿਸੱਖ

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਮਡਲਸੈਕਸ ਸਪੈ�ਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨੰੂ 732-745-3180 ਜ� 3187 'ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪ�ੀਸਕੂਲ ਬੱਚਾ (ਉਮਰ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤ� ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ) - ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰ

ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਸਪੈ�ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਨੰੂ 732-541-8960 x6015 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਪੇ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਸਪੈ�ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, 599 ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਐਵੇਿਨਊ, ਕਾਰਟਰੇਟ, ਐਨ ਜੇ ਨੰੂ

ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚਾਈਲਡ ਸਟੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ�ੀਸਕੂਲ ਚਾਈਲਡ

ਸਟੱਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ (ਉਮਰ 6 ਤ� 21 ਸਾਲ) ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਖਰਾ

ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ� ਿਸੱਖ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਵ��ਨ ਐਡਂ ਰੈਫਰਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਕਮੇਟੀ (I&RS) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵ� ਦਾ

ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਪੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਸੱਧੇ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ

ਆਫ਼ ਸਪੈ�ਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, 599 ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਐਵੇਿਨਊ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨl

ਗੈਰ-ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ:ਿਮਡਲਸੈਕਸ ਕਾ�ਟੀ ਐਜੂਕੇ�ਨਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਕਿਮ�ਨ ਰਾਹ� ਸੇਵਾਵ� ਪ�ਾਪਤ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸ� ਿਮਡਲਸੈਕਸ ਕਾ�ਟੀ ਐਜੂਕੇ�ਨਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਕਿਮ�ਨ ਨਾਲ 732-777-9848 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਹੋ।


