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த ாைறனக்கான அறிவிப்பு மற்றும் ஒப்புைல் 
ந ோக்கம்: ச ாைறன முன்தமாழியப்படும்சபாதும் மற்றும் த ாைறன நடத்துவைற்கு தபற்சறார்களின் ஒப்புைல் 
தபறப்படும்சபாதும் தபற்சறார்களுக்கு எழுத்துப்பூர்வமான முன் அறிவிப்பு த ய்யப்படுைல் 
குழந்றையின் தபயர் பிறந்ை சைைி குடும்ப த ாத்துக்கள் ஒருங்கிறைப்பாளர் 

அறிவிப்பிற்கான காரைம் 
ESIT ைிட்டம் த ாைறனச் (அறடயாளம் காணுைல்) த யல்பாடுகள் நறடதபறுவைற்கு முன் குறிப்பிட்ட காலத்ைிற்குள் 
எழுத்துப்பூர்வமான அறிவிப்றப உங்களுக்கு வழங்க சவண்டும். கீசழ உங்கள் றகதயாப்பத்துடன் நீங்கள் இந்ை 
த யல்பாடுகளுக்கு முறற ாரா எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புைறல வழங்க சவண்டும். ESIT ைிட்டத்ைின் கீழ் உங்கள் குழந்றைக்கு 
மைிப்படீு/மைிப்பாய்வின் சைறவறய முடிவு த ய்வதுைான் த ாைறனயின் சநாக்கம். இது உங்கள் அறிவிப்பின் கூற்று  
ஒப்புைல் என்பது உங்கள் த ாந்ை தமாழியில் (சவறு வறகயில் இயலாை பட் த்ைில்) ஒப்புைல் தபறப்பட்ட அறனத்து 
நடவடிக்றககளுக்கும் தைாடப்புறடய அறனத்துத் ைகவல்களும் உங்களுக்கு முழுறமயாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது 
தபாருத்ைமான வாய் வழி பரிமாற்றம், ற றக தமாழி, ப்தரய்லி உள்ளிட்ட தைாடர்புமுறற அல்லது (2) நீங்கள் ஒப்புக் 
தகாண்ட நடிவடிக்றககறளச் த யல்படுத்துவைற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புக்தகாள்கிறரீ்கள் மற்றும் புரிந்துதகாள்கின்றரீ்கள் 
(அைாவது) (3) ஒப்புைல் த யல்பாடுகறள விவரிக்கிறது மற்றும் ஆரம்ப ைறலயடீு பைிவுகறளப் (ஏசைனும் இருந்ைால்) 
பட்டியலிடுகிறது அது யாருக்கு வழங்கப்பட சவண்டுசமா அவர்களுக்கு வழங்கப்படும்; (4) உங்கள் ஒப்புைல் வழங்குவைற்கு 
ைன்னார்வத் தைாறகயும், ஒப்புைல் வழங்குைல் என்பது ைானாகசவ த ய்ைது எந்ை சநரத்ைிலும் அைறனத் ைிரும்பப்தபறலாம் 
நீங்கள் ஒப்புைறல ரத்து த ய்ைால், இது கடந்ை காலத்ைிற்கு இல்றல (6) (ஒப்புைல் ரத்து த ய்யப்படுவைற்கு முன்பு 
ஏற்பட்டஎந்ை ஒரு த யலுமக்கும் இது த யலுக்கு தபாருந்ைாது).  
பரிந்துறரக்கப்பட்ட ைிட்டம் 
கீழ்க்கண்ட வளர்ச் ிப் பகுைிகளின் ஒன்று அல்லது அைற்கு சமற்பட்டறவகளில் உங்கள் குழந்றை த ாைறன 
த ய்யப்படுவார்;  புலனுைர்வு , தமாத்ை சமாட்டார், நல்ல சமாட்டார், ைகவல் தைாடர்பு,  மூக உைர்ச் ி, ைகவறமப்பு, 
பார்றவ, மற்றும் வி ாரறை. ESIT ைிட்டத்ைின் கீழ் மைிப்படீு / மைிப்பாய்வு சைறவப்படுவறைத் ைீர்மானிக்க த ாைறன 
முடிவுகள் பயன்படுத்ைப்படும். எனினும், நீங்கள் எந்ை சநரத்ைிலும் ச ாைறனயின்சபாது மைிப்படீு த ய்ய சவண்டுதமன்ற 
சகாரிக்றகறயயும் ஒப்புைறலயும் வழங்கினால், உங்கள் குழந்றைக்கு குறறபாடு இருப்பைாக  ந்சைகம் இல்றல 
என்றாலும், மைிப்படீு நடத்ைப்படும். ச ாைறனயின் சபாது தபறப்பட்ட முடிவுகளும் ைகவலும் ரக ியமாக இருக்கும்.  
விளக்கம் 
உங்கள் குழந்றையின் சைறவக்சகற்ப த ாைறன எவ்வாறு நடத்ைப்படும் என்பது சவறுபடும் மருத்துவ / வளர்ச் ிப் 
பைிவுகள், தபற்சறார் சபட்டி, குழந்றை கவனிப்பு மற்றும் / அல்லது முறற ார் மற்றும் முறற ாரா வளர்ச் ி ச ாைறனக் 
கருவிகளின் நிர்வாகம் ஆகியறவ இைில் அடங்கும். ச ாைறன த ய்யும் நபர் இந்ை முறறகள் மற்றும் முடிவுகறளப் பற்றி 
உங்களுடன் சபசுவார்.  
சநரவறரயறறகள் 
உங்கள் குழந்றைக்கு மைிப்படீு / மைிப்பாய்வு சைறவ என்று ைீர்மானித்ைால், ைனிப்பயனாக்கப்பட்ட குடும்ப ச றவத் 
ைிட்டத்ைின் (IFSP) வளர்ச் ி மற்றும் மைிப்படீு / மைிப்பாய்வு குழந்றை ESIT ைிட்டத்ைிற்கு பரிந்துறரக்கப்பட்ட குறிப்பிடப்பட்ட 
சைைி முைல் 45 நாட்காட்டி நாட்களுக்குள் நிறறவு த ய்யப்பட சவண்டும். 45 நாட்களுக்கு சமல் உங்கள் குடும்பத்ைிற்கு 
அைிக சநரம் சைறவப்பட்டால், உங்கள் குடும்ப த ாத்துக்கள் ஒருங்கிறைப்பாளரிடம் த ால்வது முக்கியம்.  
 ESIT ைிட்டத்ைிற்கு உங்கள் குழந்றை பரிந்துறரக்கப்பட்ட சைைி:  
இைக்கம் மற்றும் ஒப்புைலின் அறிக்றக 
IDEA இன் பகுைி C இன் கீழ் நான் என்னுறடய உரிறமகள் மற்றும் த யல்முறற பாதுகாப்பு நகறலப் தபற்றிருக்கிசறன். 
(குழந்றைகள் மற்றும் நடக்கத்தைாடங்கும் குழந்றைகளுக்கான முன் ஆைரவு  குறறபாடுறடய ைனிநபர் கல்விச்  ட்டம்  
(IDEA) {4}  பகுைி C த யல்முறறப் பாதுகாப்பு \ [தபற்சறார் உரிறமகள்]) {2}. இந்ை அறிவிப்புடன் __________________________ 

தபற்சறார் துவக்கங்கள் 
இந்ை உரிறமகள் எனக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன மற்றும் நான் புரிந்துதகாண்டிருக்கின்சறன். என்னுறடய ஒப்புைல் 
நானாக வழங்கியது இந்ை படிவத்ைில் றகதயாப்பமிட்ட பிறகும் என்னுறடய குழந்றைக்கு த ாைறன த ய்யக்கூடாது 
என்பறை நான் எந்ை சநரத்ைிலும் சைர்ந்தைடுக்க முடியும். நான் த ாைறன த ய்யவைற்கு ஒப்புைல் வழங்கவில்றல 
என்றால் என்னுறடய குழந்றைக்கு த ாைறன நறடதபறாது என்பறை நான் புரிந்துதகாண்டிருக்கிசறன். இந்ை த ாைறன 
த யல்பாட்டின்சபாது நான் எந்ை சநரமும் மைிப்படீ்றடக் சகட்கலாம் மற்றும் மைிப்படீு த ய்யப்படும் என்பறை நான் 
புரிந்துதகாண்டிருக்கின்சறன். 



சமசல விளக்கப்பட்ட த யல்பாடுகறள நறடமுறறப்படுத்ை ESIT ைிட்டத்ைிற்கு எனக்குத் தைரிவிக்கப்பட்ட 
ஒப்புைறல நான் வழங்கவில்றல. 
அச் ிடப்பட்ட தபற்சறார்(கள்) தபயர் 

தபற்சறார்(கள்) தபயர் சைைி 
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தபயர்/ ைறலப்பு / நிறுவனம் மூலம் தபறப்பட்டது சைைி 

இறைப்புகள்; குழந்றைகள் மற்றும் நடக்கத்தைாடங்கும் குழந்றைகளுக்கான முன் ஆைரவு ைிட்டம்,  குறறபாடுறடய 
ைனிநபர் கல்விச்  ட்டம்  (IDEA)  பகுைி C த யல்முறறப் பாதுகாப்பு \ [தபற்சறார் உரிறமகள்]) 
குறிப்பு தபற்சறார்கள் இந்ை படிவத்ைின் ஒரு நகறலப் தபற்று றகதயாப்பமிட்ட நகல் குழந்றையின் ஆரம்பத் ைறலயிட்டு 
பைிசவடுட்டுடன் இறைக்க சவண்டும். 
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