
Thursday 
November 27, 2014 
6:00 to 8:30 PM

Surrey School  
District Office 
14033 92nd Avenue 
Surrey, BC

Free but seats are 
limited! Please pre-
register. Priority will 
be given to family 
members.

Call ACT–Autism 
Community Training at 
604-205-5467 or email 
info@actcommunity.ca 
to register.

The Individualized Education 
Plan (IEP) & The Importance of 
the Home–School Partnership

6:00 – 6:30 Meet, Greet & Refreshments

6:30 – 8:30 Presentation & Discussion

Come and learn more about:

•	 The	parent’s	role	and	rights	in	setting	goals	for	the	IEP
•	 The	importance	of	home–school	communication
•	 How	parents	can	help	generalize	at	home	what	is	being	

learned	at	school
•	 Resources	and	supports	for	families

Presenters:

Parbinder	Bains	 Board	Certified	Behavior	Analyst
Preetinder	Narang	 Board	Certified	Behavior	Analyst
Rina	Dulku	 Registered	Speech	Language	Pathologist	

Details available at www.actcommunity.ca/events

Organized by ACT’s South Asian Autism Awareness Committee (ASAAP)

South	Asian	 siblings,	Parents	and	Grandparents	are	welcomed	 to	 this	
event	aimed	at	increasing	home–school	collaboration	for	students	with	
autism.	English–Punjabi	translation	will	be	provided.

Co-sponsored by



ਵੀਰਵਾਰ 
ਨਵੰਬਰ 27, 2014 
6:00 ਤ ੋ8:30 PM

ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ੍ਕਟ 
ਆਫ਼ਿਸ 
14033 92 ਐਵਿਨਿਉ, ਸਰੀ

ਦਾਖਲਾ ਮੁਫਤ ਪਰ ਸੀਮਤ 
ਅਸਥਾਨ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ I 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਹਲ 
ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ I

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 
604-205-5467 ਜਾ ਫੇਰ 
ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ੋ 
info@actcommunity.ca

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ  
(ਆਈ ਈ ਪੀ) ਅਤੇ ਘਰ-ਸਕੂਲ ਸਾਂਝ ਦੀ 

ਮਹੱਤਤਾ

6:00 – 6:30 ਮੇਲ ਿਮਲਾਪ, ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ!

6:30 – 8:30 ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

ਆਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ

•	 ਮਾਿਪਆ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਆਈ ਈ ਪੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਿਮਥਨ ਲਈ
•	 ਘਰ-ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
•	 ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਘਰ ਿਵਚ ਿਕਵੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
•	 ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਧਣ ਤੇ ਿਹਮਾਇਤ

ਬੁਲਾਰੇ

ਪਰਬਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਬੀਹੇਵੀਅਰ ਅਨੇਲਿਸਟ
ਪ�ੀਤਇੰਦਰ ਨਾਰੰਗ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਾਇਡ ਬੀਹੇਵੀਅਰ ਅਨੇਲਿਸਟ
ਰੀਨਾ ਡੁਲਕੂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸਪੀਚ ਲੈਗੁਏਜ ਪੇਥੋਲਿਜਸਟ 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.actcommunity.ca/events ਤੇ ਜਾਵੋ

ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ACT ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਿਸ਼ਆਈ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 
(ਏ ਐਸ ਏ ਏ ਪੀ)

ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਬਜੁਰਗ - ਆਪ ਸਾਿਰਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤੇ 
ਆਉਣ ਦਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਘਰ-ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਨੂੰ 
ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ I ਅੰਗਰੇਜੀ - ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ I

ਸਿਹ ਸਰਪ�ਸਤ


