"என்னால் கட்டணத் தத ததாதகதை தெலுத் த
இைலவில் தல என்றால் என்ன தெை் வது?"
உங் களின் ககோகேகள் , இணைக் கோே் பீடு அல் லது
விலக் கு செலுத்த இயலோத சூழலில் உங் கள் குடும் ேம்
ஆரம் ே தணலயீட்டுெ் கெணைணய மறுக் கோமல்
இருக் கலோம் . உங் களோல் கட்டைம் செலுத்த இயலோது
என்ேணத நீ ங் கள் இந் த ேடிைத்ணத நிரே் புைன் மூலம்
முடிவு செய் யலோம் . உங் களோல் கட்டைம் செலுத்த
இயலும் என்று நோங் கள் முடிவு செய் தோல்
முழுைணதயும் செலுத்தைதற் கு நீ ங் கள் தோன்
சேோறுே் புணடயைர்கள் உங் கள் FRC மற் றும் கெணை
ைழங் குநர் இந் த செயல் ேோட்டில் உங் களுக் கு உதவி
செய் ைோர்
குடும் ே ைருமோனம் அல் லது செலவில் மோற் றம்
ைருகின்ற எந் த கநரத்திலும் அைர்களுணடய ககோகே,
இணைக் கோே் பீடு, விலக்கு அல் லது மோத குடும் ே
கட்டைம் செலுத்தும் திறனில் மறுமுடிவு எடுக்க ஒரு
குடும் ேம் ககோரலோம் .
ஒரு குடும் ேம் ககோகே, இணைக்கோே் பீடு, விலக் குகள்
அல் லது குடும் ே மோத கட்டைம் கேோன்றைற் ணற 90
நோட்களுக் கு கமலோக செலுத்தோமல் இருந் தோல் El
திட்டம் IFSP கெணைகணள El திட்டத்துடன் ேைம்
செலுத்துைதற் கோன திட்டம் ைகுக்கே் ேடும் ைணர
நிறுத்தி ணைக் கலோம் .

உங் கள் குடும் ே ைளங் கள்
ஒருங் கிணைே் ேோளர் (FRC):

ைோஷிங் டன்
ஆரம் ேத்
தணலயீட்டுெ்
கெணைகள்
குடும் ே செலவின ேங் ககற் ே்பு (FCP)

சதோணலகேசி:
திட்டம் :

Department of Early Learning
Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
P.O. Box 40970
Olympia, WA 98504-0970
சதோணலகேசி: 360.725.3500

ஆரம் ப ததலயீட்டுெ் செதவகளுக் காக கட்டணெ்
தெலவுகதை என்னுதடை காப் பீடு தகாண்டிக் கிறது
என்று நான் நிதனக் கிசறன்.
சில சுகோதோர கோே் பீடு திட்டங் கள் El கெணைகணளக்
சகோை்டிருக் கும் மற் றணைகள் சகோை்டிக்கோது.
உங் கள் குழந் ணதகளுக் கு IFSP கெணைகள் ஏதோைது
இருந் தோல் El திட்டம் உங் கள் குடும் ேத்தின் செலவின
ேங் ககற் ணே முடிவு செய் ய உங் களுடன்
தனித்தனியோக கைணல செய் யும் . அணனத்து
தகுதியுள் ள குழந் ணதகளும் கெணைகணளே்
சேறுைதற் கு குடும் ே செலவின ேங் ககற் ே்பு (FCP)
அைசியம் .

சகை் விகை் அல் லது கவதலகை் ?
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குடும் ே செலவின ேங் ககற் பு (FCP)
அல் லது ஆரம் ே தணலயீட்டுெ்
கெணைகள் ேற் றிய உங் கள் எந்த
ககள் விகளுக்கும் உங் கள் ஆரம் ே
தணலயீட்டுத் (El) திட்டத்தின் திட்ட
இயக்குநர் ேதில் செோல் ேைரோக இருக்க
கைை்டும் .
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வாஷிங் டன் ஆரம் பத் ததலயீட்டுெ் (El) செதவகை்

ஆரம் பத் ததலயீட்டுெ் (El) செதவகளுக் கு என்ன
தெலவு ஆகும் .
உங் கணள குழந் ணதயின் El கெணைகளுக் கு என்ன
செலவு ஆகும் என்ேணத முன்ேோககை
சதரிந் துசகோள் ைதற் கு ைோய் ே் பு இல் ணல. ஆரம் ேத
தணலயீட்டு கெணையில் கலந் துசகோள் ைதன்
விணளைோக உங் கள் குழந் ணதக் கு என்ன
நிகழகைை்டும் என்று நீ ங் கள் விரும் புகின்றீர்கள்
என்ேணத உங் களுடன் கேசி முடிவு செய் யும் ைணர
இந் தத் தகைல் எங் களுக் கு சதரியோது. உங் கள்
குடும் ேத்தின் முன்னுரிணமகள் , ைளங் கள் , கைணலகள்
மற் றும் உங் கள் குழந் ணதயின் கதணை கேோன்றைற் றின்
அடிே் ேணடயில் உங் கள் குடும் ேம் மற் றும் குழந் ணத
கெணைகணளே் சேறுகின்றோர்கள் . இணைகணள நீ ங் கள்
மற் றும் உங் களுடன் கைணல செய் யும் குழு முடிவு
செய் ய கைை்டும் . ஆரம் ே தணலயீட்டுெ் கெணை
என்ேது ஒை் சைோரு குழந் ணதக் கும் குடும் ேத்திற் கும்
தனிே் ேட்டது.

IDEA-இன் ேகுதி C சில El செயல் ேோடுகள் உங் கள்
குடும் ேத்திற் கு இலைெமோக ைழங் கே் ேடுகிறது என்று
கூறுகின்றது. அந் தெ் செயல் ேோடுகள்

குழந் ணத கை்டுபிடித்தல் (El தகுதியுள் ள
குழந் ணதகணள கை்டுபிக் க).

மதிே் பீடு மற் றும் மதிே் ேோய் வு (ஒரு குழந் ணத El
க்கு தகுதியுணடயைரோ என்ேணத தீர்மோனிக்க).

கெணை ஒருங் கிணைே் பு (குடும் ேங் களுக்கோன
ைளங் கணளக் கை்டுபிடிக் கும் நடைடிக் ணககள் ).

தனிே் ேட்ட குடும் ே கெணைத் திட்டம் (IFSP)
குடும் ேத் திட்டத்தின் ைளர்ெ்சி மற் றும்
மதிே் பீடுகள் .

குடும் ே உரிணமகள் (செயல் முணற ேோதுகோே் பு
மற் றும் ஒழுங் கு செயல் முணற என
அணழக் கே் ேடுகிறது).

"தெலவு இருக் கும் என்று எனக் கு எப் படித் ததரியும் ?"
கெணைக் கோன எந் தசைோரு கட்டைமும் இருந் தோல் ,
அதணன முடிவு செய் ய நீ ங் கள் நிரே் பும் ேடிைம்
உங் களுக் கு உதவும் . உங் கள் சேோது அல் லது தனியோர்
கோே் பீட்ணடே் ேயன்ேடுத்துைதற் கு நீ ங் கள்
ஒே் புதலளிக் கிறீர்கள் என்றோல் மற் றும் உங் கள்
ககோகே, இணைக்கோே் பீடு மற் றும் விலக் குகள்
ஆகியைற் ணறெ் செலுத்த ஒே் புக்சகோை்டோல் , நீ ங் கள்
எந் தசைோரு நிதி தகைணலயும் ைழங் க
கைை்டியதில் ணல. உங் கள் ககோகே, இணைக் கோே் பீடு
மற் றும் விலக்குகணள உங் களோல் செலுத்த
முடியவில் ணலசயன நிணனத்தோல் , கெணைகளுக்கோன
எந் த செலவும் இருே் பின், அதணன முடிவு செய் ய நிதி
தகைல் கள் சகோடுக் கே் ேட கைை்டும் .

"என் வருமானம் அல் லது சுகாதாரக் காப் பீட்தடப்
பற் றிை தகவல் கதை நான் தகாடுக் கவில் தல
என்றால் என்னாகும் ?"
தங் கள் ைருமோனத்ணதே் ேற் றிய தகைல் கணள
ைழங் கோமல் இருக் க அல் லது திட்டம் சேோது அல் லது
தனியோர் சுகோதோரக் கோே் பீட்டில் கட்டைத்ணத
ைசூலித்துக்சகோள் ள அனுமதிக்க குடும் ேத்திற் கு
உரிணம உை்டு. நீ ங் கள் உங் கள் ைருமோன தகைல் களை
ைழங் கவில் ணல எனில் , மருத்துை உதவி (தகுதி
இருந் தோல் ) அல் லது திட்டம் உங் கள் கோே் பீட்டில்
கட்டைத்ணத ைசூலிக் க விை்ைே் பித்தோல் , குடும் ே
செலவின ேங் ககற் பு (FCP) அடிே் ேணடயில் கெணைகணள
ைழங் குைதற் கு மோதோந் திர குடும் ே கட்டைத்ணத
உங் கள் குடும் ேத்தின் அளவு மற் றும் ைருைோய் க் கு
ஏற் ே நீ ங் கள் செலுத்த கைை்டும் .
ெோத்தியமோன குடும் ே செலவுகள் குறித்த கமலும்
விரிைோன தகைல் கள் கட்டை முணற மற் றும் கட்டைக்
சகோள் ணககள் முணறயில் சகோடுக்கே் ேட்டிருக்கின்றன
அதணனக் குடும் ே விைகோரங் கள் ஒருங் கிணைே் ேோளர்
(FRC) உங் களுக்கு சகோடுே் ேோர்.

குடும் ப வருமானம் மற் றும் தெலவுத்
தகவல் இரகசிைமானது. இது
எழுத்துப் பூர்வமான அனுமதியின்றி
சவறு எந் த திட்டத்திற் கும் (தபாது
அல் லது தனிைார்)
வழங் கப் படமாட்டாது.

"இன்தனாரு ஆரம் பத் ததலயீட்டுத் திட்டத் திற் கு
நான் தென்றாசலா அல் லது மாறினால் என்னாகும் ?"
இந் தெ் செதவகளுக் கு தெலவு தெை் ை சவண்டுமா?
குணறேோடுணடய தனிநேர் கல் விெ் ெட்டத்தின் (IDEA)
ேகுதி C என்ேது ஒரு கூட்டோெ்சிெ் ெட்டம் அது ஆரம் ேத்
தணலயீடு கெணைகள் (El) எை் ைோறு ைழங் கே் ேடுகிறது
என்று ைழிகோட்டுகிறது. IDEA சில EI கெணைகளுக் கு
குடும் ே செலவின ேங் ககற் ணே அனுமதிக்கிறது.
குடும் ேத்தின் சேோது அல் லது தனியோர் கோே் பீட்டுே்
ேயனில் FCP உள் ளடங் கியுள் ளது. சில சூழ் நிணலகளில்
FCP குடும் ேத்தின் கட்டைத்ணதயும்
உள் ளடக் கியிருக்கலோம் .

உங் கள் குடும் ேத்தின் அளவு, ைருமோனம் மற் றும்
கோே் பீட்ணட ேற் றிய தகைல் கணள புதிய El திட்டத்திற் கு
நீ ங் கள் ைழங் க கைை்டும் , கமலும் உங் கள் சேோது
அல் லது தனியோர் கோே் பீடு புதிய திட்டத்தின்
கெணைகளுக்கு ைழங் க உதை ஒே் புதல் ைழங் க
கைை்டும் .

"நான் செதவகை் இலவெம் என்று நிதனத் சதன்"
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