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డిపార్్ట మ ెంట్ ఆఫ్ అర్లీ లర్్నెంగ్ 
శిశువులు మర్్యు చిన్ననరులకు వాష ెంగ్్న్ తొలి మద్దతు (ESIT) కారయకరమము 

 
P. O. Box 40970 | Olympia, WA 98504-0970 

స్వరము (360) 725-3500 | TTY (360) 407-1087 | FAX (360) 725-4925 
www.del.wa.gov/esit 

 

ఔపచారిక వివాద పరిష్ాార అభ్యరథన 
ఫ ర్ాయద్ును నెంపుతునన స్వతెంతర స్ెంస్థ  పేరు తేదీ 

చిరున్నమా 

నగ్రము ర్ాష్్టరము జిప్ కోడ్ 

చిన్ననర్్ పేరు/పుట్ట్న తేదీ/చిరున్నమా ఫ్ాయమిలీ ర్్సో ర్సెస్ 
కోఆర్్ినే్ట్ర్ట 

సాథ నక లీడ్ స్ెంస్థ  

ట్ెలిఫ్ో న్ నెంబరు (లు) ఫ్ాయక్సె: 
నెంబరు(లు) 

ఇమ యిల్ చిరున్నమా 

ఒక అనంగీకారమును పరిష్ారించుటకు గాను, ఒక స్రియ ైన  పరకరయిను ప్రా రంభంచుటకు ఐచ్ఛికము (మధ్యవరిిత్వము, చేయాల్సిన ప్రా సెస్ హియరింగ్ ,  మరియు 
/ లేదా  పరిప్ాలనా పరమ ైన ఫిరాయదు  ) లను డాకుయమ ంట్ చేయడమే ఈ ఫారము యొకా ప్రా థమిక ఉదేేశ్యము. దయచేసి,ఈ ఫారముపెై కోరబడిన స్మాచారమును 
అందజేస,ి స్ంత్కము చేస,ి తేద ీవేస,ి పెైన కనబరచ్ఛన చ్ఛరునామాకు తిరిగి పంపించండి. త్లి్సదండరర లు త్మ ఫాయమిలీ రిసో రసిస్ కోఆరిినేటర్, సాథ నిక లీడ్ ఏజసన్సి, లేదా 
శిశువులు మరియు చ్ఛననపిలిలకు ముందస్ుి  మదేత్ు (ESIT) సిబబందిని స్ంపరదించడం దావరా ఈ ఫారము ను పూరిి చేయడానికర స్హాయత్ను కోరవచుు. వివాద 
పరిష్ాారముల యొకా ఐచ్ఛికముల వివరణలు IDEA భాగము C  పదధత్ుల స్ంబంధిత్ రక్షణలు (త్లి్సదండరర ల హకుాలు)  డాకుయమ ంటులో ఉనానయ.   C 

ఔపచనర్్క వివాద్ పర్్ష్ాార ఐచిికము (లు) 

☐ 

మధ్యవర్్ితవము మాతరమ ే
చేయాల్సియునన ప్రా సెస్ హియరింగ్ లేదా పరిప్ాలనాపరమ ైన ఫిరాయదు కొరకు అభ్యరథనను నింపడానికర ముందుగా మధ్యవరిిత్వం ఒకాటినే 
అభ్యరిథంచవచుు లేదా చేయాల్సియునన ప్రా సెస్ హియరింగ్ లేదా పరిప్ాలనాపరమ ైన ఫిరాయదు చేస ేస్మయములోనే దానిని అభ్యరిథంచవచుు. ఈ 
స్మస్యను మీరు మధ్యవరిిత్వము దావరా మాత్రమే పరిష్ారించుకోదలచుకుంటే, ఈ బాకుిను టిక్ చేయండ.ి a. 

☐ 
చేయాలిెయునన పరా సెస్ హియర్్ెంగ్ 
చేయాల్సియునన ప్రా సెస్ హియరింగ్ కు ముందుగాన ేమధ్యవరిిత్వం దావరా వివాదమును పరిష్ారించుకోవడానికర మీరు తొల్స పరయత్నము 
చేయాలనుకుంట ేఇకాడ టిక్ చేయండ.ి 

☐ 
పాలన్నపరమ ైన స్మస్య/ఫ ర్ాయద్ు 
ఫిరాయదు యొకా దరాయపుి కు ముందుగానే మధ్యవరిిత్వం దావరా వివాదమును పరిష్ారించుకోవడానికర మీరు తొల్స పరయత్నము చేయాలనుకుంట ే
ఇకాడ టిక్ చేయండ.ి 
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వివాద్ము ఎవర్్పెై దనఖలు చేయబడినదో  ఆ పరదనత/ స్ెంస్థ 
EIS పరదనత పేరు I చిన్ననర్్కి సేవలెందిస్ుి నన స్ెంస్థ 

చిరున్నమా 

నగ్రము ర్ాష్్టరము జిప్ కోడ్ 

ట్ెలిఫ్ో న్ నెంబరు ఇమ యిల్ చిరున్నమా 

వివాద్మునకు ఇతర పక్షాలు (వర్్ిెంచినటీ్యితే) 

అనెంగలకారము యొకా పరకట్న 

దయచేసి, పరతిప్ాదించబడిన లేదా తిరస్ారించబడిన చొరవ లేదా మారుుకు స్ంబంధించ్ఛ చ్ఛనానరి యొకా స్మస్య యొకా స్వభావము గురించ్ఛ ఒక 
ల్సఖిత్పూరవక వివరణను అందించండి. 
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అనెంగలకారము యొకా పరకట్నను బలపరుస్ుి నన వాసి్వాలు 
దయచేసి, మీ అనంగీకారము యొకా పరకటనను బలపరుస్ుి నన వాసి్వాల గురించ్ఛ ఒక ల్సఖిత్పూరవక వివరణను అందజేయండి మరియు మీ 
ఆందోళనలను పరిశీల్సంచుకోగల ఏద ైనా స్ంబంధిత్ స్మాచారము (అనగా., IFSP లు, ల్సఖిత్పూరవక ఉతి్రపరత్ుయతి్రాలు, మదింపులు/విశ్లిష్ణలు) ను 
గురిించండి. సాధ్యమ ైనంత్ నిరేిష్టంగా ఉండండి. 

ఆెందోళన్న అెంశము (ల) కు పర్్ష్ాారము (లు) 
దయచేసి స్మస్యకు త ల్ససిన ఒక పరతిప్ాదిత్ పరిష్ాారము గురించ్ఛ సాధ్యమ ైనంత్వరకూ ఒక ల్సఖిత్పూరవక వివరణను అందజేయండి మరియు ఫిరాయదును 
దాఖలు చేస్ుి నన పక్షమునకు అందుబాటులో ఉండండి. 

మీరు గనక మధ్యవరిిత్వము మరియు/లేదా చేయాల్సియునన ఒక ప్రా సెస్ హియరింగ్ ను ఎంపిక చేస్ుకుననటియతే, దయచేసి రాబో వు రసండర వారాలలో 
మీరు అందుబాటులో ఉండే తేదీలు మరియు వేళలను ఇకాడ వరా యండి. 

స్ెంతకము తేదీ 

 
ఈ ఫిరాయదు యొకా ఒక నకలును ఏజసన్సికర మరియు/లేదా చ్ఛనానరికర సేవలందిస్ుి నన EIS పరదాత్కు పంపించాల్సి ఉంటుంది, అదే స్మయములో ప్ారీట ఈ 
ఫిరాయదును లీడ్ ఏజసన్సి వదే దాఖలు చేస్ుి ంది. 
 ఫిబరవరి 2012 
 


