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DCYF 15-058UR (01/2019) INT/EXT 

 والدین کے لیے پیشگی تحریری نوڻس
کی جانب سے کارروائی کیے جانے یا کارروائی سے انکار کیے جانے سے پہلے والدین کو پیشگی تحریری نوڻس فراہم کرنا، تاکہ  ESITمقصد: 

پروگرام کے فیصلے سے اختالف ہو، تو تنازعے کے حل کے لیے درخواست دینے کا  ESITوالدین کو کارروائی پر غور کرنے اور اگر انہیں 
 موقع دیا جا سکے۔

 فیملی ریسورسز کو آرڈینیڻر تاریخ پیدائش کا نامبچے 

 تاریخ والدین کا نام

ESIT  پروگرام کے ضروری ہے کہ وہ آپ کے بچے کی صورتحال، معائنے یا پروگرام میں تقرری یا آپ کے بچے یا خاندان کو موزوں
ارلی انڻروینشن سروسز کی فراہمی کی تجویز یا شروعات سے انکار کرنے یا کوئی تبدیلی النے سے پہلے معقول وقت کے دوران تحریری 

 لیے آپ کا بیان ہے۔ برائے مہربانی ان تمام پر نشان لگائیں جن کا اطالق ہوتا ہے۔ نوڻس فراہم کرے۔ یہ اس نوڻس کے

 آپ کے بچے کو معائنے اور جائزے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے معائنے اور جائزے کی درخواست نہیں کی۔

 تیار کرنے کے لیے ایک میڻنگ درکار ہے۔ IFSPپروگرام کے لیے اہل ہے اور آپ کے بچے کے لیے ابتدائی  ESITآپ کا بچہ 
 ہے۔نہیں پروگرام کے لیے اہل  ESITآپ کا بچہ 

 ) کو تیار کرنے کے لیے ایک میڻنگ درکار ہے۔IFSPساالنہ انڈیویجوئالئیزڈ فیملی سروس پالن (
 میڻنگ درکار ہے۔) کی نظرثانی یا تبدیلی کرنے کے لیے ایک IFSPساالنہ انڈیویجوئالئیزڈ فیملی سروس پالن (

 منتقلی کی منصوبہ بندی کے لیے ایک کانفرنس آپ کی منظوری کے ساتھ بالئی جا رہی ہے۔
 دیگر (بیان کریں)

ان اقدامات کے تجویز یا رد کیے جانے کی وجوہات، بشمول اس فیصلے کے کیے جانے میں استعمال کی گئی معلومات (یعنی معائنے/جائزے 
 ریکارڈز، وغیرہ) کی وضاحت:کے نتائج، رپورڻس، 

 والدین کا اقرار

 (تاریخ) ڈاک سے بھیجا گیا بتاریخذاتی طور پر دیا گیا  نوڻس 
 (نام/عہدہ/ایجنسی):منجانب 

 :آپ کو یہ نوڻس بذریعہ ڈاک موصول ہوا ہے، برائے مہربانی اس پر دستخط کریں اور درج ذیل کو واپس کر دیں 
 نام:
 پتہ:

کے  C) حصہ IDEAانڈیویجوئلز ود ڈس ایبلڻی ایجوکیشن ایکٹ (اس نوڻس میں واشنگڻن ارلی اسپورٹ فار انفینڻس اینڈ ڻوڈلرز پروگرام، 
جیسا کہ اس معلومات میں بیان کیا گیا ہے، اگر آپ کو اوپر مجوزہ یا رد پروسیجرل سیف گارڈز [والدین کے حقوق] کی ایک نقل موجود ہے۔ 

 دامات) سے اختالف ہے، تو آپ کے پاس تنازعے کے رسمی طور پر حل کی درخواست کرنے کا حق موجود ہے۔کردہ قدم (اق

کے  C) حصہ IDEAانڈیویجوئلز ود ڈس ایبلڻی ایجوکیشن ایکٹ (مجھے اس نوڻس کے ساتھ ارلی اسپورٹ فار انفینڻس اینڈ ڻوڈلرز پروگرام، 
میرے لیے اس معلومات کی وضاحت کر دی گئی ہے اور میں انہیں نقل ملی ہے۔ کی ایک پروسیجرل سیف گارڈز [والدین کے حقوق] 

 سمجھتا/سمجھتی ہوں۔
 تاریخ والدین کا دستخط
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 C) حصہ IDEAانڈیویجوئلز ود ڈس ایبلڻیز ایجوکیشن ایکٹ (منسلکہ: واشنگڻن ارلی اسپورٹ فار انفینڻس اینڈ ڻوڈلرز پروگرام، 
 پروسیجرل سیف گارڈز [والدین کے حقوق]

 ئے گی۔ارلی انڻروینشن ریکارڈ میں شامل کی جاکے والدین کو اس فارم کی ایک نقل ملے گی اور ایک دستخط شدہ نقل بچے نوٹ: 
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