
Prior Written Notice -Telugu 

తల్లదిండ్రుల మందస్తు నోటీస్త 
ఉదే్ధశ్య ం: ESIT కార్య డ్రరమం చర్య  తీస్తకునే మందస్తుగా లేదా తల్లదిండ్రులు ఈ చర్య ను పరిగణనలోకి తీస్తకునే అవకాశం 

ఇవవ డానికి లేదా వారు ESIT డ్రోడ్రగామ్ నిర్ణయంతో విభేదిస్తు వివాద పరిషా్క రానిి  అభ్య రి థంచడానికి మందుగా చర్య  

తీస్తకోవడానికి మందస్తు ల్లఖిత నోటీస్తను తల్లదిండ్రులను అందించడానికి. 

శిశువులు పేరు పుటి్టన తేది కుటంబ నరుల అనుసంధానకర్ త 

తదండ్రుల పేరుు తేది 

మీ శిశువు లేదా కుటంబానికి తగిన డ్రార్ంభ్ జోరయ ం స్తవలను మీ పిలలి గురిుంపు లేదా మూల్య ంరనం లేదా నియామరం 

లేదా డ్రార్ంభంచటానికి లేదా మార్చ డానికి డ్రపతిాదించడానికి లేదా తిర్సా్ రించడానికి మందుగా స్హేతురమైన 

స్మయంలో మీకు మందుగా డ్రవాతపూర్వ ర నోటీస్తను అందించడానికి ESIT డ్రోడ్రగామ్ అవస్ర్మవుతుంది ఇది మీ 

డ్రపరటన యొరా  నోటీస్త. దయచేసి వరి ుంచేవాటనిి ంటినీ తనిఖీ చేయండి::

మీ శిశువుకు మూల్య ంరనం మరియు అంచనా అవస్ర్ం లేదు మరియు మీరు మూల్య ంరనం మరియు అంచనాను 

అభ్య రి థంచలేదు. 

మీ శిశువు ESIT డ్రోడ్రగామకు అర్హత రల్లగిఉంది, మరియు మీ శిశువు ' కు డ్రాథమిర IFSP ను అభవృది ిచేయడానికి ఒర 

స్మావేశం అవస్ర్మవుతుంది 

మీ శిశువు ESIT డ్రోడ్రగామకు అరుహు కాదు. 

వారిరి వయ కి ుగత కుటంబ స్తవ డ్రపణాళిరను (IFSP) అభవృది ిచేయడానికి ఒర స్మావేశం అవస్ర్మవుతుంది . 

వయ కి ుగత కుటంబ స్తవ డ్రపణాళిర (IFSP) ను పునరివ చార్ణ లేదా స్మీక్షంచేందుకు స్మావేశం అవస్ర్మవుతుంది . 

మీ ఆమోదంతో పరివర్ున డ్రపణాళిర స్మావేశం జరుగుతుంది. 

ఇతర్మలు (వివరించండి) 

కార్ణాలు ఈ నిర్ణయం తీస్తకునేవారు స్మాచార్ వివర్ణతో స్హా ఎందుకు ఈ చర్య  (లు) డ్రపతిాదించారు లేదా నిరారరించారు 

isi (అనగా, మూల్య ంరనం / అంచనా ఫల్లతాలు, నివేదిరలు, రికారుులు, మొదలైనవి): 

తల్లుదండ్రుల ఆమోదం/అంగీకార్ం 

నోటీసు  వ్య క్త తగతంగా ఇవ్వ బడంది  తేదీన మెయిల్ చేయబడనది (తేది) 

చేత (పేరు/టైటిల్/ఏజెనీీ : 

  మీరు ఈ నోటీస్తను మెయిల్ దావ రా అందుకునాి రు, దయచేసి సైన్ ఇన్ చేసి దానిని తిరిగి పంపండి: 

పేరు: 

చిరునామా: 

శిశువులు మరియు పసిబిడ్ులు కార్య డ్రరమ డ్రార్ంభ్ మదదతు, విరల్ంగ వయ కుుల విదాయ  చటటం (IDEA)(ార్ట ట సి విధాన పర్మైన భ్డ్రరతలు 

[పేరంట్ రైటీ్ ]) యొరా  డ్రపతి ఈ నోటీస్తలో భాగంగావుంటంది. ఈ స్మాచార్ంలో చరిచ ంచినటిగా, పైన డ్రపతిాదించిన లేదా 

తిర్సా్ రించిన చర్య  (లు) ను మీరు అధికారిరంగా వివాద పరిషా్క రానిి  అభ్య రి థంచాలనే హకుా  రల్లగివుంటారు. 

శిశువులు మరియు పసిబిడ్ులు కార్య డ్రరమ డ్రార్ంభ్ మదదతు, విరల్ంగ వయ కుుల విదాయ  చటటం (IDEA) (ార్ట ట సి విధాన పర్మైన భ్డ్రరతలు 

[పేరంట్ రైటీ్ ]) యొరా  డ్రపతిని నేను ఈ నోటీస్త తోాట అందుకునిా ను. ఈ స్మాచార్ం నాకు వివరించబడింది మరియు నేను 

అర్ థం చేస్తకునిా ను. 

తల్లదిండ్రుల స్ంతరం తేది 



 

 

అనుబంరం: శిశువులు మరియు పసిబిడ్ులు కార్య డ్రరమ కొర్కు డ్రార్ంభ్ మదదతు,  విరల్ంగ వయ కుుల విదాయ  చటటం(IDEA} భాగం సి 
విధానపర్మైన భ్డ్రరత షర్తులు [ తల్లదిండ్రుల హకుా లు]) 
గమనిర: తల్లదిండ్రులకు ఈ ఫార్ం యొరా  డ్రపతిని పందుకుంటారు మరియు అల్గే  స్ంతరం చేయబడిన ఈ డ్రపతి పిలవిాని డ్రార్ంభ్ంలో రికారుుతోాట 
జతచేయబుతుంది. 
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