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தனிப்பட்ட குடும்ப ேசைவ திட்டம் (IFSP) 

IDEA இன் பாகம் C கீழ், வளர்ச்சிக் குைறபாடுகள் அல்லது குைறபாடுகள் ெகாண்ட மூன்று வயதிற்குட்பட்ட 

குழந்ைதகளின் ேதைவகைள பூர்த்தி ெசய்ய குடும்பங்களின் திறைன அதிகரிக்க IFSP ேதைவப்படுகிறது. 

IFSP வைக மற்றும் ேததி: ☐ ஆரம்ப IFSP ☐வருடாந்திர IFSP

☐இைடக்கால IFSP ☐ IFSP மறுஆய்வு

I. குழந்ைத மற்றும் குடும்ப தகவல்

குழந்ைதயின் ெபயர்: 

பிறந்த ேததி: பாலினம்: ☐ ஆண்   ☐ ெபண்
ெபற்ேறார்/காப்பாளரின்  

ெபயர்(கள்): 

மாற்று ெபற்ேறார்: ☐ ஆமாம்   ☐ இல்ைல

முகவரி(கள்) 

நகரம்/மாநிலம்/ஜிப் 

(  )  - 

ேவைல ☐ வடீு ☐ ைகேபசி ☐
(  )  - 

ெதாைலேபசி எண்கள்  ேவைல ☐ வடீு ☐ ைகேபசி ☐
(  )  - 

ேவைல ☐ வடீு ☐ ைகேபசி ☐

(   )   - 

ேவைல ☐ வடீு ☐ ைகேபசி ☐
(   )   - 

ேவைல ☐ வடீு ☐ ைகேபசி ☐
(   )   - 

ேவைல ☐ வடீு ☐ ைகேபசி ☐
மின்னஞ்சல் முகவரி(கள்) 

இனம்: 

குடும்பத்தின் முதன்ைம ெமாழி: ஒரு ெமாழிெபயர்ப்பாளர் ேதைவயா? 

☐ஆமாம்   ☐ இல்ைல
குடியிருப்பு பள்ளி மாவட்டம்: 

ேசைவ பகுதி: 
மாற்று ெதாடர்பு: 

குழந்ைதக்கு உறவு: 

முகவரி 

நகரம்/மாநிலம்/ஜிப் 

(  )  - 

ெதாைலேபசி எண்கள்  (  )  - 
(  )  - 

ேவைல ☐ வடீு ☐ ைகேபசி ☐
ேவைல ☐ வடீு ☐ ைகேபசி ☐
ேவைல ☐ வடீு ☐ ைகேபசி ☐

மின்னஞ்சல் முகவரி: 

உங்கள் வடீ்டில் வசிப்பவர்கள் யார்? 

முந்ைதய வளர்ச்சி மதிப்படீுகள்/மதிப்படீுகள், ஆரம்ப தைலயடீு மற்றும்/அல்லது ெதரபி ேசைவகள் (ஏதாவது இருந்தால்) 

விவரிக்கவும்: 
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குடும்ப ெசாத்து ஒருங்கிைணப்பாளர்களின் தகவல் 

குடும்ப ெசாத்து ஒருங்கிைணப்பாளர் 

ெபயர்: 

நிறுவனம் 

நிறுவன முகவரி: 

நகரம்/மாநிலம்/ஜிப் 

ெதாைலேபசி எண்:    (   )   - ேவைல ☐ ைகேபசி ☐
மின்னஞ்சல் முகவரி: 

பரிந்துைர மற்றும் மருத்துவ/உடல்நலம் பற்றிய தகவல் 

பரிந்துைர ேததி: 
பரிந்துைரக்கான காரணம்: 

பரிந்துைரக்கான மூலம்: 

முகவரி: 

நகரம்/மாநிலம்/ஜிப் 

ெதாைலேபசி எண்:    (   )   - ெதாைலநகலி:      (   )   - மின்னஞ்சல் முகவரி: 

முதன்ைம பராமரிப்புத் தகவல் 

முதன்ைம பராமரிப்பு வழங்குநரின் ெபயர்: 

முகவரி: 

நகரம்/மாநிலம்/ஜிப் 

ெதாைலேபசி எண்:    (   )   - ெதாைலநகலி:      (   )   - மின்னஞ்சல் முகவரி: 
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குழந்ைத சுகாதாரத் தகவல் 

சம்பந்தப்பட்ட பதிவுகைள மறு ஆய்வு ெசய்வதன் அடிப்பைடயில் குழந்ைதயின் உடல்நிைலபற்றிய 

சுருக்கம் (இது குழந்ைதயின் பிறப்பு வரலாறு, மருத்துவம் உள்ளடங்கியது 

நிைலைமகள் அல்லது ேநாயறிதல்கள் (அதாவது ஒவ்வாைம), ேநாய்கள், மருத்துவமைனகள், மருந்துகள், 

பார்ைவ மற்றும் விசாரைண திைரயிடல்கள், மற்றைவ 

முன்ேனற்ற மதிப்படீுகள்): 

உங்கள் பிள்ைளயின் ஆேராக்கியம் பற்றி ேவறு என்ன குழு ெதரிந்திருக்க ேவண்டும், எனேவ 

உங்கள் குழந்ைத மற்றும் குடும்பத்திற்கான சிறந்த திட்டங்கைளத் திட்டமிட்டு வழங்க முடியும்? 
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II. குழந்ைத/குடும்ப நைடமுைறகள் மற்றும் ெசயல்பாடுகள்
குழந்ைதகள் மற்றும் குடும்பங்களின் நைடமுைறகைளயும் ெசயல்பாடுகைளயும் புரிந்துெகாள்வது, குழந்ைதயின் 

கல்வி மற்றும் முன்ேனற்றத்ைத ஆதரிக்கும் ஏராளமான கற்றல் வாய்ப்புகைள அைடயாளம் காண குழுவிற்கு 

உதவுகிறது. 

உங்கள் குழந்ைத ஒரு நாளின் ெபாழுைத எங்கு ெசலவிடுகிறது? யார் ஈடுபட்டுள்ளனர்? உங்கள் 

குழுந்ைதக்கும் உங்களுக்குமான மற்றும் அவர்கள் ெவவ்ேவறு சூழல்களில் ேநரத்ைத ெசலவழிக்கும் 

நபர்களுக்குமான உறவு (கள்) எப்படி விவரிப்பரீ்கள்? 

உங்கள் குழந்ைதக்கு மிகவும் விருப்பமானைவகள் எைவ (ெபாம்ைமகள், மக்கள், இடங்கள், 

ெசயல்பாடுகள், முதலியன)? 

உங்கள் குடும்பம் ஒன்று ேசர்ந்து மகிழ்வது என்ன, ஏன்? யார் ஈடுபட்டுள்ளனர்? இது எப்ேபாது 

நடக்கிறது? 

என்ன நடவடிக்ைககள் மற்றும் உறவுகள் சிறப்பாக இருக்கிறது? 

நீங்கள் அல்லது உங்கள் குழந்ைதக்கு கடினமானதாக அல்லது எரிச்சல் ஊட்டுவதான நைடமுைறகள், 

ெசயல்பாடுகள் ஏேதனும் இருக்கிறதா என்ன? 

உங்கள் குழந்ைதயின் ேதைவக்காக உங்கள் குடும்பம் தற்ேபாது ெசய்யாத நடவடிக்ைககள் மற்றும் 

நைடமுைறகள் என்ன, ஆனால் இப்ேபாது அல்லது எதிர்காலத்தில் இதைனச் ெசய்ய ஆர்வமாக 

இருக்கின்றரீ்கள்? 
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குடும்ப கவைலகள், ெசாத்துக்கள், முன்னுரிைமகள் 
குடும்பத்தின் கவைலகள் மற்றும் முன்னுரிைமகள் IFSP விைளவுகைள ேமம்படுத்துகின்றன. குடும்ப ெசாத்துக்கள் 

மற்றும் ஆதரவுகள் ஆதரவிற்கான முக்கியத் ேதைவ மற்றும் ேதைவயான மாற்றங்கள் மற்றும் குழந்ைதகளின் 

ெசயல்பாடு மற்றும் கற்றைல ேமம்படுத்துதல். குடும்பங்கள் பரிமாறிக்ெகாள்வதற்கு வசதியான தகவல்கைள 

மட்டுேம பரிமாறிக்ெகாள்ள ேவண்டும். 

என் கவைலகள், முன்னுரிைமகள் மற்றும் ஆதாரங்கைளப் பற்றிய தகவல்கைளப் பகிர்ந்து 

ெகாள்வதற்கு விரும்பம் இல்ைல மற்றும்/அல்லது IFSP இல் இந்த தகவைலச் ேசர்க்கவும்
என்பைத ேதர்ந்ெதடுக்கின்ேறன். என் குழந்ைதக்கு தகுதி இருந்தால், இந்த பிரிைவ நிைறவு 

ெசய்ய விரும்பவில்ைல என்பைத நான் ேதர்வு ெசய்தாலும் கூட, அவர்/அவள் IFSP குழுவால் 

தீர்மானிக்கப்பட்ட ெபாருத்தமான ேசைவகைளப் ெபற முடியும் என்பைத நான் புரிந்து 

ெகாள்கிேறன். 

____________(ெபற்ேறார் ைகெயாப்பம்) 

குடும்ப கவனிப்பின் சுருக்கம்: (தினசரி நைடமுைறகளில் மற்றும் சவால்களின் அடிப்பைடயில்) 

குடும்பத்தின் முன்னுரிைமகள்: (ேமேல குறிப்பிட்ட கவனிப்பின் அடிப்பைடயில்) 

பலங்கள், வளங்கள் -குடும்பம் அவர்களின் குழந்ைதகளின் ேதைவகைள பூர்த்தி ெசய்ய ேவண்டும்: 

(குடும்பம், நண்பர்கள், சமூக குழுக்கள், உள்ளடங்கியது, நிதி ஆதாரங்கள், முதலியன உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக 

இருக்கும்) 

நீங்கள் ஏற்கனேவ வழங்கிய தகவல்களுக்கு கூடுதலாக, நீங்கள் இதுவைர பகிர்ந்து ெகாள்ளாத 

கூடுதல் கவைலகள் அல்லது உங்கள் குழந்ைத பற்றி மற்றவர்கள் உங்களுடன் பகிர்ந்துெகாண்ட 

தகவல்கள் ஏேதனும் இருக்கின்றதா? உங்களுைடய குழந்ைதக்கும் குடும்பத்திற்கும் எது 

முக்கியமானது என்று கண்டறிந்து உங்களுக்கான ஆதரைவயும் ேசைவையயும் திட்டமிடுவதற்கு 

நீங்கள் எங்களிடம் கூற விரும்புகிற ேவறு ஏதாவது இருக்கிறதா? 
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III. உடல்நலக்குைறவு. குழந்ைதகளின் தற்ேபாைதய வளர்ச்சி நிைலகள்
மதிப்படீு மற்றும் மதிப்பாய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட குழந்ைதயின் திறைனப் புரிந்துெகாள்ளுதல் (கவனிப்பு, 

ெபற்ேறார் அறிக்ைக, ேசாதைன உட்பட) குழந்ைதயின் கற்றைல ேமம்படுத்துகின்ற ஆதரவு மற்றும் ேசைவைய 

ேமம்படுத்துவதற்கு குழுவிற்கு உதவுகிறது. 

வளர்ச்சிப் பகுதி திறன்கள்/நிைலைம 

விவரம் 

(ஒவ்ெவாரு வளர்ச்சிப் 

பகுதியிலும் குழந்ைதயின் 

திறன்கைளப் 

பட்டியலிடுக/நிைலைமைய 

விவரிக்க; 

ஒவ்ெவான்றிலும் 

உணர்ச்சித் ேதைவகைளப் 

பற்றிய தகவல்கள் 

அடங்கும்) 

வளர்ச்சி நிைல 

(% தாமத தர விலகல் 

வயது, வயது 

சமநிைல) 

தகவல் 

மூலம் 

(கருவி(கள்), 

ெபற்ேறார் 

அறிக்ைக, 

கவனிப்பு) 

மதிப்படீ்டாளர் ெபயர் 

மற்றும் 

மதிப்படீு/மதிப்பாய்வு 

ேததி 

ஏற்பு 

உணவளித்தல், சாப்பிடுதல், 

உைடயணிதல், தூங்குதல் 
(எடுத்துக்காட்டு, ஒரு பாட்டில் 

ைவத்திருக்கிறது; 

ெபாம்ைமயிடம் ெசல்கிறது, 

அவனாகேவா அல்லது 

அவளாகேவா உைடயணிய 

உதவுகிறது) 

அறிவுநிைல  

சிந்தித்தல் மற்றும் 

கற்றல்(எ.கா., ைகவிடப்பட்ட 

ெபாம்ைமையத் ேதடுதல்; 

கயிற்றால் ெபாம்ைமைய 

இழுத்தல்; இலகுவான 

புதிர்ேபாடுதல்) 

குறிப்புணர்த்தும் ெதாடர்பு 

சத்தம் ெசய்தல், ைசைக 

காண்பித்தல், ேபசுதல் 

(எ.கா.,உயிர்எழுத்துக்கைள 

ேபசுதல்; விருப்பத்ைதத் 

ெதரிவிக்க ெபாருட்கைள 

சுட்டிக்காட்டுதல்; 2 அல்லது 

அதற்கு ேமற்பட்ட ெசாற்கைளப் 

பயன்படுத்துதல்) 

வரேவற்பு ெதாடர்பு 

ெசாற்கள் மற்றும் ைசைககைளப் 

புரிந்துெகாள்ளுதல் 

(எ.கா., ெபயர்கைளச் ெசால்லும் 

ேபாது பார்த்தல்; ெபயர் 

ெசால்லும்ேபாது உடல் 

பாகங்கைள ெபாதுவான 

ெபாருட்கைள சுட்டிக்காட்டுதல் 

மிக எளிதான 1 & 2 படிகைளப் 

பின்பற்றுதல் 
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திைசகள்; எளிய வார்த்ைதகைள 

புரிந்துெகாள்கிறார்) 

உடல்: நல்ல ேமாட்டார் 

ைககள் மற்றும் விரல்கைளப் 

பயன்படுத்துதல் 
(எ.கா., ெபாம்ைமகளிடம் ெசன்று 

விைளயாடுதல்; திராட்ைசைய 

எடுத்தல்; மணிகைளக் 

ேகார்த்தல்) 

உடல்: ெமாத்த ேமாட்டார் 

நகர்தல் மற்றும் ெபரிய 

தைசகைளப் பயன்படுத்துதல் 
(எ.கா., புரண்டு படுத்தல்; 

சுகந்திரமாக அமர்தல்; 

படித்துக்ெகாண்டு நடத்தல்) 

சமூகம்/உணர்ச்சி 
மற்றவர்களுடன் ெதாடர்பு 

ெகாள்ளுங்கள் 
(எ.கா., சிரிப்பு மற்றும் 

மகிழ்ச்சிையக் காட்டுதல், நல்ல 

கண் ெதாடர்பு; பிரபலமான 

பராமரிப்பாளர்களிடமிருந்து 

உதவிையப் ெபறுதல்; 

பல்டியடித்தல்; ெபாம்ைமகைளப் 

பகிர்ந்து ெகாள்ளுதல்) 

பார்ைவ 

(எ.கா., 12 மாதங்கள் அல்லது 
இளம் வயதினராக இருந்தால் 

இன்பான்ஜி ேதர்ச்சி, 
ெபாருட்கைளக் கண்டறிதல், 

பலக்கமான முகங்கைளத் 

ெதரிந்துெகாள்ளுதல் அல்லது 

பிற வயதிற்கு ெபாருத்தமான 

காட்சி நடத்ைதகைளக் 

காட்டுகிறது.) 

ேகட்டல் 

(எ.கா., 12 மாதங்கள் அல்லது 

இைளயவரானால் புதிதாகப் 

பிறந்த ேகட்டல் ேசாதைன; 

வயதிற்குப் ெபாருத்தமான 

ேபச்சு/ெமாழி மற்றும் 

ேகட்டல் வளர்ச்சி 
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பகுதி சி ேசைவகளுக்கான ெதாடக்கத் தகுதி 
ஒவ்ெவாரு குழந்ைதயின் மதிப்படீு மற்றும் மதிப்பாய்வு மற்றும் பகுதி சி- ெதாடக்கத் தைலயடீு ேசைவகளுக்கான 

குழந்ைதயின் ெதாடக்க தகுதிைய முடிவு ெசய்தல் வழங்கப்பட்ட மருத்துவ கருத்து உள்ளடங்கியதாக இருக்க 

ேவண்டும். தகுதித் ேதர்வு என்பது ஒரு குழுவின் முடிவு. 

☐உங்கள் பிள்ைள பகுதி சி ேசைவகளுக்கு தகுதியுைடயவர், ஏெனனில் அவர்/அவள் (ஒன்று அல்லது
அதற்கு ேமற்பட்டவற்ைற சரிபார்க்கவும்):

☐ A 1.5 நிைலயான விலகல் அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட பகுதிகளில் வளர்ச்சி 25% தாமதம்
(ெபாருந்தும் அைனத்ைதயும் சரிபார்க்கவும்):

☐அறிவாற்றல்
☐ சமூக அல்லது உணர்ச்சி

☐உடல் : சிறந்த ேமாட்டார்
☐ ெவளிப்பைடயான ெதாடர்பு

☐உடல்: ெமாத்த ேமாட்டார்
☐வரேவற்பு ெதாடர்பு

☐ தகவைமப்பு

☐ கண்டறியப்பட்ட ேநாய் அறிகுறிகளால் வளர்ச்சியில் தாமதம் ஏற்படலாம்  (கண்டறி):
☐அறியப்பட்ட மருத்துவ கருத்து (தகுதிையத் தீர்மானிப்பதற்கான ஒேர வழி இதுதானா என்பைத சரிபார்க்கவும்):

தகவைமக்கப்பட்ட மருத்துவ கருத்து சுருக்கம் (குறிப்பிடப்பட்ட மருத்துவ கருத்துகள் மதிப்படீு மற்றும் 

மதிப்பாய்வு முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும், 

தகுதிையத் தீர்மானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் அளவுேகால்கைளப் ெபாருட்படுத்தாமல் இந்த பகுதி நிைறவு 

ெசய்யப்பட ேவண்டும்: 
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ெசயல்பாட்டு ெசயல்திறன் சுருக்கம் 
அைமப்புகள் மற்றும் சூழ்நிைலகளில் குழந்ைத பல்ேவறு களங்களில் எவ்வாறு திறன்கைளப் பயன்படுத்துகிறது 

என்பைத இந்த பகுதி விவரிக்கிறது. விைளவுகைள சந்திக்க ெசயல்பாட்டு IFSP விைளவுகள் மற்றும் உத்திகைள 

உருவாக்க இது குழுவிற்கு (ெபற்ேறார்கள் உட்பட) உதவுக்கூடிய தகவல்கைள வழங்குகிறது ேமலும் 

காலப்ேபாக்கில் முன்ேனற்றம் கண்காணிக்கப்படுகிறது. இந்த தகவல் ேமலும் குழந்ைதகளின் விைளவுகள் சுருக்க 

தகவல்கைள நிைறவு ெசய்ய உதவுகிறது. 

ேநர்மைற சமூக / உணர்ச்சி திறன்கள் (சமூக உறவுகைள உள்ளடக்கியது): (ெபரியவர்களுடன் 

ெதாடர்புைடயது, பிற குழந்ைதகளுடன் ெதாடர்புைடயது; குழுக்களுடன் ெதாடர்புைடய விதிகள் அல்லது 

மற்றவர்களுடன் ேபசுதைலப் பின்ெதாடர்தல்) 

குழந்ைதயின் ெசயல்பாட்டின் சுருக்கம்: 

முடிவு விவரிப்பு அறிக்ைக (ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுக்கவும்): 

அறிவு மற்றும் திறன்கைளப் ெபறுதல் மற்றும் பயன்படுத்துதல் (முந்ைதய ெமாழி /ெதாடர்பு உட்பட): 
(சிந்தித்தல், காரணம் கண்டறிதல், நிைனவு மற்றும் சிக்கல் தீர்த்தல்; சின்னங்கைளப் புரிந்துெகாள்ளுதல், உடல் 

மற்றும் சமுதாய உலகங்கைளப் புரிந்துெகாள்ளுதல்)  

குழந்ைதயின் ெசயல்பாட்டின் சுருக்கம்: 

முடிவு விவரிப்பு அறிக்ைக (ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுக்கவும்): 

ேதைவகைளச் சரிெசய்ய சரியான நடத்ைதகைளப் பயன்படுத்துதல்:  (அடிப்பைட ேதைவகைள 

கவனித்து ெகாள்ளுதல், எ.கா. பசிைய உணர்த்துதல், உைடயணிதல், உண்ணுதல்,  கழிப்பைற ெசல்லுதல், 

ேபான்றைவ.  ெசாந்தமாக உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு, எ.கா., விதிகைள மதித்தல் ைக கழுவுதல், 

சாப்பிடக்கூடாத ெபாருள்கைள தவிர்த்தல் (24 மாதங்களுக்கு ேமல் இருந்தால்) ; ஒரு இடத்தில் இருந்து 

மற்ெறாரு இடம் ெசல்லுதல் (இயக்கம்) மற்றும் கருவிகைளப் பயன்படுத்துதல் (எ.கா., முள்கத்தி, கயிறு 

இைணக்கப்பட்ட ெபாருட்கள், பிற )) 

குழந்ைதயின் ெசயல்பாட்டின் சுருக்கம்: 

முடிவு விவரிப்பு அறிக்ைக (ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுக்கவும்): 

குழந்ைத முடிவு விவரிப்பு அறிக்ைக குழுவால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ேததி: _/_/_ 
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மதிப்படீ்டு குழு 

பின்வரும் நபர்கள் மதிப்படீு மற்றும் மதிப்பாய்வில் பங்ேகற்றனர்: 

அச்சிடப்பட்ட ெபயர் மற்றும் 

நற்சான்றிதழ்கள் 

பணி/நிறுவனம் மதிப்படீ்டு நடவடிக்ைககள் 

☐குழந்ைதயின் தற்ேபாைதய வளர்ச்சி 
☐ பகுதி சி ேசைவகளுக்கான தகுதி
☐ ெசயல்பாட்டு ெசயல்திறன் சுருக்கத்திற்காக
அளிக்கப்பட்ட தகவல்

☐விைளவுகைள விவரிக்கும் அறிக்ைககள்
ேதர்வில் கலந்துெகாண்டது

☐குழந்ைதயின் தற்ேபாைதய வளர்ச்சி 
☐ பகுதி சி ேசைவகளுக்கான தகுதி
☐ ெசயல்பாட்டு ெசயல்திறன் சுருக்கத்திற்காக
அளிக்கப்பட்ட தகவல்

☐விைளவுகைள விவரிக்கும் அறிக்ைககள்
ேதர்வில் கலந்துெகாண்டது

☐குழந்ைதயின் தற்ேபாைதய வளர்ச்சி 
☐ பகுதி சி ேசைவகளுக்கான தகுதி
☐ ெசயல்பாட்டு ெசயல்திறன் சுருக்கத்திற்காக
அளிக்கப்பட்ட தகவல்

☐விைளவுகைள விவரிக்கும் அறிக்ைககள்
ேதர்வில் கலந்துெகாண்டது

☐குழந்ைதயின் தற்ேபாைதய வளர்ச்சி 
☐ பகுதி சி ேசைவகளுக்கான தகுதி
☐ ெசயல்பாட்டு ெசயல்திறன் சுருக்கத்திற்காக
அளிக்கப்பட்ட தகவல்

☐விைளவுகைள விவரிக்கும் அறிக்ைககள்
ேதர்வில் கலந்துெகாண்டது

☐குழந்ைதயின் தற்ேபாைதய வளர்ச்சி 
☐ பகுதி சி ேசைவகளுக்கான தகுதி
☐ ெசயல்பாட்டு ெசயல்திறன் சுருக்கத்திற்காக
அளிக்கப்பட்ட தகவல்

☐விைளவுகைள விவரிக்கும் அறிக்ைககள்
ேதர்வில் கலந்துெகாண்டது

குடும்ப பங்களிப்பு குழந்ைத விைளவுகள் சுருக்கம் ெசயல்முைற (ஒன்ைற மட்டும் ேதர்ந்ெதடு): 
__குடும்பம் கலந்துைரயாடல் மற்றும் விளக்க அறிக்ைககள் ேதர்வில் கலந்துெகாண்டது 

__குடும்பம் கலந்துைரயாடலில் கலந்துெகாண்டது, ஆனால் விளக்க அறிக்ைகயின் ேதர்வில் 

கலந்துெகாள்ளவில்ைல 

__குடும்பத்தினர் தகவல்கள் வழங்கினார்கள், ஆனால் கலந்துைரயாடலுக்கு வரவில்ைல 

குழந்ைத ெசயல்படுவது பற்றிய குடும்ப தகவல்கள் (ெபாருந்தும் அைனத்தும் சரிபார்க்கவும்): 

__அணி கூட்டத்தில் தனித்தனியாக 

ெபறப்பட்டது  

__ேசர்க்கப்படவில்ைல 

(தயவுெசய்து விளக்கவும் :) 

__ேசகரிக்கப்பட்டது __மதிப்படீ்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டது 

மதிப்படீ்டுக் கருவிகள் குழந்ைதகளின் விைளவுகள் சுருக்கத்ைதத் ெதரிவித்தல்: 

பிற தகவல் ஆதாரங்கள் (எ.கா., பயிற்சியாளர் கவனிப்பு; குழந்ைத பராமரிப்பு வழங்குநரின் தகவல்):  
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IV. ெசயல்பாட்டு IFSP குழந்ைதகள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கான விைளவு
குடும்பத்தின் முன்னுரிைமகள் மற்றும் குழந்ைதகளின் வளர்ச்சி ேதைவகைள அடிப்பைடயாகக்ெகாண்டு 

குடும்பங்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள் அவர்களாகேவ காண விரும்புகின்ற ெசயல்பாட்டு விைளவுகள் 

ெதரிவிக்கப்பட ேவண்டும். 

விைளவு # __________ 
ெதாடக்க ேததி:__________ 

முடிக்கப்படேவண்டிய ேததி: _________ 

உங்கள் குடும்பம் உங்கள் குடும்பத்திற்கு/குழந்ைதக்கு என்ன நடக்க ேவண்டும் என்று பார்க்க 

விரும்புகிறது? (விைளவு ெசயல்திறன், அளவிடக்கூடியதாக இருக்க ேவண்டும் மற்றும் தினசரி நைடமுைறகள் 

மற்றும் ெசயல்களில் சூழலில் இருக்க ேவண்டும்.) 

இந்த விைளவுடன் ெதாடர்புைடய வைகயில் தற்ேபாது என்ன நடக்கிறது? உங்கள் குடும்பம் 

தற்ேபாது விைளைவப் ெபறுவதற்கு ஆதரிக்கும் எதைன இப்ேபாது ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறது? (உங்கள் 

குழந்ைத மற்றும்/ அல்லது குடும்பத்தின் விரும்பிய மாற்றம் / விைளவு ெதாடர்பான ெசயல்பாடுகைள விவரிக்கவும்) 

 உங்கள் குடும்பம் மற்றும் குழு இந்த விைளைவ அைடவதற்கு என்ெனன்ன வழிகளில் ேவைல 

ெசய்யும்? யார் உதவி ெசய்வார்கள் மற்றும் அவர்கள் என்ன ெசய்வார்கள்? (உங்கள் அன்றாட 

நடவடிக்ைககள் மற்றும் நைடமுைறகளுக்குள் உங்கள் விைளவுகைள அைடவதற்கு உங்கள் குடும்பம் மற்றும் 

குழந்ைதக்கு ஆதரவு அளிக்க உதவும் முைறகள் மற்றும் உத்திகைள விவரி ஆரம்பகால தைலயடீு ேசைவகள் மற்றும் 

குடும்ப உறுப்பினர்கள் நண்பர்கள், பக்கத்துவடீ்டுக்காரர்கள், ேதவாலயம் அல்லது பிற சமூக நிறுவனங்கள், சிறப்பு 

சுகாதார திட்டங்கள், ெபற்ேறார் கல்வி திட்டங்கள் உள்ளிட்ட ஆதரவு உட்பட யார் யார் எல்லாம் என்ெனன்ன 

ெசய்வார்கள் என்று பட்டியலிடுக.) 

விைளவுகள் அல்லது ேசைவகளில் திருத்தங்கள் ேதைவப்பட்டால் அல்லது நாங்கள் முன்ேனற்றம் 

அைடந்திருக்கின்ேறாம் என்பது எப்படி ெதரியும்? (என்ன அளவுேகால் [கவனிக்கத்தக்க ெசயல் அல்லது 

நடத்ைத முன்ேனற்றம் அைடந்திருக்கின்றது என்பைத காட்டுகிறது]நைடமுைறகள் [கவனிப்பு, அறிக்ைக, 
வைரபடம் மற்றும் யதார்த்தமான காலக்ெகடு] பயன்படுத்தலாம்?) 

எப்படி நாங்கள் ெசய்ேதாம்? (முன்ேனற்ற அறிக்ைக மறு ஆய்வு / ெவற்றிக்கான அளவுேகால்) 

ேததி: ________ அைடந்தது: நாம் அைத ெசய்ேதாம்! 

ேததி: ________ ெதாடர்க: நாங்கள் அங்கு பாதி வழியில் இருக்கிேறாம். அப்படிேய நடக்கட்டும் 

நிைலைம மாறிவிட்டது: 

ேததி: ________ இைடநிறுத்தம்: அது இனிேமல் ெபாருந்தாது. 

ேததி: __________ மாற்றம் ெசய்க: ேவறு ஏதாவது முயற்சி ெசய்யலாம். 

ேததி: _____ விளக்கங்கள் / கருத்துைரகள்:
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சமூக வளங்கள் மற்றும் ஆதரைவ அணுகுதலுடன் ெதாடர்புைடய குடும்ப 

விவகாரங்கள் ஒருங்கிைணப்பாளரால் ெசயல்பாட்டு IFSP விைளவுகள் 

ஆதரிக்கப்படுகிறது. 
குடும்ப ெசாத்துக்கள் ஒருங்கிைணப்பு என்பது ஆரம்ப காலத்தைலயடீு ேசைவகளில் பதிவு ெசய்திருக்கின்ற அைனத்துக் 

குடும்பத்திற்கும் வழங்கப்படுகிறது. உங்களின் தற்ேபாைதய முன்னுரிைமயின்படி உங்கள் அல்லது உங்கள் 

குழந்ைதகளுக்குத் ேதைவயான சமூக வளங்கள் மற்றும் ஆதரைவ ெபறுவதற்கு மற்றும் கண்டறிவதற்கு ஒரு குடும்ப 

ெசாத்துக்கள் ஒருங்கிைணப்பாளர் உதவி ெசய்வார். நீங்கள் மற்றும் உங்கள் குழு இந்த வளங்களுடன் 

இைணத்துக்ெகாள்வதற்கு ேதைவயான நடவடிக்ைககள் மற்றும் படிநிைலகைள இந்த பக்கம் ேகாடிட்டுக்காட்டுகிறது. 

விைளவு # ___ நாம் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? (விரும்பிய 
விைளவு) 

ெதாடக்க ேததி: _________ 

இலக்கு ேததி: _________ 

யார் என்ன ெசய்வார்? (உத்திகள்/ நடவடிக்ைககள்) 

மறு ஆய்வுத் ேததி: 
முன்ேனற்றக் குறியடீு (ஒன்ைற வட்டமிடுக):   அைடந்தது   ெதாடரவும்  ெதாடர்வைத 

நிறுத்துக    மாற்றம் ெசய்க 

கருத்துைரகள்: 

விைளவு # ___ நாம் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? (விரும்பிய 
விைளவு) 

ெதாடக்க ேததி: _________ 

இலக்கு ேததி: _________ 

யார் என்ன ெசய்வார்? (உத்திகள்/ நடவடிக்ைககள்) 

மறு ஆய்வுத் ேததி: 
முன்ேனற்றக் குறியடீு (ஒன்ைற வட்டமிடுக):   அைடந்தது   ெதாடரவும்  ெதாடர்வைத 

நிறுத்துக    மாற்றம் ெசய்க 

கருத்துைரகள்: 

விைளவு # ___ நாம் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? (விரும்பிய 
விைளவு) 

ெதாடக்க ேததி: _________ 

இலக்கு ேததி: _________ 

யார் என்ன ெசய்வார்? (உத்திகள்/ நடவடிக்ைககள்) 

மறு ஆய்வுத் ேததி: 
முன்ேனற்றக் குறியடீு (ஒன்ைற வட்டமிடுக):   அைடந்தது   ெதாடரவும்  ெதாடர்வைத 

நிறுத்துக    மாற்றம் ெசய்க 

கருத்துைரகள்: 
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V. மாற்றுத் திட்டம்
மாற்றுத் திட்டம் என்பது மூன்று வயதில் ஆரம்பத் தைலயடீ்ைட விட்டு மற்ற சமூக அல்லது பள்ளி ேசைவகளுக்கு 

மாறும் குழந்ைதகள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான படிநிைலகள் மற்றும் ெசயல்பாடுகைள 

பட்டியலிடுகிறது. 

உங்கள் குழந்ைதயின் மாற்றத்திற்கான முன்னுரிைமகள் மற்றும் இலக்குகள்: 

ஆரம்பகால சிறுவயது சிறப்பு கல்வி ெதாடர்பு தகவல் 

ஆரம்பகால சிறுவயது சிறப்பு கல்வி 
ெதாடர்பு ெபயர்: 

ெதாைலேபசி எண்: ( ) - ேவைல ☐   ைகேபசி ☐ மின்னஞ்சல் முகவரி: 

மாற்றுத் திட்டமிடல் 

ேதைவகள் மற்றும் 

ெசயல்பாடுகள் 

ெசயல் 

நடவடிக்ைககள் 

ெபாறுப்புைடய 

நபரின் பணி 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

ேததி 
நிைறவு 

ெபறும் 

ேததி 
ெதாடக்க IFSP கூட்டத்திலிருந்து எந்த ேநரத்திலும், குழந்ைதயின் மூன்றாவது பிறந்தநாளுக்கு 90 

நாட்களுக்குள்: 

I. முன் தைலயடீ்டில் மாற்றம்
என்றால் என்ன என்பதில்
முன் தைலயடீ்டுச்
ேசைவகளுக்கான வயது
வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும்
தகுதி உள்ளிட்டைவகள்
மற்றும் இந்த
மாற்றத்திற்காக திட்டமிட
என்ன ெசய்ய ேவண்டும்
என்பைத ெபற்ேறாருடன்
விவாதிக்க ேவண்டும்.

ெபற்ேறார்களுடன் 

ெசயல்படுத்தக்கூடிய 

திட்டம் பற்றி 
விவாதிக்கவும் முன்பள்ளி 
சிறப்பு கல்விச் 

ேசைவகள்;தைலைம 

ெதாடக்கம்; குழுந்ைத 

பராமரிப்பு மற்றும் மற்ற 

சமூகச் ேசைவகள்) 

இைவகள் குழந்ைதக்கு 

தகுதி இல்லாத ேபாதிலும் 

இருக்கும்.
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மாற்றுத் திட்டமிடல் 

ேதைவகள் மற்றும் 

ெசயல்பாடுகள் 

ெசயல் 

நடவடிக்ைககள் 

ெபாறுப்புைடய 

நபரின் பணி 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

ேததி 
நிைறவு 

ெபறும் 

ேததி 
ெபற்ேறாருக்கு அவர்களின் 

உரிைமகைளப் 

புரிந்துெகாள்வதற்கும், 

வாதிடும் திறைமகைள 

வளர்ப்பதற்கும் உதவுங்கள்.

குைறந்தபட்சம் 90 நாட்களுக்குள் மற்றும் குழந்ைதயின் மூன்றாவது பிறந்த நாளுக்கு 9 

மாதங்களுக்கும் ேமலாக இல்லாமல்: 

குழந்ைத பகுதி B 

ேசைவகளுக்கான 

சாத்தியமான தகுதிகைளக் 

ெகாண்டிருக்கின்றது என்ற 

LEA மற்றும் SEA 

குறிப்புக்கைள வழங்கவும் 

(குழந்ைதயின் ெபயர், 

முகவரி, ெதாைலேபசி எண் 

மற்றும் பிறந்த ேததி.)

ெபற்ேறார்களின்
ஒப்புதலுடன்,

பதிேவடுகளின் 
தகவல்கைள
மாற்றுங்கள் (மதிப்படீு 
மதிப்பாய்வுகள் மற்றும் IFSP 

உட்பட). 

குழந்ைதயின் பிறந்த நாளுக்கு குைறந்தபட்சம் 90 நாட்கள் மற்றும் 9 மாதங்களுக்கு முன்னர் IFSP 

கூட்டத்தில் (இது மாற்றக் கூட்டமாக இருக்கலாம்), ெமன்ைமயான மாற்றத்ைத உறுதிப்படுத்துகின்ற 

ெசயல் குழந்ைத மற்றும் குடும்பத்தின் விைளவுகள் அல்லது முன் தைலயடீு மற்றும் மற்ற 

ேசைவகள் உள்ளிட்ட குழந்ைதயின் மாற்றத் திட்டத்ைத ேமம்படுத்துங்கள், ெமன்ைமயான மாற்றம்:

6. உள்ளூர் கல்வி நிறுவனம்
மற்றும் மற்ற
ெபாருத்தமான சமூகத்
திட்ட பிரதிநிதிகைளச்
சந்திக்கவும் மற்றும்
அவர்களிடம் இருந்து
தகவல்கைளப்
ெபறுவதற்கும்
வாய்ப்புக்ைள வழங்குங்கள்.

7. ஒரு புதிய அைமப்பில்
குழந்ைத ெசயல்படவும்
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மாற்றுத் திட்டமிடல் 

ேதைவகள் மற்றும் 

ெசயல்பாடுகள் 

ெசயல் 

நடவடிக்ைககள் 

ெபாறுப்புைடய 

நபரின் பணி 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

ேததி 
நிைறவு 

ெபறும் 

ேததி 
குழந்ைத அனுசரித்துச் 

ெசல்வதற்கும் உதவும் 

படிநிைலகள் உட்பட, 

ேசைவைய வழங்குவதில் 

மாற்றத்திற்கு குழந்ைதைய 

தயார் ெசய்வதற்கு 

நைடமுைறகைள 

நிறுவுங்கள். புதிய 

திட்டத்ைத 

பார்ைவயிடவும். 

குழந்ைதயின் முதல் 

நாளுக்கு முன் திட்ட 

ஊழியர்கைள சந்தியுங்கள், 

குடும்பத்திற்கு 

ேதைவப்படும் ெபாருட்கள் 

வழங்கப்பட்டைவகைள 

பாதுகாப்பதற்கு உதவுங்கள் 

(ேபக் ப்ேபக் ேபான்ற). 

8. குழந்ைத பாகம் B க்கு
மாறினால், குழந்ைதயின்
மூன்றாவது பிறந்த நாளில்
இருந்து அந்த பள்ளி
வருடத்தின் மீத நாட்கள்
முழுவதும் குழந்ைதயின்
திட்ட விரும்பம் பற்றி
ெபற்ேறார்களுடன் மறு
ஆய்வு ெசய்யுங்கள்

9.  ெபற்ேறார் உடன்படிக்ைக
மூலம், மாறும் மாநாட்ைட
(குைறந்தபட்சம் 90 நாட்கள்
மற்றும் குழந்ைதயின்
மூன்றாவது பிறந்தநாளுக்கு
9 மாதங்களுக்கு)

திட்டமிடவும் மற்றும்
ெபற்ேறார் ஆரம்பத்
தைலயடீு பணியாளர்கள்,

உள்ளூர் கல்வி நிறுவனம்,

தைலைம ெதாடக்கம்,

மற்றும் ெபாருத்தமான பிற
சமூக வழங்குநர்கள்
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மாற்றுத் திட்டமிடல் 

ேதைவகள் மற்றும் 

ெசயல்பாடுகள் 

ெசயல் 

நடவடிக்ைககள் 

ெபாறுப்புைடய 

நபரின் பணி 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

ேததி 
நிைறவு 

ெபறும் 

ேததி 
ேபான்ற பங்ேகற்பாளர்கைள 

அைழக்கவும் 

10. மாற்றம் மாநாட்டில்:

a. புதிய ேசைவ அைமப்பிற்கு
குழந்ைத ெசல்வதற்கு
முன்பாக முடிக்கப்பட
ேவண்டிய
ேதைவயிருக்கின்ற மற்ற
ெசயல்பாடுகள் என்ன
என்பைத முடிவு ெசய்யவும்
(ேசர்க்ைக; ேநாய் தடுப்பு;

ேபாக்குவரத்து சிக்கல்கள்,

மருத்துவத் ேதைவகள்
உள்ளிட்ட)

b. தற்ேபாைதய மதிப்படீு
மற்றும் மதிப்பாய்வுத்
தகவல்கைள மறு ஆய்வு
ெசய்யவும். பகுதி B அல்லது
பிற திட்டங்களுக்கு
மாற்றுவதற்கு முன்னர்
தகுதியிைனத்
தீர்மானிப்பதற்கான எந்த
மதிப்படீும் ேதைவப்பட்டால்
முடிவு ெசய்யுங்கள்.

c. ேதைவயானால்,

குழந்ைதக்கு முன் சிறப்பு
கல்வி ெபறுவதற்கு
தகுதியிருந்தால் ஆரம்ப
மதிப்படீ்ைடத் திட்டமிட
உதவுங்கள்.

d. மாற்றத்திற்குப்
பிந்ைதய
பின்ெதாடர்தல்
ேதைவயா என்பைத
முடிவு ெசய்யுங்கள்
(ேசைவ
ஒருங்கிைணத்தல்,

புதிய
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மாற்றுத் திட்டமிடல் 

ேதைவகள் மற்றும் 

ெசயல்பாடுகள் 

ெசயல் 

நடவடிக்ைககள் 

ெபாறுப்புைடய 

நபரின் பணி 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

ேததி 
நிைறவு 

ெபறும் 

ேததி 

பணியாளர்களுடன்
கலந்தாேலாசித்தல்
உட்பட)

11.மற்ற மாற்றம் திட்டமிடல்
ெசயல்பாடுகள்
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VI. மாற்றுத் திட்டம்
மாற்றுத் திட்டம் என்பது மூன்று வயதில் ஆரம்பத் தைலயடீ்ைட விட்டு மற்ற சமூக அல்லது பள்ளி ேசைவகளுக்கு 

மாறும் குழந்ைதகள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான படிநிைலகள் மற்றும் ெசயல்பாடுகைள 

பட்டியலிடுகிறது. 

முன் 

தைலயடீ்டுச் 

ேசைவகள் 

வ
ிை

ள
வு

 #
 (
ெ
பா
ரு
ந்து

க
ின்
ற

 

அ
ை
ன
த்
ை
த
யு
ம்

 

பட்
டி
ய
ல
ிடு
க

) தீவிரம்: 

முைறகள் அைமப்பு 

இ
ய
ற்
ை
க

 சூ
ழ
ல்

 Y
 / 

N
 *

 

பண 

ஏற்பாடுகள் 

(ஏதாவது 

இருந்தால்) 

காலம் 

நிறுவனம் 

(கள்) 

ெபாறுப்பு 

த
ன
ிந
பர்

 

கு
ழு

 ெதாடக்க 

ேததி 
கைடசி 
ேததி 

ேசைவகள் பற்றிய ஒருமித்தைலப் ெபற கலந்துைரயாடல்களின் ஆவணம்: (அதிர்வு, தீவிரம் அல்லது வழங்கப்பட்ட 

ேசைவகளின் முைற பற்றிய எந்த ேபச்சுவார்த்ைத உள்ளிட்ட மறுக்கப்பட்ட அல்லது ஒதுக்கப்பட்ட எந்த ேசைவகள் பற்றி 
விவாதங்கள் உள்ளடங்கிய) 

* ஒரு இயற்ைக சூழல் இல்ைலெயன்றால், நியாயத்ைத நிைறவு ெசய்யுங்கள்.
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பிற ேசைவகள் 
உங்கள் குழந்ைத மற்றும் குடும்பம் தற்ேபாது அணுகும் கூடுதல் ேசைவகள் இைவ, ஆனால் சி. பிரிவின் கீழ் 

இல்ைல. அத்தைகய கூடுதல் ேசைவகளில், சிறந்த முைறயில் குழந்ைதைய ெசாதித்தல், மருத்துவ 

ேநாக்கங்களுக்கான சிறப்பு வல்லுநர்கைளக்ெகாண்டு ெதாடர்கவனிப்பு உள்ளிட்டைவகள் அடங்கும். 

நீங்கள் அல்லது உங்கள் குழந்ைதகள் பின்வரும் ேசைவகளில் ஏதாவது ஒன்ைற தற்ேபாது 

ெபறுகின்றரீ்களா? 

ே
த
ை
வ
ய
ான

ால்
 

சரி
பா
ர்க்
க
வு
ம்

 

நிதி & பிற அடிப்பைட 

ே
த
ை
வ
ய
ான

ால்
 

சரி
பா
ர்க்
க
வு
ம்

 

சுகாதாரம் மற்றும் 

மருத்துவம் 

ே
த
ை
வ
ய
ான

ால்
 

சரி
பா
ர்க்
க
வு
ம்

 

ெபாது ேசைவகள் 

மருத்துவம் / அன்னி 
ெஹல்த் - குழந்ைத 

WIC ஊட்டச்சத்து திட்டம் ஆரம்பத் தைலப்புத் 

ெதாடக்கம் அல்லது 

தைலப்புத் ெதாடக்கம் 

மருத்துவ / 

அடிப்பைட 

உடல்நலம் - 

ெபற்ேறார் 

முதல் படிகள் குடிேயறிய தைலப்புத் 

ெதாடக்கம் -அெமரிக்கன் 

இந்திய / அலாஸ்கா பூர்வகீ
தைலப்பு ெதாடக்கம் 

சுகாதார காப்படீு • 

குழந்ைத 

ேநாய் எதிர்ப்புத் திறன் 

(ேபபி ஷாட்ஸ்) 

குழந்ைத பராமரிப்பு 

சுகாதார காப்படீு • 

ெபற்ேறார் 

குடும்ப திட்டமிடல் 

கிளினிக் 

வடீ்டுக்கு வருைக 

மருத்துவ பிரீமியம் 

ெசலுத்தும் திட்டம் 

சிறந்த முைறயில் 

குழந்ைத பராமரிப்பு 

வளர்ச்சி குைறபாடுகள் 

பிரிவு (DOD, அல்லாத EIS 

ேசைவகள்) 

உணவு முத்திைரகள் சிறப்பு சுகாதார 

பராமரிப்புத் திட்டம் 

ேதைவயான குழந்ைதகள் 

முன்பள்ளி 

நிதி உதவி முதன்ைம கவனிப்பு - 

ெபற்ேறார் 

மற்ற ெபாது ேசைவகள்: 

எஸ்எஸ்ஐ மருத்துவ நிபுணர்கள் 

(அதாவது இதயவியல், 

நரம்பியல், முதலியன 

ெபற்ேறாருக்கும் 

ெபற்ேறாருக்குமான (P2P) 

குறிப்பு 

குழந்ைத பராமரிப்பு 

மானியங்கள் 

EPSOT / மருத்துவ சுகாதார 

ேசாதைன 

வாஷிங்டன் மாநில 

பிதாக்கள் 

பிைணயம் (WSFN) குறிப்பு 

TANF பல் பராமரிப்பு 

மற்ற நிதி ேசைவகள்: இந்திய சுகாதார 

ேசைவகள் 

மற்ற சுகாதார ேசைவகள்: 

குறிப்புகள் (ேதைவயான ேமற்க்கண்ட ேசைவகளுக்கு ெபயர்கள், ெதாடர்புத் தகவல்கள் மற்றும் நிதி ஆதாரங்கள் 

உள்ளிட்ட) 
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உங்கள் குழந்ைத மற்றும் குடும்பம் ெபற விரும்புகின்ற, ேதைவயான மற்ற ேசைவகள் எைவ?

பிற ேசைவ வழங்குநர் இந்த ேசைவகள் அல்லது பயன்படுத்துவதற்கான நிதி 
ஆதாரங்கைள ெபறுவதற்கு குடும்பத்திற்கு உதவ 

எடுக்கப்பட ேவண்டிய நடவடிக்ைககள் 
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VII. இயற்ைக சூழல் நியாயப்படுத்தல்
குழந்ைதகள் மற்றும் குடும்பம் சாதாரணமாக பங்ேகற்கின்ற அைமப்புகளில் நிகழும் இயற்ைக கற்றல் வாய்ப்புகள் 

மூலம் குழந்ைதகள் சிறப்பாகப் படிக்கிறார்கள். ஆரம்பகால தைலயடீ்டு ஆதரவுகள் மற்றும் ேசைவகள் 

இயற்ைகயான அல்லது ஒேர வயதுைடய குழந்ைதகளுக்குப் ெபாருத்தமான அைமப்புகளில் வழங்கப்பட ேவண்டும் 

(அதாவது, இயற்ைக சூழ்நிைலகள்). இயற்ைக சுற்றுச்சூழலில் விைளவுகைள அைடய முடியாது என்று குழு முடிவு 

ெசய்தால், அந்த முடிைவ எடுத்தது ஏன், கூடிய விைரவில் இயற்ைகயான சூழல்களின் ேசைவகள் மற்றும் 

ஆதரவில் இருந்து நகர்வதற்கு நாங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் உள்ளிட்ட நியாயம் வழங்கப்பட ேவண்டும். 

விைளவுகள் ேசைவ (கள்) / ஆதரவு (கள்) 

அைமப்பு 

(இயற்ைக சூழல் அல்லாத அைமப்பு 

இங்கு ேசைவ (கள்)/ஆதரவு (கள்) 

வழங்கப்படும்) 

இயற்ைக சூழலில் ஏன் ெவற்றி ெபற முடியாது என்பதற்கான விளக்கம்: 

இயற்ைக சூழல்களின் ேசைவ (கள்) மற்றும்/அல்லது ஆதரவு (கள்) நகர்வதற்கான திட்டம்: 
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VIII. தனிப்பட்ட குடும்ப ேசைவ திட்ட (IFSP) ஒப்பந்தம்

குடும்ப ெசாத்துக்கள் ஒருங்கிைணப்பாளர் 

முன் எழுத்துப்பூர்வமான அறிவிப்பு: 

குழந்ைதயின் அைடயாளம், மதிப்படீு அல்லது குழந்ைதக்கான இடம் அல்லது குழந்ைத மற்றும் 

குழந்ைதகளின் குடும்பத்திற்கு ெபாருத்தமான ஆரம்ப தைலயடீு ேசைவைய வழங்குதைல 

ெதாடங்குவது அல்லது மாற்றுவதற்கு மறுத்தல் அல்லது ெதாடங்குவதற்கு இத்திட்டம் 

முன்ெமாழிதல் அல்லது மறுப்பதற்கு சரியான ேநரத்திற்குமுன் தகுதி வாய்ந்த ஒரு குழந்ைதயின் 

ெபற்ேறாருக்கு முன் எழுதப்பட்ட அறிவிப்பு வழங்கப்பட ேவண்டும். 

நடவடிக்ைக எடுத்தது: 

ேசைவகளின் சுருக்கத்தின்படி, ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட IFSP இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ேசைவகள் 

ெதாடங்குவதற்கு.

நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டிய காரணங்கள்: 

குடும்ப மதிப்படீுகள் மற்றும் அவற்றின் கவைலகள், முன்னுரிைமகள் மற்றும் வளங்கள் உள்ளிட்ட 

அைனத்து மதிப்படீ்டு தகவல்கைளயும் விவாதித்த பின்னர், குடும்பம் உட்பட, IFSP குழு, தற்காலிக 

தைலயடீு ேசைவகள் மற்றும் விரும்பிய விைளவுகைள அைடவதற்கு பிற ஆதரவுகைள ஒப்புக் 

ெகாண்டது.  

நடவடிக்ைக நிராகரிக்கப்பட்டது (ஏதாவது இருந்தால்): 

மறுப்புக்கான காரணங்கள் (நடவடிக்ைக மறுக்கப்பட்டால்):



INDIVIDUALIZED FAMILY SERVICES PLAN - TAMIL 
DCYF 15-055TM (08/2021) INT/EXT 

IFSP ைகெயாப்பம் பக்கம் 

ஒப்புதல்: 

☐இந்த IFSP இன் வளர்ச்சியில் நான் பங்ெகடுத்ேதன் மற்றும் நான் IFSP இல்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்வது குறித்து வாஷிங்டன் ஆரம்பகால
குழந்ைதகள் மற்றும் குழந்ைதகளுக்கான முன் உதவி திட்டம் மற்றும் ேசைவ
வழங்குநர்களுக்கு நான் அறிந்த ஒப்புதைலக் ெகாடுக்கிேறன். ஒப்புதல் என்பது என் ெசாந்த
ெமாழியில் அல்லது மற்ற தகவல் ெதாடர்பு முைறகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட
ெசயல்கைளப் பற்றிய அைனத்து தகவல்கைளயும் முழுைமயாக அறிந்திருக்கிேறன்;

ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு நான் எழுத்துப்பூர்வமாக
சம்மதம் ெதரிவிக்கின்ேறன் மற்றும் புரிந்துெகாண்டிருக்கின்ேறன் மற்றும் ஒப்புதல்
ெசயல்பாடுகள் மற்றும் பதிேவடுகளின் பட்டியல் (ஏேதனும் இருந்தால்)

ெவளியிடப்படலாம்; ஒப்புதல் என்பது நானாகேவ வழங்கியது மற்றும் எந்த ேநரத்திலும்
எழுத்துப்பூர்வமாக திரும்ப ெபறலாம் இத்தைகய திரும்பப்ெபறல் கடந்த காலத்திற்கப்
ெபாருந்தாது (ஒப்புதல் ரத்துெசய்யப்படுவதற்கு முன்னதாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
எந்தெவாரு ெசயல்களுக்கும் இது ெபாருந்தாது.)

☐நான் ஆரம்பகால தைலயடீ்டுச் ேசைவைய ஏற்கலாம் அல்லது மறுக்கலாம் (குடும்ப
வளங்கள் ஒருங்கிைணப்புக்கான விதிமுைறகளின் கீழ் ேதைவயான நைடமுைறச்
ெசயல்கள் தவிர்த்து) மற்றும் வாஷிங்டன் ஆரம்பகால குழந்ைதகள் மற்றும்
குழந்ைதகளுக்கான முன் உதவி திட்டத்தின்மூலம் என்னுைடய குழந்ைத அல்லது
குடும்பம் ெபற்ற எந்த ஒரு முன் தைலயடீ்டுச் ேசவளில் எந்த பாதிப்ைபயும் ஏற்படுத்தாத
ேபாது முதலில் ஏற்றுக்ெகாண்ட பிறகு இதுேபான்ற ேசைவகைள நிராகரிக்கலாம்.

(குறிப்பு: ஒன்று அல்லது அதற்குேமற்பட்ட முன் தைலயடீ்டு ேசைவகைள நிராகரிப்பைத
நிைறவு ெசய்க அல்லது ெபாருத்தமாக இருந்தால் ESIT திட்ட படிவத்தில் பங்ேகற்பைத
நிராகரித்தல்

☐இந்த IFSP ஐ ெசயல்படுத்துவதற்குப் ெபாறுப்புைடய முன் தைலயடீ்டு வழங்குநர்கள்
மற்றும் திட்ட நிர்வாகிகளிைடேய என்னுைடய IFSP பங்கிடப்படும் என்று நான்
புரிந்துெகாள்கிேறன்.

☐வாஷிங்டன் ஆரம்பகால குழந்ைதகள் மற்றும் குழந்ைதகளுக்கான முன் உதவி திட்டம்,

இந்த IFSP -உடன் தனிநபர்கள் குைறபாடுகள் கல்வி சட்டம் (IDEA) பகுதி C நைடமுைற
பாதுகாப்புகள்[ெபற்ேறார் உரிைமகள்] நகைல நான் ெபற்று இருக்கிேறன். இந்த தகவல்கள்
புகார் நைடமுைறகள் மற்றும் காலக்ெகடுைவ உள்ளடக்கியது. எந்த முடிவுகைளயும்
நான் ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல என்று பிற்காலத்தில் நான் முடிவு எடுத்தால் நான்
பயன்படுத்தலாம் இந்த உரிைமகள் எனக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன, அவற்ைற நான்
புரிந்துெகாள்கிேறன்.



INDIVIDUALIZED FAMILY SERVICES PLAN - TAMIL 
DCYF 15-055TM (08/2021) INT/EXT 

☐வாஷிங்டன் ஆரம்பகால குழந்ைதகள் மற்றும் குழந்ைதகளுக்கான முன் உதவி திட்டம்,

நிதி & கட்டண ெகாள்ைகயின் முைறயின் நகைல IFSP யுடன் நான் ெபற்றிருக்கின்ேறன்.

பில்லிங் ெபாது அல்லது தனியார் காப்படீ்டு, கட்டணங்களின் ஏற்றத்தாழ்வுகள், மற்றும் /

அல்லது ெசலுத்துவதற்கான திறன் அல்லது திறன் இன்ைம ஆகியவற்றுடன்
சம்பந்தப்பட்ட எந்தெவாரு முடிைவயும் நான் மறுக்கிேறன் என்று நான் பிறகு முடிவு
ெசய்தால், இந்த ெகாள்ைக நைடமுைற பாதுகாப்பு மற்றும் சர்ச்ைசத் தீர்மான
விருப்பங்கைள கண்டறிகின்றது. இந்த உரிைமகள் எனக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன
மற்றும் நான் அைவகைள புரிந்துெகாண்டிருக்கின்ேறன்.

ைகெயாப்பம் (ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடு): ☐ ெபற்ேறார் (கள்) ☐ சட்டபூர்வமான பாதுகாவலர்☐ 

மாற்று ெபற்ேறார்  ேததி

IFSP கூட்டத்தில் கலந்துெகாண்ட IFSP பங்ேகற்பாளர்கள் 

அச்சிடப்பட்ட ெபயர் 

மற்றும் நற்சான்றிதழ்கள்
பணி / நிறுவனம் ைகெயாப்பம் ேததி

கீழ்கண்ட தனிநபர்கள் கூட்டத்தில் கலந்துெகாள்ளவில்ைல ஆனால் கான்ெபரன்ஸ் அைழப்பு 

மூலமாக கலந்துெகாண்டார்கள் அல்லது எழுத்துப்பரீ்வமாக (எது என்று குறிப்பிடு) 

அச்சிடப்பட்ட ெபயர் 

மற்றும் நற்சான்றிதழ்கள்
பணி / நிறுவனம் ைகெயாப்பம் கான்ெபரன்ஸ் அைழப்பு

/ எழுத்தில்
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IX. தனிப்பட்ட குடுப்ப ேசைவத் திட்டம் (IFSP) மறு ஆய்வு

IFSP என்பது இலகுவானது, மாற்றிக்ெகாள்ளக்கூடிய ஆவணங்கைளக் ெகாண்டது இதைன
நீங்கள் அல்லது உங்கள் அல்லது உங்கள் குழந்ைதயின் மற்றும் குடும்பத்தின்
ேதைவகைள மாறும்ேபாது ேமம்படுத்திக்ெகாள்ள முடியும் IFSP இன் மறு ஆய்வுகள்
ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு ஆறு மாதங்களுக்கு நிகழ ேவண்டும் IFSP க்கு மாற்றங்கள்
ேதைவயாக இருக்கின்ற காலங்களில் கூடுதல் மறு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட முடியும். இந்தப்
பக்கம். ஒவ்ெவாரு மறு ஆய்விலும் உங்கள் குழந்ைதயின் IFSP- இல் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
மாற்றங்கைள சுருக்கமாக வழங்குகிறது

மறு ஆய்வுத் ேததி:___________________________________ 

மறு ஆய்வு முடிவுகளின் சுருக்கம் (எ.கா. விைளவுகள்; அல்லது ெதாடங்கப்பட்ட புதிய 

விைளவுகள்; குடும்பக் கவைலகளின் மாற்றங்கள், மூலம் மற்றும் முன்னுரிைமகள்; 

ேசைவ வழங்குவதில் மாற்றங்கள்; அடுத்த மறு ஆய்வு வைர திட்டங்கள், இன்னும் பிற 

ேபான்றவற்றில் ஏற்பட்ட முன்ேனற்றம்.) இந்த மறு ஆய்வில் குறிப்பிடப்பட்ட 

ேசைவகள் மற்றும் விைளவுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் தற்ேபாைதய IFSP -இன் 

ெபாருத்தமான பிரிவில் புதுப்பிக்கப்பட ேவண்டும் 
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தனிப்பட்ட குடும்ப ேசைவ திட்டம் (IFSP) மறு ஆய்வு ஒப்பந்தம் 

முன் எழுத்துப்பூர்வமான அறிவிப்பு மற்றும் ஆரம்ப இைடநீக்க ேசைவகள் வழங்குவதற்கான ெபற்ேறார் 

ஒப்புதல் 

முன் எழுத்துப்பூர்வமான அறிவிப்பு 

குழந்ைதயின் அைடயாளம், மதிப்படீு அல்லது குழந்ைதக்கான இடம் அல்லது குழந்ைத மற்றும் 

குழந்ைதகளின் குடும்பத்திற்கு ெபாருத்தமான ஆரம்ப தைலயடீு ேசைவைய வழங்குதைல ெதாடங்குவது 

அல்லது மாற்றுவதற்கு மறுத்தல் அல்லது ெதாடங்குவதற்கு இத்திட்டம் முன்ெமாழிதல் அல்லது 

மறுப்பதற்கு சரியான ேநரத்திற்குமுன் தகுதி வாய்ந்த ஒரு குழந்ைதயின் ெபற்ேறாருக்கு முன் எழுதப்பட்ட 

அறிவிப்பு வழங்கப்பட ேவண்டும். 

நடவடிக்ைக எடுத்தது: 

ேசைவகளின் சுருக்கத்தின்படி, ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட IFSP இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ேசைவகள் 

ெதாடங்குவதற்கு, 

நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டிய காரணங்கள்: 

குடும்ப மதிப்படீுகள் மற்றும் அவற்றின் கவைலகள், முன்னுரிைமகள் மற்றும் வளங்கள் உள்ளிட்ட 

அைனத்து மதிப்படீ்டு தகவல்கைளயும் விவாதித்த பின்னர், குடும்பம் உட்பட, IFSP குழு, தற்காலிக 

தைலயடீு ேசைவகள் மற்றும் விரும்பிய விைளவுகைள அைடவதற்கு பிற ஆதரவுகைள ஒப்புக் 

ெகாண்டது.  

நடவடிக்ைக நிராகரிக்கப்பட்டது (ஏதாவது இருந்தால்): 

மறுப்புக்கான காரணங்கள் (நடவடிக்ைக மறுக்கப்பட்டால்): 
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IFSP ைகெயாப்பம் பக்கம் 

ஒப்புதல்: 

☐இந்த IFSP இன் வளர்ச்சியில் நான் பங்ெகடுத்ேதன் மற்றும் நான் IFSP இல்
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நடவடிக்ைககள் ேமற்ெகாள்வது குறித்து வாஷிங்டன் ஆரம்பகால
குழந்ைதகள் மற்றும் குழந்ைதகளுக்கான முன் உதவி திட்டம் மற்றும் ேசைவ
வழங்குநர்களுக்கு நான் அறிந்த ஒப்புதைலக் ெகாடுக்கிேறன். ஒப்புதல் என்பது என் ெசாந்த
ெமாழியில் அல்லது மற்ற தகவல் ெதாடர்பு முைறகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட ெசயல்கைளப்
பற்றிய அைனத்து தகவல்கைளயும் முழுைமயாக அறிந்திருக்கிேறன்; ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட
நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு நான் எழுத்துப்பூர்வமாக சம்மதம் ெதரிவிக்கின்ேறன்
மற்றும் புரிந்துெகாண்டிருக்கின்ேறன் மற்றும் ஒப்புதல் ெசயல்பாடுகள் மற்றும் பதிேவடுகளின்
பட்டியல் (ஏேதனும் இருந்தால்) ெவளியிடப்படலாம்; ஒப்புதல் என்பது நானாகேவ வழங்கியது
மற்றும் எந்த ேநரத்திலும் எழுத்துப்பூர்வமாக திரும்ப ெபறலாம். இத்தைகய திரும்பப்ெபறல்
கடந்த காலத்திற்கப் ெபாருந்தாது (ஒப்புதல் ரத்துெசய்யப்படுவதற்கு முன்னதாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட எந்தெவாரு ெசயல்களுக்கும் இது ெபாருந்தாது.)

☐ நான் ஆரம்பகால தைலயடீ்டுச் ேசைவைய ஏற்கலாம் அல்லது மறுக்கலாம் (குடும்ப
வளங்கள் ஒருங்கிைணப்புக்கான விதிமுைறகளின் கீழ் ேதைவயான நைடமுைறச் ெசயல்கள்
தவிர்த்து) மற்றும் வாஷிங்டன் ஆரம்பகால குழந்ைதகள் மற்றும் குழந்ைதகளுக்கான முன்
உதவி திட்டத்தின்மூலம் என்னுைடய குழந்ைத அல்லது குடும்பம் ெபற்ற எந்த ஒரு முன்
தைலயடீ்டுச் ேசைவகள் எந்த பாதிப்ைபயும் ஏற்படுத்தாத ேபாது முதலில் ஏற்குக்ெகாண்ட
பிறகு இதுேபான்ற ேசைவகைள நிராகரிக்கலாம். (குறிப்பு: ஒன்று அல்லது அதற்குேமற்பட்ட
முன் தைலயடீ்டு ேசைவகைள நிராகரிப்பைத நிைறவு ெசய்க அல்லது ெபாருத்தமாக
இருந்தால் ESIT திட்ட படிவத்தில் பங்ேகற்பைத நிராகரித்தல்

☐இந்த IFSP ஐ ெசயல்படுத்துவதற்குப் ெபாறுப்புைடய முன் தைலயடீ்டு வழங்குநர்கள் மற்றும்
திட்ட நிர்வாகிகளிைடேய என்னுைடய IFSP பங்கிடப்படும் என்று நான் புரிந்துெகாள்கிேறன்.

☐வாஷிங்டன் ஆரம்பகால குழந்ைதகள் மற்றும் குழந்ைதகளுக்கான முன் உதவி திட்டம்,

இந்த IFSP -உடன் தனிநபர்கள் குைறபாடுகள் கல்வி சட்டம் (IDEA) பகுதி C நைடமுைற
பாதுகாப்புகள் \ [ெபற்ேறார் உரிைமகள்] நகைல நான் ெபற்று இருக்கிேறன். இந்த தகவல்கள்
புகார் நைடமுைறகள் மற்றும் காலக்ெகடுைவ உள்ளடக்கியது. எந்த முடிவுகைளயும் நான்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவில்ைல என்று பிற்காலத்தில் நான் முடிவு எடுத்தால் நான் பயன்படுத்தலாம்
இந்த உரிைமகள் எனக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன மற்றும் நான் அைவகைள
புரிந்துெகாண்டிருக்கின்ேறன்.

☐வாஷிங்டன் ஆரம்பகால குழந்ைதகள் மற்றும் குழந்ைதகளுக்கான முன் உதவி திட்டம், நிதி
& கட்டண ெகாள்ைகயின் முைறயின் நகைல IFSP யுடன் நான் ெபற்றிருக்கின்ேறன். பில்லிங்
ெபாது அல்லது தனியார் காப்படீ்டு, கட்டணங்களின் ஏற்றத்தாழ்வுகள், மற்றும் / அல்லது
ெசலுத்துவதற்கான திறன் அல்லது திறன் இன்ைம ஆகியவற்றுடன் சம்பந்தப்பட்ட
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எந்தெவாரு முடிைவயும் நான் மறுக்கிேறன் என்று நான் பிறகு முடிவு ெசய்தால், இந்த 

ெகாள்ைக நைடமுைற பாதுகாப்பு மற்றும் சர்ச்ைசத் தீர்மான விருப்பங்கைள கண்டறிகின்றது. 

இந்த உரிைமகள் எனக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன மற்றும் நான் அைவகைள 

புரிந்துெகாண்டிருக்கின்ேறன்.

ைகெயாப்பம் (ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடு: ☐ ெபற்ேறார் (கள்) ☐ சட்டபூர்வமான பாதுகாவலர்☐ மாற்று 

ெபற்ேறார்            ேததி

IFSP கூட்டத்தில் கலந்துெகாண்ட IFSP பங்ேகற்பாளர்கள் 

அச்சிடப்பட்ட ெபயர் மற்றும் 

நற்சான்றிதழ்கள்
பணி / நிறுவனம் ைகெயாப்பம் ேததி

கீழ்கண்ட தனிநபர்கள் கூட்டத்தில் கலந்துெகாள்ளவில்ைல ஆனால் கான்ெபரன்ஸ் அைழப்பு மூலமாக 

கலந்துெகாண்டார்கள் அல்லது எழுத்துப்பரீ்வமாக (எது என்று குறிப்பிடு) 

அச்சிடப்பட்ட ெபயர் மற்றும் 

நற்சான்றிதழ்கள்
பணி/நிறுவனம் ைகெயாப்பம் கான்ெபரன்ஸ்

அைழப்பு/எழுத்தில்




