
பிறந்த குழந்ததகள் மற்றும் தவழும் குழந்ததகளுகக்ான 
ஆரம்பகால தனிப்பட்ட நபர ்ஆதரவு (ESIT) சேதவகளுகக்ு 
மாறுவதற்கான குடும்பங்களுகக்ான வழிகாட்டி 

உங்கள் குடும்பம் பாதுகாப்பாகவும் 
ஆசராகக்ியமாகவும் இருகக் சவண்டும் 
என்று ESIT திட்டம் விரும்புகிறது. உங்கதளப் 
பாரத்வயிட வரும் சேதவ வழங்குநரக்ள் 
அரசு மற்றும் அவரக்ளின் ஏஜென்சியின் 
வழிகாட்டுதல்கதளப் பின்பற்றுவாரக்ள்.

நாங்கள் தனிப்பட்ட நபர ்சேதவகளுகக்ு மாற 
சவண்டுமா?
உங்கள் குழந்தத மற்றும் குடும்பதத்ின் சததவகதள சவறு 
எவதரயும் விட சிறப்பாக நீங்கள் அறிவீரக்ள், சமலும் 
தனிப்பட்ட நபர ்சேதவகளுகக்ு மாறுவதற்கான ேரியான 
சநரதத்த நீங்கள் சதரவ்ு ஜேய்யலாம். உங்கள் விருப்பங்கதளக ்
கலந்தாசலாசிகக் உங்கள் குடும்ப வள ஒருங்கிதணப்பாளர ்
மற்றும் உங்கள் பிற சேதவ வழங்குநரக்ள் உள்ளனர.்

எனது விருப்பங்கள் என்ன?
குடும்பங்களுகக்ு பலவிதமான சேதவ வழங்கல் விருப்பங்கள் 
உள்ளன. உதாரணதத்ிற்கு, நீங்கள்:

• சநாயியல் ஜதாதலத ்ஜதாடரப்ு சேதவகதளத ்
ஜதாடரலாம்

• உங்கள் வீட்டிற்கு ஓர ்வழங்குநர ்வருவததத ்
சதரவ்ுஜேய்யலாம்

• ஓர ்பூங்கா அல்லது உங்கள் வீட்டுதச்தாட்டம் சபான்ற
ஜவளிப்புற இடதத்ில் ஒரு வழங்குநதரே ்ேந்திகக்த ்
சதரவ்ுஜேய்யலாம்

• அல்லது இந்த விருப்பங்களின் எந்தஜவாரு கலதவதயயும்
சதரவ்ுஜேய்யலாம்

தனிப்பட்ட நபர ்சேதவகளின் சபாது முகக ்
கவேம் அணிய சவண்டியது யார?்
வழங்குநரக்ள் உங்கள் வீட்டில் முகக ்கவேதத்த அணிவாரக்ள். 
வீட்டு வருதககக்ு முன், முகக ்கவேம் அணிந்தால் வழங்குநர ்
எப்படி இருப்பார ்என்பதத உங்கள் குழந்ததகக்ுக ்காண்பிகக் 
உங்கள் வழங்குநருடன் வீடிசயா அதழப்தப நீங்கள் ஏற்பாடு 
ஜேய்ய விரும்பலாம். முகக ்கவேங்கள் அதனவதரயும் 
பாதுகாப்பாக தவதத்ிருகக்ின்றன என்பதத உங்கள் 
குழந்ததகக்ு விளகக்ுங்கள். தனிப்பட்ட நபர ்சேதவகதளப் 
ஜபறும் உங்கள் குழந்தத முகக ்கவேதத்த அணியத ்
சததவயில்தல. இருப்பினும், நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் 
ஐந்து வயதுகக்ு சமற்பட்டவரக்ளும் முகக ்கவேம் ஒன்று 
அணியுமாறு சகட்கப்படுவீரக்ள்.

எனது வழங்குநர ்எங்கள் வீட்டிற்கு 
வரும்சபாது, எங்கள் அமரவ்ு முன்பு சபாலசவ 
இருகக்ுமா?
தனிப்பட்ட நபர ்சேதவகளுகக்ு மாறுவதற்கு நீங்கள் முடிவு 
ஜேய்தால், உங்கள் வழங்குநர ்ஏஜென்சியின் பாதுகாப்புத ்
சததவகதள மதிப்பாய்வு ஜேய்து அதவ எப்படி இருகக்ும் 
என்பதத விவரிப்பாரக்ள். இந்த சததவகள் வருதககளின் 
ஆரம்பதத்ில் விதத்ியாேமாக உணரகக்ூடும், ஆனால் அதவ 
உங்கள் பாதுகாப்பிற்காகசவ உள்ளன. உங்கள் சேதவ 
வழங்குநர ்தனி நபர ்சேதவகதள வழங்குவார ்என்றாலும், 
சநாய்த ்ஜதாற்று முந்ததய விஷயங்கள் சபால் இருகக்ாது. 
வருதகயின் சபாது நீங்களும் உங்கள் குழந்ததயும் 
ஜேௌகரியமாக இருப்பது முகக்ியம்.

கூடுதல் சகள்விகள்? 
உங்கள் குழந்ததயின் வளரே்ச்ி இலகக்ுகதள சநாகக்ி 
ஜேயல்படும்சபாது உங்கள் குடும்பதத்த பாதுகாப்பாக 
தவதத்ிருகக்ும் விருப்பங்கதளக ்கண்டறிய நாங்கள் 
கடதமப்பட்டுள்சளாம். உங்களுகக்ு ஏசதனும் சகள்விகள் 
இருந்தால், தயவுஜேய்து உங்கள் சேதவ வழங்குநரிடம் 
அல்லது உங்கள் குடும்ப வள ஒருங்கிதணப்பாளரிடம் 
சகளுங்கள்.

இந்த ஆவணதத்ின் நகல்கதள மாற்று வடிவதத்ில் அல்லது ஜமாழிய ில் வ ிரும்ப ினால், தயவுஜேய்து DCYF Constituent Relations-ஐ ஜதாடரப்ுஜகாள்ளவும் 

(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).  TM (04-2021) Tamil

ARCHIVED

ARCHIVED DOCUMENT. As of December 13, 2022, this document is no longer in force.

mailto:ConstRelations%40dcyf.wa.gov?subject=



