ਪ�ੀਸਕੂਲ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਪ�ੀਸਕੂਲ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (PSFO) ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
PSFO ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। PSFO ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ
ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਿਵਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕੀ ਪ�ੀਸਕੂਲ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੈ?
PSFO ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਦਾ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਰਿਵਸ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ/ਅਰਲੀ ਲਰਿਨੰ ਗ ਸ�ਟਰ ਤੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀ ਂ ਿਫ਼ਰ ਵੀ PSFO
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ PSFO ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ
PSFO ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਅਨੁ ਮਤੀ ਨਾਲ, ਰੈਫਰਲ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਮਾਿਪਆਂ, ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ
ਮ� ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦ� ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਅਸੀ ਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਰੋਲਮ�ਟ ਸਮ� ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ
ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਥਾਵਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਅਸੀ ਂ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ
ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ ਬਾਰੇ
ਸਲਾਹ ਕਰਨ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਡਸਿਬਲਟੀ/ਿਡਲੇ ਅ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਂ ਾ ਹੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ, ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ
ਹਾਂ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦ
ਇੱਕ ਅਿਜਹੇ ਮਹੌਲ ਿਵੱਚ ਿਵਕਸਣ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਿਮਲ
ਸਕੇ।
ਮ� ਦੋ ਮਨਾ ਿਵੱਚ ਹਾਂ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਕੀ ਮ� ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, PSFO ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਿਵੱਚ ਸਲਾਹ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਸਟਾਰਿਟੰਗ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਸਪੋਰਟ ਿਰਕੁਐਸਟ" ਫਾਰਮ ਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ
ਉਪਲੱ ਭਧ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਗ�ਾਹਕ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੀਏ PSFO ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਟੋਇਲੇ ਟ ਟਰ�ਡ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਿਫ਼ਰ ਵੀ ਿਕੰਡਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਿਸਿਖਅਕ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਿਖਅਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਿਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ
ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਿਕੰਡਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ।ਂ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (DET) ਇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੰਿਡੰਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ
ਸਾਲ ਦੇ ਿਕੰਡਰ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਹੈ ਿਜੰਨਾ ਦੇ ਅਿਹਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਦੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਕੰਡਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁਡ
ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

