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ெபற்ேறார் �ன் எ�தப்�ர்வ அறிவ�ப்� 
ேநாக்கம்: ESIT திட்டம் ��� எ�க்�ம் �ன் அல்ல� ��� எ�க்க ம�க்�ம் �ன் ெபற்ேறார்கள் 

��� பற்றிய க�த்ைதப் ெப�வதற்� வாய்ப்பள�ப்பதற்காக மற்�ம் ESIT திட்டத்தின் ��ைவ 

அவர்கள் ஏற்�க்ெகாள்ளாதேபா� சச்சர�த் த�ர்ைவக் ேகார�ம் ெபற்ேறார்க�க்� �ன் எ�த்�ப்�ர்வ 

அறிவ�ப்� வழங்�தல்  . 

 �ழந்ைத 'கள்  ெபயர் ப�றந்த ேததி ��ம்ப  ெசாத்�க்கள் 
ஒ�ங்கிைணப்பாளர் 

ெபற்ேறார் (கள்) ெபயர் ேததி 

உங்கள் �ழந்ைத அல்ல� ��ம்பத்ைத அைடயாளங்கா�தல், மதிப்ப�� ெசய்தல் அல்ல� இடத்ைத 

���ெசய்தல் ேபான்றவற்ைறத் ெதாங்�தல் அல்ல� மாற்�வதற்� �ன்னர் எ�தப்�ர்வமான 

அறிவ�ப்� நியாயமான ேநரத்திற்�ள் ESIT திட்டம் வழங்கேவண்�ம் அல்ல� உங்கள் �ழந்ைதய�ன் 

அல்ல� ��ம்பத்திற்கான ெபா�த்தமான ஆரம்பகால தைலய�� ேசைவகைள வழங்�வதற்கான 

ச�ைககள். இ� உங்கள் அறிவ�ப்ப�ன் க�த்� . ெபா�ந்�ம் அைனத்ைத�ம் ச�பார்க்க�ம்: 

உங்கள் �ழந்ைதக்� மதிப்ப�� மற்�ம் மதிப்பாய்� ேதைவய�ல்ைல மற்�ம் மதிப்ப�� மற்�ம் 
மதிப்பாய்ைவ ந�ங்கள் ேகா�ய��க்கவ�ல்ைல. 

உங்கள் �ழந்ைத ESIT திட்டத்திற்� த�தி�ைடயவர், மற்�ம் ன் ஆரம்ப IFSP  ஐ உ�வாக்க 
உங்கள் �ழந்ைதக்� ஒ� �ட்டம் ேதைவ. 

உங்கள் �ழந்ைத ESIT திட்டத்திற்� த�தியானவர்  இல்ைல. 

தன�ப்ப�த்தப்பட்ட ��ம்ப ேசைவத் திட்டத்ைத (IFSP) உ�வாக்க ஆண்�ேதா�ம் ஒ� �ட்டம் 

ேதைவப்ப�கிற�.  .  
 தன�ப்ப�த்தப்பட்ட ��ம்ப ேசைவத் திட்டத்ைத (IFSP) தி�த்த அல்ல� ஆய்� ெசய்ய ஒ� 

�ட்டம் ேதைவப்ப�கிற�  . 
உங்கள் ஒப்�த�டன் மாற்றியைமக்கப்பட்ட திட்டமிடல் மாநா� ஒன்� நடத்தப்பட இ�க்கிற�. 

மற்றைவ (வ�வ�க்க) 

இந்த  ��ைவ (அதாவ�, மதிப்ப�� / மதிப்பாய்� ���கள், அறிக்ைககள், பதி�கள் ேபான்றைவ) 
எ�ப்பதற்�ப் பயன்ப�த்தப்பட்ட தகவல்கள�ன் வ�ளக்கம் உள்ள�ட்ட ஏன் இந்த ெசயல் (கள்) 

�ன்ெமாழியப்பட்ட� அல்ல� ம�க்கப்பட்ட� என்பதற்கான காரணம்): 

ெபற்ேறார் (கள்) ஒப்�தல் 

அறிவ�ப்�  ேநர�யாக ெகா�க்கப்பட்ட� மின்னஞ்சல் ெசய்யப்பட்ட  (ேததி) 
 (ெபயர் / தைலப்� / �கைம) �லம் 
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   ந�ங்கள் இந்த அறிவ�ப்ைப மின்னஞ்சல் �லம் ெபற்ற�ர்கள், தய�ெசய்� ைகெய�த்திட்� தி�ம்ப 
அ�ப்ப�ம்:  

ெபயர்: 
�கவ�: 

இந்த அறிவ�ப்�,  �ழந்ைதகள் மற்�ம் நடக்கத் ெதாடங்�ம்  �ழந்ைதக�க்கான ஆரம்பகால ஆதர�, 

�ைறபா�ைடய �ழந்ைதகள�ன் கல்வ�ச் சட்டம் (IDEA)  ப�தி C ெசயல்�ைற பா�காப்�கள் (ெபற்ேறார் 
உ�ைமகள்) ஆகியைவகள�ன் நகைலக்  ெகாண்��க்�ம்.  இந்தத் தகவலில் வ�வாதிக்கப்பட்�ள்ளப�, 

ேமேல �றப்பட்ட �ன்ெமாழியப்பட்ட அல்ல� ம�ப்� நடவ�க்ைக (கள்) �றித்� ந�ங்கள் க�த்� ேவ�பா� 
ெகாண்டால் �ைறயான சர்ச்ைச த�ர்ைவக் ேகா�வதற்கான உ�ைம உங்க�க்� உள்ள�. 
 
�ழந்ைதகள் மற்�ம் நடக்கத் ெதாடங்�ம்  �ழந்ைதக�க்கான ஆரம்பகால ஆதர�, �ைறபா�ைடய 

�ழந்ைதகள�ன் கல்வ�ச் சட்டம் (IDEA)  ப�தி C ெசயல்�ைற பா�காப்�கள் (ெபற்ேறார் உ�ைமகள்) 

ஆகியைவகள�ன் நகைல இந்த அறிவ�ப்�டன் நான் ெபற்றி�க்கின்ேறன். இந்த தகவல் எனக்� 

வ�ளக்கப்பட்�ள்ள� மற்�ம் நான் அைத ��ந்�ெகாண்��க்கிேறன். 
 
ெபற்ேறார் ைகெயாப்பம் ேததி 

 

 

இைணப்�: �ழந்ைதகள் மற்�ம் நடக்கத் ெதாடங்�ம் �ழந்ைதக�க்கான ஆரம்பகால ஆதர�, 
�ைறபா�ைடய �ழந்ைதகள�ன்  கல்வ�ச் சட்டம் (����) ப�தி � ெசயல்�ைற பா�காப்�கள் [ெபற்ேறார் 
உ�ைமகள்]) 
�றிப்�: ெபற்ேறார் இந்த ப�வத்தின் நகைலப் ெப�கின்றனர் மற்�ம் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட நகலான� �ழந்ைதய�ன் 
ஆரம்பகால தைலய�ட்�ப் ப�வத்�டன் ேசர்க்கப்பட ேவண்�ம். 
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