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தனிப்பட்ட குடும்ப சேவைத் திட்ட (IFSP)

அட்டைவைவை உறுதிப்படுத்தல்
ந ோக்கம்: பபற்ச ோர்கள் மற்றும் IFSP குழு உறுப்பினர்கள் பதோடக்க IFSP கூட்டம், ஒவ்பைோரு IFSP 
மறு ஆய்வு, ைருடோந்திர IFSP கூட்டம் அைற் ில் பங்சகற்பதற்கு உதவுைதற்கோன ஒரு 
எழுத்துப்பூர்ைமோன கூட்ட அ ிைிப்பு ைழங்குதல்.

குழந்வதைின்பெயர் ெிறந்த நததி குடும்ெ ப ோத்துக்கள் ஒருங்கிணைப்ெோளர்

பெற்நறோர் ($) பெயர் நததி

அன்புவடைரீ்
உங்கள் குழந்வதக்கு முன்னர் ைிைோதிக்கப்பட்ட IFSP குழு கூட்டம் / மறுஆய்வு அட்டைவைவை நோன்
உறுதிப்படுத்துகிச ன். IFSP குழு கூட்டம் / மறு ஆய்வு உங்கள் குடும்பத்தின் ைேதிக்கோக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது,
சதவைப்பட்டோல், மறு திட்டமிடலோம். IFSP கூட்டம் / மறு ஆய்வு கூட்டம் இந்தத் சததிைில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது :

சததி சநரம் இடம் 

கூட்டத்தின் வணக இது
 தனிமனித குடும்ப சேவைகள் திட்டத்வத தைோரிப்பதற்கோன கூட்டம் (IFSP)

 ைருடோந்த தனிமனித குடும்ப சேவைத் திட்டம் (IFSP) பதோடங்குைதற்கோன கூட்டம்

 தனிமனித குடும்ப சேவைகள் திட்டத்வத மறு ஆய்வு பேய்ைதற்கோன கூட்டம் (IFSP)

 திட்டமிடல் கூட்டத்தில் மோற் ம்

நோங்கள் ைிைரித்துள்ளபடி, IFSP குழு கூட்டம் / மறுஆய்ைின் சநோக்கம் உங்கள் பிள்வளைின் முன்சனற் ம்
பதோடர்போன தகைவலப் பற் ி ைிைோதிக்கவும், உங்கள் குழந்வத மற்றும் குடும்பத்தினர் குழுைினரோல்
தீர்மோனிக்கப்பட்ட முடிவுகள், உத்திகள், சேவைகள் மற்றும் ஆதரவு ஆகிைைற்வ  உள்ளடக்கிை ஒரு குடும்பத்
திட்டத்வத உருைோக்குதல் ஆகும். உங்கள் குடும்பத்தின் சதவைகளுக்கோக கோல நீட்டிப்பு பேய்ைோமல் இருந்தோல்
குழந்வத ESIT க்குப் பரிந்துவரக்கப்படும் நோளில் இருந்து 45 நோட்களுக்குள் பதோடக்க IFSP நிவ வு பேய்ைப்பட
சைண்டும். அதன் பின்னர், IFSP ஒவ்பைோரு ஆறு மோதங்களுக்கும் மதிப்போய்வு பேய்ைப்பட சைண்டும் மற்றும் IFSP

ஐ மதிப்பிடுைதற்கு அைேிைமோக ஒரு ைருடோந்திர கூட்டம் / மறு ஆய்வு நடத்தப்பட சைண்டும் சதவைைோனோல்
மோற் ிைவமக்கப்பட சைண்டும்

அவழக்கப்பட்ட தனிநபர்கள் IFSP ஐ உருைோக்குைதற்கோன தகைல்கவள ைழங்குைோர்கள். கூட்டம் / மறு
ஆய்ைிற்கு அைர்கள் ைரோமல் இருக்கலோம், ஆனோல் அைர்கள் எழுத்துப்பூர்ைமோன அல்லது ைோய்ைழி தகைவல
ைழங்குைர். இந்த தகைல்கள் அவனத்தும் கூட்டம் / மறுஆய்ைில் இல் உங்களுடன் பகிர்ந்து பகோள்ளப்படும்.

கூட்டத்தில் / மறு ஆய்ைில் நீங்கள் ைிரும்பும் எைவரயும் அவழத்து ைரலோம்.
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பெயர்கள் (தனிப்ெட்ட மற்றும் / அல்லது வழங்கு ர்  ிறுவனம்) கட்டுப்ெோடு

சமசல உள்ள தகைல் அல்லது அட்டைவைவைப் பற் ி ஏசதனும் சகள்ைிகள்

இருந்தோல் தைவுபேய்து என்வன / எங்கவள அவழக்கவும்.

உண்வமயுள்ள,

பபைர் (கள்) / தவலப்பு(கள்)  பதோவலசபேி எண்  மின்னஞ்ேல் முகைரி 

Cc: சமசல பட்டிைலிடப்பட்ட IFSP குழு உறுப்பினர்கள்
கு ிப்பு: இந்தப் படிைத்தின் ஒரு நகவல பபற்ச ோர்கள் அஞ்ேல் மூலமோக பபற் ோர்கள் சநரடிைோக பபற் ோர்கள் 
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