
ைகக்குழந்ைதகள் மற்றும் நைடக்குழந்ைதகளுக்கான 
ஆரம்பகால ஆதரவு ேகாவிட்-19 IFSP மீளாய்வுப் படிவம் 
Early Supports for Infants and Toddlers COVID-19 IFSP Review 

Form
(இயற்ைகயானதல்லாத சூழல்களில் மூன்று வருைககள் வைரக்காக) 

ESIT LIMITED IN PERSON SERVICES FORM 
DCYF 15-025 TM (Created 7/2020) Tamil 

பக்கம் 1 / 3 

ேததி முன்கூட்டிய எழுத்துவடிவிலான அறிவிப்பு மற்றும் ெபற்ேறார் உரிைமகள் மற்றும் நைடமுைற சார்ந்த 
பாதுகாப்பு முன்ெனச்சரிக்ைககள் ஆகியைவ குடும்பத்திற்கு வழங்கப்பட்டன:    

1. இயற்ைகயானதல்லாத சூழலில் வருைககள் ேதைவப்படும் IFSP இறுதிவிைளவு(கைள) அைடயாளம்

காண்கிறீர்களா? 

2. ேமற்கண்ட IFSP இறுதிவிைளவு(களுக்கு) ஏன் இயற்ைகயானதல்லாத சூழலில் வருைககள்

ேதைவப்படுகின்றன?

3. இயற்ைகயான சூழல்களில் ேசைவ வழங்குவதற்காகக் குழு ஆராய்ந்த எல்லா விருப்பத்ேதர்வுகைளயும்

குறிக்கவா?
 ெமய்நிகர்   ெதாைலேபசி  குறுஞ்ெசய்தி  மின்னஞ்சல்  அஞ்சல்  ெவளிப்புறங்கள்   
 பிற:  

4. வருைக(கள்) எங்கு நடக்கும்?

5. இயற்ைகயான சூழல்களில் நைடெபற்றுக் ெகாண்டிருக்கும் ேசைவகளுக்குத் திரும்புவதற்கான

திட்டெமான்ைற வழங்கவும்:

முகைமயின் ெபயர்:    FRC-இன் ெபயர்:    

குழந்ைதயின் ெபயர்:    குழந்ைதயின் பிறந்த ேததி:    

தற்ேபாைதய IFSP ேததி: அடுத்த IFSP மீளாய்வுத் ேததி: 

• இந்த IFSP மீளாய்வுப் படிவம், IFSP மீளாய்வுச் ெசயல்முைறைய விைரவுபடுத்துவதற்கான ஓர் குறுகிய கால
நடவடிக்ைகயாகும். DMS-இல் IFSP மீளாய்ைவ நிைறவுெசய்வதற்கான வழக்கமான ெசயல்முைறையப்
பின்பற்றுவதற்கு FRC-கள் ேதர்வு ெசய்யலாம்.

• இயற்ைகயானதல்லாத சூழல்களில் மூன்றுக்கும் ேமற்பட்ட வருைககளுக்கு DMS-இல் முழு IFSP மீளாய்வு
நிைறவுெசய்யப்பட ேவண்டியது ேதைவப்படும்.

• இந்த விைரவுபடுத்திய IFSP மீளாய்வுப் படிவத்ைதப் பூர்த்தி ெசய்வதற்கு முன்னர், முன்கூட்டிய எழுத்துவடிவிலான
அறிவிப்பு மற்றும் ெபற்ேறார் உரிைமகள் மற்றும் நைடமுைற சார்ந்த பாதுகாப்பு முன்ெனச்சரிக்ைககள் ஆகியைவ 
குடும்பத்திற்கு வழங்கப்பட ேவண்டும். 

• இந்தப் படிவம் IFSP குழுவால் பூர்த்தி ெசய்யப்பட்டு, ெபற்ேறார்/பராமரிப்பாளரால் ைகெயாப்பமிடப்பட்டு,
இயற்ைகயானதல்லாத சூழலில் முதல் வருைகக்கு முன்னர் ESIT தரவு ேமலாண்ைம அைமப்பில் (Data Management
System, DMS) குழந்ைதயின் ேகாப்புக்குப் பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

• இந்தப் படிவம் அடுத்த IFSP மீளாய்வு நைடெபறும் ேநரத்தில் அல்லது முழு ேசைவகளுக்காக EIPA, ESIT-இன்
மூன்றாம் கட்ட மறுநுைழவில் நுைழயும் ேபாது காலாவதியாகிறது.
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 IFSP ைகெயாப்பப் பக்கம் 
ஒப்புதல்: 

 நான் இந்த IFSP-இன் ேமம்பாட்டில் பங்ேகற்ேறன் மற்றும் இந்த IFSP-இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 
நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு, ைகக்குழந்ைதகள் மற்றும் நைடக்குழந்ைதகளுக்கான திட்ட மற்றும் ேசைவ 
வழங்குநர்களுக்கான வாஷிங்டன் ஆரம்பகால ஆதரவுக்கான அறிந்தளிக்கப்பட்ட ஒப்புதைல வழங்குகிேறன். 
ஒப்புதல் என்பது எனது ெசாந்த ெமாழியில் அல்லது பிற தகவல்ெதாடர்பு முைறயில், ஒப்புதல் ேகாரப்படும் 
நடவடிக்ைககள் குறித்த அைனத்து தகவல்களும் எனக்கு முழுைமயாகத் ெதரிவிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும்; 
ஒப்புதல் ேகாரப்படும் நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு நான் எழுத்துப்பூர்வமாகப் புரிந்துெகாண்டு 
ஒப்புக்ெகாள்கிேறன் என்றும் அர்த்தமாகும்; நடவடிக்ைககள் மற்றும் ெவளியிடப்படும் பதிவுகளின் 
பட்டியல்கைளயும் (ஏேதனும் இருந்தால்), அைவ யாருக்கு ெவளியிடப்படுகிறது என்பைதயும் ஒப்புதல் 
விவரிக்கிறது; ேமலும் எனது ஒப்புதைல வழங்குவது தன்னார்வத்திலானது மற்றும் அைத எந்த ேநரத்திலும் நான் 
எழுத்துப்பூர்வமாக ரத்து ெசய்யலாம். அவ்வாறு ஒப்புதைலத் திரும்பப் ெபறுவது ஏற்ெகனேவ நடந்தவற்ைற 
மாற்றாது (ஒப்புதைலத் திரும்பப் ெபறுவதற்கு முன்னர் நிகழ்ந்த எந்தெவாரு ெசயலுக்கும் இது ெபாருந்தாது.) 

 ஏேதனும் ஆரம்ப இைடயீட்டுச் ேசைவைய (குடும்ப வள ஒருங்கிைணப்புக்கான விதிமுைறகளின் கீழ் 
ேதைவயான நைடமுைற சார்ந்த ெசயல்பாடுகைளத் தவிர) நான் ஏற்கலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம் என்பைதயும், 
அத்தைகய ேசைவைய நான் முதலில் ஏற்றுக்ெகாண்ட பிறகும், ைகக்குழந்ைதகள் மற்றும் நைடக்குழந்ைதகள் 
திட்டத்திற்கான வாஷிங்டன் ஆரம்பகால ஆதரவு வழியாக எனது குழந்ைத அல்லது குடும்பத்தினர் ெபறுகின்ற 
ஏேதனும் பிற ஆரம்பக்கால இைடயீட்டுச் ேசைவ(களுக்கு) எந்த பாதிப்புமில்லாமல் அைத நிராகரிக்கலாம் 
என்பைதயும் நான் புரிந்துெகாள்கிேறன். (குறிப்பு: ெபாருத்தமானதாக இருந்தால், ஒன்று அல்லது அதற்கு 
ேமற்பட்ட ஆரம்ப இைடயீட்டுச் ேசைவகைள நிராகரித்தல் அல்லது ESIT திட்டப் படிவத்தில் பங்ேகற்பைத 
நிராகரித்தல் என்பைத நிைறவு ெசய்யுங்கள்.) 

 இந்த IFSP-ஐ ெசயல்படுத்துவதற்குப் ெபாறுப்பான ஆரம்ப இைடயீட்டு வழங்குநர்கள் மற்றும் திட்ட 
நிர்வாகிகளுக்கு இைடேய எனது IFSP பகிர்ந்துெகாள்ளப்படும் என்பைத நான் புரிந்துெகாள்கிேறன். 

 நான் இந்த IFSP உடன் ேசர்த்து ைகக்குழந்ைதகள் மற்றும் நைடக்குழந்ைதகள் திட்டத்திற்கான வாஷிங்டன் 
ஆரம்பகால ஆதரவு, உடற்குைறகளுடன் உள்ள தனிநபர்களுக்கான கல்விச் சட்டத்தின் (Individuals with 
Disabilities Education Act, IDEA) பகுதி C நைடமுைற சார்ந்த பாதுகாப்பு முன்ெனச்சரிக்ைககள் \ [ெபற்ேறார் 
உரிைமகள்] ஆகியவற்றின் நகைலப் ெபற்றுள்ேளன். இத்தகவல்களில், நான் ஏேதனும் முடிவுகளுடன் 
உடன்படவில்ைல என்று பின்னர் முடிவு ெசய்தால் நான் பயன்படுத்தக்கூடிய புகார் நைடமுைறகளும் 
காலவரிைசகளும் உள்ளடங்கும். இந்த உரிைமகள் எனக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன, ேமலும் நான் அவற்ைறப் 
புரிந்துெகாள்கிேறன். 

 நான் இந்த IFSP உடன் ேசர்த்து ைகக்குழந்ைதகள் மற்றும் நைடக்குழந்ைதகள் திட்டத்திற்கான வாஷிங்டன் 
ஆரம்பகால ஆதரவு, பணமளிப்புகள் மற்றும் கட்டணங்கள் ெசலுத்தும் முைற குறித்த ெகாள்ைக ஆகியவற்றின் 
நகைலப் ெபற்றுள்ேளன். ெபாது அல்லது தனியார் காப்புறுதிைய பில்லிங் ெசய்வது, கட்டணம் விதிப்பது 
மற்றும்/அல்லது பணம் ெசலுத்துவதற்கான திறன் அல்லது திறனின்ைமையத் தீர்மானிப்பது ெதாடர்பான 
எந்தெவாரு முடிவுடனும் நான் உடன்படவில்ைல என்ன்று நான் பின்னர் முடிவுெசய்தால், நான் 
பயன்படுத்தக்கூடிய நைடமுைற சார்ந்த பாதுகாப்பு முன்ெனச்சரிக்ைககள் மற்றும் சர்ச்ைசையத் தீர்ப்பதற்கான 
விருப்பத்ேதர்வுகைள இந்தக் ெகாள்ைக அைடயாளம் காட்டுகிறது. இந்த உரிைமகள் எனக்கு 
விளக்கப்பட்டுள்ளன, ேமலும் நான் அவற்ைறப் புரிந்துெகாள்கிேறன். 

இவரின் ைகெயாப்பம் (ஒன்ைறக் குறிக்கவும்):  ெபற்ேறார்    சட்டப்படியான காப்பாளர்    
 பிரதிநிதித்துவம் ெபற்ற ெபற்ேறார் 

 

ைகெயாப்பம் அச்சிடப்பட்ட ெபயர் ேததி 
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இந்த IFSP மீளாய்வுக் கூட்டத்தில் பங்ேகற்ற IFSP குழு உறுப்பினர்கள்:  

அச்சிடப்பட்ட ெபயர்/ 
அறிமுகச் சான்றுகள்: ைகெயாப்பம்: 

பணிப் 
ெபாறுப்பு/முகைம: ேததி: 

பங்ேகற்ற 
விதம்: ஒன்ைறக் 
குறிக்கவும் 

     ெதாைலமுைறக் 
கலந்துைரயாடல் 

 ெதாைலேபசி 
 எழுத்துவடிவில் 

     ெதாைலமுைறக் 
கலந்துைரயாடல் 

 ெதாைலேபசி 
 எழுத்துவடிவில் 

     ெதாைலமுைறக் 
கலந்துைரயாடல் 

 ெதாைலேபசி 
 எழுத்துவடிவில் 

     ெதாைலமுைறக் 
கலந்துைரயாடல் 

 ெதாைலேபசி 
 எழுத்துவடிவில் 

     ெதாைலமுைறக் 
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