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ஆரம்ப கற்றல் துறற 
வாஷிங்டன் ஆரம்பகால குழந்றைகள் மற்றும் நடக்கத்தைாடங்கும் குழந்றைகளுக்கான (ESIT) ைிட்டம் 
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முறறயான சர்ச்றச ைீர்வு ககாரிக்றக 
 

புகார் தைரிவிக்கும் ைனிப்பட்ட அறமப்புப் தபயர் கைைி 

முகவரி 

நகரம் மாநிலம் ஜிப் குறியீடு 

குழந்றையின் தபயர் / பிறந்ை கைைி / முகவரி குடும்ப தசாத்துக்கள் 
ஒருங்கிறைப்பாளர் 

உள்ளூர் முன்னைி 
ஏதென்சி 

தைாறலகபசி எண் (கள்) தைாறலநகல் 
எண்ைிக்றக (கள்) 

மின்னஞ்சல் முகவரி 

இந்ை படிவத்ைின் பிரைான கநாக்கம், நிராகரிப்றபச் சரிதசய்வைற்கு தபாருத்ைமான தசயறலத் தைாடங்க 
கைர்ந்தைடுக்கப்பட்ட விருப்பம் (கள்) (சமரசம் , முறறயான தசயலாக்க விசாரறை ,  மற்றும் / அல்லது நிர்வாக 
ஒப்புைல்)  i  ையவுதசய்து இந்ை படிவத்ைில் ககட்கப்பட்டுள்ள றகதயழுத்து, கைைி கபான்ற ைகவல்கறள நிரப்பி கமகல 
பட்டியலிடப்பட்ட முகவரிக்குத் ைிருப்பி அனுப்பவும். தபற்கறார் ைங்கள் குடும்ப தசாத்துக்கள் ஒருங்கிறைப்பாளர், 
உள்ளூர் ைறலறம நிறுவனம் அல்லது குழந்றைகள் மற்றும் நடக்கத்தைாடங்கும் குழந்றைகளுக்கான முன் ஆைரவுத் 
ைிட்ட (ESIT) ஊழியர்களின் உைவிறயக் தகாண்டு இந்ை படிவத்றை நிறறவு தசய்யலாம் i  ைைிக்றகத் ைீர்வு 
விருப்பங்களின் விவரங்கள் IDEA பகுைி C தசயல்முறற பாதுகாப்பு (தபற்கறார் உரிறமகள்) ஆவைத்ைில் 
அடங்கியுள்ளன. 

முறறயான சர்ச்றச ைீரவு விருப்பம் (கள்) 

☐ 

சமரசம் மட்டுகம 
முறறயான தசயல் விசாரறை அல்லது நிர்வாகப் புகாறரக் ககாருவைற்கு முன்பு ைனியாக சமரசக் 
ககாரிக்றக விடுக்கலாம் அல்லது ஒரு முறறயான தசயல் விசாரறை அல்லது நிர்வாக புகார் 
ககாரப்படுகின்ற அகை கநரத்ைில் சமரசக் ககாரிக்றக விடுக்கலாம். இந்ைப் பிரச்சிறனக்கு சமரசத்ைின் 
மூலம் ைீர்வு கான நீங்கள் விரும்பினால் இந்ை தபட்டிறய கைர்ந்தைடுக்கவும் 

☐ 
தசயல் விசாரறை 
நீங்கள் ஆரம்பத்ைில், முறறயான தசயல் விசாரறைக்கு முன், சமரசம் மூலம் பிரச்சிறனறயத் ைீர்க்க 
முயற்சிக்க விரும்பினால் இைறனத் கைர்ந்தைடுக்கவும் 

☐ 
நிர்வாகப் புகார் 
புகாறர விசாரிப்பைற்கு முன்னால் நீங்கள் சமரசத்ைின் மூலம் பிரச்சிறனக்கு ைீர்வு காை முயற்சி எடுக்க 
விரும்பினால் இைறனத் கைர்ந்தைடுக்கவும் 
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வழங்குநர் / அறமப்பு பிரச்சிறன எைிராக ைாக்கல் தசய்யப்பட்டது 
EIS வழங்குநரின் தபயர் நான் குழந்றைக்கு கசறவ தசய்யும் அறமப்பு 

முகவரி 

நகரம் மாநிலம் ஜிப் குறியீடு 

தைாறலகபசி எண் மின்னஞ்சல் முகவரி 

பிரச்சிறனக்கு மற்ற நபர்கள் (விண்ைப்பிக்கும் முறற) 

நிராகரிப்புக் கூற்று 

முன்தமாழியப்பட்ட அல்லது நிராகரிக்கப்பட்ட துவக்க அல்லது மாற்றம் தைாடர்பான குழந்றைகளின் 
பிரச்சறனயின் இயல்பு பற்றிய எழுைப்பட்ட விளக்கத்றை வழங்கவும். 
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நிராகரிப்புக் கூற்றற ஆைரிக்கும் உண்றமகள் 
உங்கள் கருத்துகறள ஆைரிக்கும் உண்றமகறளப் பற்றி எழுைப்பட்ட விளக்கத்றை வழங்கவும், உங்கள் 
கவறலகறள சரிபார்க்கக்கூடிய எந்ை ைகவலும் (அைாவது, IFSP கள், எழுைப்பட்ட கடிைங்கள், மைிப்படீுகள் / 
மைிப்பாய்வுகள்) அறடயாளம் காைவும். முடிந்ைவறர குறிப்பிட்டைாக இருங்கள். 

கவறல(கள்) உள்ள சூழல்களுக்கு ைீர்வுகள் 
இந்ை கநரத்ைில் புகாறர ைாக்கல் தசய்ை நபருக்கு தைரிந்ை அளவுக்கு பிரச்சறனக்கு முன்தமாழியப்பட்ட ைீர்வு 
பற்றிய எழுைப்பட்ட விளக்கத்றை வழங்கவும். 

நீங்கள் சமரசம் மற்றும் / அல்லது ஒரு முறறயான தசயல் விசாரறைறயத் கைர்ந்தைடுத்ைால், அடுத்ை இரண்டு 
வாரங்களில் நீங்கள் இருக்கும் கைைிகள் மற்றும் காலக்தகடுறவ பட்டியலிடவும். 

றகதயாப்பம் கைைி 

 
நபர் புகாறர முன்னைி நிறுவனத்ைிற்கு சமர்ப்பிக்கும் அகை கநரத்ைில் புகாரின் நகறல நிறுவனத்ைிற்கு மற்றும்/அல்லது 
குழந்றைக்கு கசறவ தசய்யும் வழங்குநருக்கு அனுப்ப கவண்டும். 
பிப்ரவரி 2012 
 


