
Authorization for Release of Records- Telugu 

ప్రారంభ అభ్యాసన విభ్యగం
శిశువులు మరియు పసిబిడ్డల కొరకు వరషింగటన్ ప్రారంభ మద్దతు (ESIT) కరరాకరమం

రికార్డు ల విడుదల నిమిత్తం అధికార్మివ్వడం
ఉద్ధేశ్ాం: ఒక త్లి్లదండ్రగిా,  ఇత్ర్ వ్యకతత లత లేదా ఏజ ంటి్కత మీ పిలిల రికార్డు లను విడుదల చేయడ్ానికి అనుమతి ఇవ్వడం లేక అనుమతి నిరాకరించడ్ానక ిమీర్డ హకతు
కల్లగివ్ ంట్ార్డ. ఇట్ువ్ంటి్ అభ్యర్థనను ఆమోదించడ్ానికి లేదా నిరాకరించడ్ానికి అవ్కాశం ఉంట్ుంది దీనితోపాట్ు అంగవ ైకలయ విదయ చట్టం (IDEA) లో ఉనన వ్యకతత ల పార్టట సి 
నియమాల కిరంద మినహాయంప లలో ఒకదాని పకిార్ం రికార్డు లను విడుదల చేయకపో తే, మరియు కతట్ుంబ విదాయ హకతులత మరియు గోపయతా చట్టం FERPA ఈ అభ్యర్థన మీకత 
అందిసుత ంది.

శిశువ్  పేర్డ: తేద:ి

శిశువ్  ప ట్ిటన తదే:ి స్ాథ నిక ిపమిుఖ ఏజ న్సీ:
ESIT ప్రా గ్రర ము ఎజెన్సీలు / వాకుు ల మధ్ా మౌఖికంగ్ర, వరా తపూరవకంగ్ర లేక సరంకేతికంగ్ర క్రంద్ ఉద్ధేశించిన విధ్ంగ్ర సమాచార మారిిడిని నేను అంగ్కీరసిుు నాాను
(ఒకట్ ిలేక అంత్కంట్ ేఎకతువ్ను త్నిఖీచేయండ్ర):

 ESIT పోి గార మ్ కొర్కత అర్హత్ను నిర్ణయంచడం
 IFSP పకిిరయ దావరా త్గిన పాిర్ంభ్ జోకయం సేవ్లను గురితంచడం
 మూలాయంకన అంచనా ఫల్లతాలత మరియు ప రోగతి నోట్సీ మొత్తం భాగస్ావమయం
 ఇత్ర్ము (పేరకునండ్ర)_____________________________________

మరియు
ఏజ న్సీ/వ్యకిత పేర్డ ఏజ న్సీ/వ్యకిత పేర్డ 

స్ట టీ్స చిర్డనామ స్ట టీ్స చిర్డనామ 

పట్టణం,  రాష్టట ంీ, జిప్ పట్టణం,  రాష్టట ంీ, జిప్ 

మరియు
ఏజ న్సీ/వ్యకిత పేర్డ 

స్ట టీ్స చిర్డనామ 

పట్టణం,  రాష్టట ంీ, జిప్ 

మరియు
ఏజ న్సీ/వ్యకిత పేర్డ 

స్ట టీ్స చిర్డనామ 

పట్టణం,  రాష్టట ంీ, జిప్ 

మరియు
ఏజ న్సీ/వ్యకిత పేర్డ 

స్ట టీ్స చిర్డనామ

పట్టణం,  రాష్టట ంీ, జిప్
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పావేశరనిక్ సంబంధ ంచిన రికరరడడ లు (వ్రితంచే అనినంటి్న్స త్నిఖీ చేయండ్ర): 

 మెడ్రకల్/ఆరోగయ సమాచార్ం 
 మూలాయంకనం/అంచనా ఫల్లతాలత 
 మానసిక ఆరోగయ సమాచార్ం 
 పసిుత త్ ఆభివ్ృదిి సమాచార్ం 
 IFSPs/పోి గ రస్ నోట్స 

 ఇత్ర్ము (పేరకునండ్ర) 

 

IDEA మరియు FERPA యొకు పార్టట సి నిబంధనల పకిార్ం స్ాథ నిక పధిాన ఏజ న్సీ దావరా ఈ సమాచార్ం ర్హసయ పదితిలో నిర్వహ ంచబడుత్ ందని నాకత అద ిఅర్దమె ంది. పరమిిత్ 

పరిసిథత్ లలో త్పప, అనుమతి లేకతండ వ్యకితగత్ గురితంచదగిన సమాచార్ం బహ ర్గత్ం చేయడ్ానిన IDEA మరియు FERPA నిషేధించింది. 

ఏ ట  ం నమూనా వరిుసుు ంద్ో  గమనించండి: 

 ధృవీకర్ణ కేవ్లం ఒక సంవ్త్ీర్ం మాత్మిే చెలతి త్ ంది. చినర ితేదీని పేరకునండ్ర :    

  చివ్ర ితేది 

 నుండ్ర ఈ ధృవీకర్ణ వ్రితసుత ంది:         

 తేది తేది 

 

 

రికార్డు లను విడుదల చేయడ్ానిక ినా సమమతి సవచఛందమె ంది మరియు నేను ఏ సమయంలోన ైనా నా సమమతిని ఉపసంహరంిచుకోవ్చచని నేను అర్థం చేసుకతనానను. నా సమమతిని 

ఉపసంహరించుకోవాలా, విడుదల నిమిత్తం ముందసుత  సమమతి కిరంద ఇపపటి్క ేఅందించబడ్రన సమాచార్ం తెలతసుకొనుట్కత వ్రితంచదు. 

 

     

త్లి్లదండుిల సంత్కం  తేది 
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