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వ్యక్తి గత కుట ుంబ సేవ్ ప్రణాళిక (IFSP) షెడ్యయల్ యొకక నిర్ధా రణ 

ఉద్ధేశ్యం: ప్ధర ధమిక IFSP సమావేశుం క్ొరకు వధర త ప్ూరవక నోటీసు, ప్రతి IFSP సమీక్ష మరి్యు తలి్లదుండ్రర ల (లు) మరి్యు ఇతర IFSP బ ుంద 

సభ్ుయలకు వధరిి్క IFSP సమావేశధనిక్త వధరి్ భాగస్ధవమాయనిి సులభ్తరుం చేసేుందుకు 

 

శిశువ్ులు పేరు పుట్టిన తధద్ ి కుట్ ంబ నరుల అనుసంధానకరత 

తలి్లదండ్రు ల పేరు తధద్ి 

 
ప్రరయమ ైన 
ఇుంతకు ముుందు మీ శిశువ్ు క్ొరకు చర్చిుంచిన IFSP బ ుందుం సమావేశుం / ర్ివ్ూయ షెడ్యయల్ ను నేను నిర్ధా ర్ిుంచాలనుకుుంట నాిను. IFSP బ ుందుం సమావేశుం/సమీక్ష 
మీ కుట ుంబుం యొకక స్ౌలభ్యతను బటటి షెడ్యయల్ చెయయబడ ుంది మర్ియు అవ్సరమ ైతే మళి్ల షెడ్యయల్ చేయవ్చుచ. IFSP బ ుందుం సమావేశుం / సమీక్ష షెడ్యయల్ చెయయబడ ుంద:ి 
 

     

తేద ి  సమయుం  ప్రదేశుం 

 

 

సమావేశ్ం యొకక పదేతి ఇలా ఉంట్ ంద్ి 
 ప్ధర రుంభ్ వ్యక్తి గత కుట ుంబ సేవ్ ప్రణాళిక (IFSP) 

 వధర్ిిక వ్యక్తి గత కుట ుంబ సేవ్ ప్రణాళిక (IFSP)ను అభివ్ దిా  చేయడానిక్త సమావశేుం 

 సమావేశుం వ్యక్తి గతీకర్ిుంచిన కుట ుంబ సర్వవస్ ప్రణాళిక (IFSP) సవ్ర్ిుంచడానిక్త లేక సమీక్షణుంచడానిక్త 
 సుంకరమణ యోజన సమావేశుం 

మేము వివ్ర్ిుంచిన విధుంగధ, IFSP బ ుందుం సమావేశుం / సమీక్ష యొకక ఉదేే శయుం మీ ప్రలిల అభివ్ దిా క్త సుంబుంధిుంచిన సమాచార్ధనిి చర్ిచుంచడ్ుం మర్ియు ఫల్లతాలను, 

కుట ుంబ ప్రణాళికలను అభివ్ దిా  చేయడ్ుం, వ్ూయహాలు, సేవ్లు మర్ియు మీ ప్రలిల మర్ియు కుట ుంబ సభ్ుయల క్ోసుం బ ుందుంగధ తగిన విధుంగధ నిరణయిస్ధి రు. మీ 

కుట ుంబుం యొకక అవ్సర్ధలను తీరచడానిక్త ఈ క్ధలప్టటి కను మీరు పొ్ డ గిుంచకపో్ తే మీ ప్రలివధడ్ర ESIT కు ప్రస్ధి విుంచబడ న నాట నుుండ  45 క్ధయల ుండ్ర్ ర్ోజులలోప్ు 
IFSP ని ప్ూరిి్ చేయాల్ల. దీని తరువధత, IFSP ప్రతి ఆరునెలలకు ఒకస్ధర్ ిసమీక్ ుంచబడాల్ల. IFSP ని విశలి షరుంచడానిక్త, అవ్సరమ ైతే సవ్ర్ిుంచాలని వధర్ిిక సమావేశుం / 

సమీక్ష జరగధల్ల. 

 

IFSP ని అభివ్ దిా  చేసేుందుకు ఆహావనిుంచబడ న వ్యకుి లకు సమాచారుం ఇవ్వబడ్రత ుంద,ి వధరు క్తరుందవిధుంగధ ప్ేర్కకనబడాా రు. వధరు నిజానిక్త సమావేశుంలో / 

సమీక్షలో ఉుండ్కపో్ వ్చుచ, క్ధనీ వధర్ిక్త వధర తప్ూరవక లేదా మౌఖిక సమాచారుం అుందిుంచబడ్రత ుంది. ఈ సమాచారముంతా సమావేశుం/సమీక్షలో మీకు 
అుందిుంచబడ్రత ుంది. సమావేశుంలో/సమీక్షలో ప్ధలగొ నడానిక్త మీరు ఎవ్ర్ినెైనా ఆహావనిుంచవ్చుచ. 

  

పేరుి  (వ్యక్తతగత మరియు/లేక ఏరపాట్ చధసిన ఏజెన్సీ విభాగం 

  

  

  

  

 

దయచేసర ప్ె ైసమాచారుం లేదా షెడ్యయల్ గుర్ిుంచి ఏవెైనా ప్రశిలు ఉుంట ేనాకు క్ధల్ చేయుండ . భ్వ్దీయులు, 
     

ప్ేరు (లు) / శీర్ిిక (లు)  ఫో ను నుంబరు  ఇమ యిల్ చిరునామా 
సరసర: IFSP జట ి  సభ్ుయలు (పైె్న పే్ర్కకని) 

గమనిక: తలి్లదుండ్రర లు ఈ ఫధరమ్ యొకక క్ధప్ీని మ యిల్ దావర్ధ/సవయుంగధ గధని సీవకరి్ుంచారు. 

ప్పు రంభ అభాయసన విభాగం 

శిశువ్ులు మరియు పసిబిడ్డల క్ొరకు వపషింగిన్ ప్పు రంభ మదదతు (ESIT) క్పరయకరమం 


