PRCVI Referral for Eligibility of Vision Resources (Part 1)
ਨਜ਼ਰ ਸਰੋਤ ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤ ਲਈ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਰੈਫਰਲ (ਭ ਗ 1)
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਿੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ:
#106 – 1750 West 75th Ave. Vancouver, BC - V6P 6G2
ਟੈਲੀਫੋਨ: 604-266-3699

ਫੈਿਸ: 604-261-0778

ਈ- ਮੇਲ: registration@prcvi.org

ਨਜ਼ਰਹੀਣ ਸੂਬਾਈ ਸਰੋਤ ਿੇਂਦਰ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਨੇ ਬੀ ਸੀ ਸਿੂਲ ਕਿਸਕਟਿਿਟ ਅਤੇ ਗੱਰਪ
ੁ ੧ ਜਾਾਂ ੨ ਇਨ੍ਕਿਪੇਨ੍ਿਨ੍ਟ
ਸਿੂਲ ਕਜਹੜੇ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ / ਅੰਨੇਪ
ਹ ਣ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਇੱਿ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ
ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਲੋ ਨ ਿਰ ਕਦੱਤੀਆਾਂ ਹਨ I ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰੋਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ,
ਕਵਕਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਕਲਕਖਆਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ I ਕਜਵੇਂ ਕਿ
ਿਲੀਕਨਿਲ ਅੱਖਾਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ:
•

ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 6/21 (20/70) ਜਾਾਂ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਅੱਖ ਕਵੱਚ ਘੱਟ ਕਦੱਖਣਾ;

•

20 ਕਿਗਰੀ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਇੱਿ ਨਜ਼ਰ ਖੇਤਰ;

•

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਾਾਂਹਵਧੂ ਅੱਖ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਗਲੇ ਿੁਝ ਸਾਲਾਾਂ ਕਵੱਚ ਉਪਰੋਿਤ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਦੇ ਨਾਲ;
ਜਾਾਂ

•

ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਸਮੱਕਸਆ ਜਾਾਂ ਕਦੱਖ ਦੀ ਤਾਿਤ ਘੱਟ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਿੰਮ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਦਿਸ਼ਟੀਗਤ
ਤੀਬਰਤਾ 6/21 ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਿ ਸੀਕਮਤ ਹੈ I

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰੋਤ ਫਾਰਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ (ਭਾਗ 1) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਿ ਨਵੀ ਾਂ
ਅੱਖਾਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ I ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ ਪਿਾਪਤ
ਹੋਣ ਤੇ (ਭਾਗ 2) ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਰਕਜਸਟਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਵਚਾਰ ਿਰੇਗਾ I ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਮੀਿੀਆ ਸਕਹਮਤੀ ਫਾਰਮ
(ਭਾਗ 3) ਵੀ ਇਸ ਪੈਿੇਜ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ I
A: ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਜ ਣਕ ਰੀ
ਬੱਚੇ / ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਖਰੀ, ਪਕਹਲਾ):
ਕਲੰ ਗ:

ਮਰਦ

ਔਰਤ

ਜਨਮ ਕਦਨ (ਸਾਲ/ ਮਹੀਨਾ/ ਕਦਨ):

ਬਾਲ / ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ:

ਕਸਟੀ:

ਪਿੋਕਵੰਸ:

ਅੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ:
ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ:

ਓ ਿੀ

ਓ ਐਸ

ਓ ਯੂ

ਕਦੱਖ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨੁ ਿਸਾਨ: ਹਾਾਂ

ਨਾ

B.

ਅੱਖ ਵਰਪੋਰਟ

ਕਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਕਵਚਲੀ ਇਿ ਿਲੀਕਨਿਲ ਅੱਖਾਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ I
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨੋਟ ਿਰੋ ਕਿ ਅੱਖਾਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਬਨਾਾਂ ਜਮਹਾਾਂ ਿਰਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ I
C.

ਜ ਣਕ ਰੀ ਜ ਰੀ ਕਰਨ ਦ ਅਵਿਕ ਰ

ਮੈਂ / ਅਸੀ ਾਂ ਇਥੇ ਬੇਨਤੀ ਿਰਦੇ ਹਾਾਂ ਕਿ ਇਨਹਾਾਂ ਫਾਰਮਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅੱਖਾਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੂਬਾਈ
ਨਜ਼ਰਹੀਣ ਸਰੋਤ ਿੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀ ਜਾਵੇ (ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਵੀ ਆਈ), ਉਹਨਾਾਂ ਬੱਚਾ / ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਕਧਆਪਿ ਜੋ ਿਮਜ਼ੋਰ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ
ਕਦੱਖ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸਿੂਲ ਕਿਸਕਟਿਿਟ ਜਾਾਂ ਇਨ੍ਕਿਪੇਨ੍ਿਨ੍ਟ ਸਿੂਲ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦ
ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਹਾ ਹੈ I
ਬੱਚੇ / ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਕਪਿਟ
ੰ ):
ਮਾਕਪਆਾਂ / ਸਰਪਿਸਤ ਦਾ ਨਾਮ (ਕਪਿੰਟ):
ਦਸਤਖਤ:
ਗਵਾਹ (ਕਪਿੰਟ ਨਾਮ):
ਦਸਤਖਤ:
ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੇ (ਸਥਾਨ): ਇਸ

ਕਦਨ ਦਾ

D. ਰੈਫਰਲ ਪੇਸ਼:
ਨਾਮ (ਕਪਿਟ
ੰ ):
ਕਸਰਲੇ ਖ:
ਫੋਨ:
ਈ - ਮੇਲ:
ਕਵਜ਼ਨ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿੀਤਾ:

ਹਾਾਂ ____________ ਨਹੀ ਾਂ ______________

ਕਦਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਫਾਰਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ (ਭਾਗ 2) ਕਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਫਾਰਮ (ਭਾਗ
1) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਇੱਿ ਿਲੀਕਨਿਲ ਅੱਖਾਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹਾ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I

E: ਸਕੂ ਲ / ਵਜ਼ਲਹ ਜ ਣਕ ਰੀ
ਬੱਚੇ / ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ:
ਪੈੱਨ:
ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜ ਸ਼ਿੇਣੀ:

ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਨੰਬਰ:
ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਨਾਮ:
ਗਿੇਿ:

ਸਿੂਲ:

ਸਿੂਲ ਦਾ ਪਤਾ:
ਕਸਟੀ:

ਪੋਸਟਲ ਿੋਿ:

ਕਸ਼ਕਪੰਗ ਦਾ ਪਤਾ: ਕਸਰਫ ਤਾਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਿਰੋ ਜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਾਂ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ (ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੂਲ ਨਹੀ)ਾਂ
ਸਿੂਲ ਦਾ ਪਤਾ:
ਸ਼ਕਹਰ:
ਪੋਸਟਲ ਿੋਿ:
ਾਂ ਫਾਰਮੈਟ:
ਲੋ ੜੀਦਾ
ਬਿੇਲ
ਈ-ਟੈਿਸਟ
ਵੱਿਾ ਕਪਿੰਟ
ਹੋਰ
ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਵਅਿਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਕਧਆਪਿ ਦਾ ਨਾਮ:
ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਵਅਿਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਕਧਆਪਿ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:
F. ਵਜ਼ਲਹ ਅਵਿਕ ਰ:
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੂਲ ਦੇ ਕਜ਼ਲਹ ਾ ਸੁਪੇਕਰੰਟੈਂਿੈਂਟ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਜਾਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨ੍ਕਿਪੇਨ੍ਿਨ੍ਟ ਸਿੂਲ ਦੇ ਕਨਰਧਾਰਤ ਅਕਧਿਾਰੀ
ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ I
ਪਿਬੰਧਿ ਦਾ ਨਾਮ:
ਕਸਰਲੇ ਖ:
ਫੋਨ:
ਈ - ਮੇਲ:
ਦਸਤਖਤ:
ਤਾਰੀਖ਼:
ਕਸਰਫ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ:
ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: (ਕਪਿੰਟ ਨਾਮ)

(ਦਸਤਖਤ)
ਤਾਰੀਖ਼:
ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਰੋਤ ਿੇਂਦਰ - ਕਬਿਕਟਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ (ਏ ਆਰ ਸੀ-ਬੀਸੀ) ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਵਅਿਤੀਆਾਂ ਲਈ ਪਿਾਾਂਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਿੇਂਦਰ
(PRCVI) ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਸੱਕਖਆ ਟੈਿਨਾਲੋ ਜੀ - ਕਬਿਕਟਸ਼ ਿੋਲੰਬੀਆ (SET-BC)
105/106 – 1750 West 75 Avenue, Vancouver, BC V6P 6G2
ਫੋਨ: 604-266-3699

ਫੈਿਸ 604-261-0778

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ / ਜ ਾਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਵਿਮਤੀ (ਭ ਗ 3)
ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਿੋਗਰਾਮਾਾਂ, ਏ.ਆਰ.ਸੀ.-ਬੀ.ਸੀ., ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ.ਵੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਸ.ਈ.ਟੀ.-ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਾਂ
ਤਸਵੀਰਾਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਵੀਿੀਓ ਲੈ ਣ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਪਿਿਾਸ਼ਨਾਾਂ ਕਜਵੇਂ ਸਰੋਤ ਗਾਈਿਾਾਂ, ਬਰੋਸ਼ਰਾਾਂ, ਏ
ਆਰ ਸੀ-ਬੀ ਸੀ ਪੀ ਆਰ ਸੀ ਵੀ ਆਈ ਜਾਾਂ ਐਸ ਈ ਟੀ-ਬੀਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.arcbc.org ਜਾਾਂ www.prcvi.org ਜਾਾਂ
www.setbc.org) ਅਤੇ ਕਵਕਦਅਿ ਵਰਿਸ਼ਾਪਾਾਂ, ਿਾਨਫਰੰਸਾਾਂ, ਬਲੌ ਗਾਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਿੀਆ ਨੈਟਵਰਿਸ ਅਤੇ ਯੂ -ਕਟਊਬ
ਵਰਗੀਆਾਂ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਾਂ ਕਸਖਲਾਈ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰਦਾ ਹਾਾਂ I
ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ:
(ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਕਰੰਟ ਿਰੋ)
ਮਾਪੇ / ਸਰਪਿਸਤ ਦਾ ਨਾਮ:
(ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਕਰੰਟ ਿਰੋ)
ਮਾਪੇ / ਸਰਪਿਸਤ ਦੇ ਦਸਤਖਤ:

ਤਾਰੀਖ਼:

