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ልጅዎ የዕድገት መዘግየት እንዳለበት ሲያውቁ፣ በርካታ ስሜቶች ሊፈራረቁብዎ 
ይችላሉ። ፍርሃት ሊሰማዎ ይችላል፣ የተባለውን ነገር ላያምኑ ይችላሉ ወይም የቁጣ 
ስሜት ሊሰማዎ ይችላል። እነዚህ ያልተለመዱ ስሜቶች አይደሉም፣ እናም ብቻዎን 
አይደሉም። ሌሎች ወላጆችም ይህንን ተሞክሮ አልፈውታል ወይም እነዚህ ስሜቶች 
ተሰምተዋቸዋል። ይህ ስሜት ተሰምቷቸው የሚያውቅ ወይም እነዚህ ስጋቶች 
የነበሩባቸውን ሌሎች ወላጆች ሊያገናኙዎ የሚችሉ ግዛት አቀፍ ፕሮግራሞች  
አሉ። ለበለጠ መረጃ እና እገዛ በዚህ መጽሄት ጀርባ ላይ በተዘረዘሩት የወላጅ  
ድጋፍ የስልክ ቁጥሮች መደወል ይችላሉ። 

ውድ ወላጆች፣
ይህ መጽሄት በእጅዎ የሚገኝ ከሆነ፣ ምናልባትም የልጅዎን ዕድገት 
በተመለከተ ስጋት አለዎት ወይም ልጅዎ የዕድገት መዘግየት እንዳለበት 
ተነግሮዎታል ማለት ነው።

ሴት ልጄ ሱዚ፣ የዕድገት መዘግየት ምርመራዎች በሚደረጉላት ጊዜ 
እንዴት ግራ እንደተጋባሁ እና ሁኔታዎች ከቁጥጥሬ ውጪ እንደሆኑ 
አስታውሳለሁ። አገልግሎቶችን እንዴት ማግኘት እንደምችል ቀርቶ 
ባለሙያዎቹ የሚጠቀሟቸውን ቃላት ምንነት እንኳን አልረዳም ነበር። 

በበርካታ አጋዥ መምህራን እና ቴራፒስቶች አማካኝነት አገልግሎቶችን 
ካገኘን በኋላ ግን፣ ዕድገቷ በእጅጉ ተሻሽሏል። በእነዚያ ወሳኝ የጨቅላነት 
ዓመታት ባገኘቻቸው የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች የተነሳ አሁን 
ያለችበትን ደረጃ ስመለከት ከፍተኛ ምስጋና ይሰማኛል። በተጨማሪም፣ 
ከሌሎች ወላጆች ጋር መገናኘት እና መረጃ መካፈል ለቤተሰባችን እጅግ 
ከፍተኛ ጠቀሜታ ነበረው።

ይህ መጽሄት ቤተሰብዎ ለሚፈልጋቸው አገልግሎቶች እና ድጋፎች እንደ 
መመሪያ ይጠቀሙታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።

                        ኬሲ፣ ወላጅ
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ወላጅ እንደመሆናችሁ በልጃችሁ ህይወት ውስጥ  
ወሳኝ ሰዎች እናንተ ናችሁ። በመጀመሪያዎቹ ሦስት 
ዓመታት ውስጥ ህጻናት በፍጥነት ያድጋሉ እንዲሁም 
ይለወጣሉ። ልጅዎን እና እንዴት እያደገ ወይም 
እያደገች እንደምትገኝ ያስቡ። ልጅዎን ከማንም  
በተሻለ ያውቋታል ወይም ያውቁ ታል። ልጅዎ 
እንዴት እና መቼ ፈገግ እንደሚል፣ እንደሚቀመጥ፣ 
እንደሚራመድ፣ እንደሚያወራ እና ሲኒ እንደሚይዝ 
ያስተውሉ። የሚመለከቷቸው ነገሮች ልጅዎ በተለያዩ 
የዕድገት ደረጃዎች ውስጥ እንዴት እያደገ እንደሆነ 
የሚያሳዩ ናቸው። አንድ ልጅ በዕድገት ላይ መዘግየት 
ሲኖርበት፣ ለዚህ የሚሰጡ አገልግሎቶች በግዛቱ ውስጥ 
አሉ። የዋሽንግተን ግዛት ለጨቅላ ሕጻናት እና ድክ 
ድክ ለሚሉ ሕጻናት የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ (ESIT) 
ፕሮግራም ቤተሰቦች እነዚህን አገልግሎቶች እንዲያገኙ 
ለማስቻል ግዛት አቀፍ አገልግሎቶችን ያስተባብራል።

የዋሽንግተን ግዛት ለጨቅላ ሕጻናት እና ድክ  
ድክ ለሚሉ ሕጻናት የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ 
አገልግሎት (ESIT)

“ልጄ በስድስት ወራት ዕድሜው ላይ፣ መቀመጥ እንኳን አይችልም ነበር። የሆነ የተሳሳተ 
ነገር እያደርግኩኝ ያለሁ መስሎኝ ነበር። ወደ ሐኪማችን ወሰድኩትና ከጨቅላነት 
ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ጋር እንድገናኝ አገዘኝ። አሁን ልጄ እጅግ በጣም አጋዥ የሆኑ 
አገልግሎቶችን በማግኘት ላይ ይገኛል። ጥሩ ለውጥ እያሳየ የሚገኝ ሲሆን፣ እኔም ምን 
ማድረግ እንደምችል በይበልጥ እየተማርኩኝ ነው። አሁን፣ አያን የሌሎች ልጆችን ያክል 
በፍጥነት ነገሮችን ለማድረግ ያልቻለው የተሳሳተ ነገር በማድረጌ የተነሳ አለመሆኑን 
አውቄያለሁ።”

ሄዘር፣ ወላጅ

የዚህ መመሪያ ተቀዳሚ ዓላማ የዋሽንግተን ግዛት 
የጨቅላነት ጊዜ ትምህርት ክፍል፣ ለጨቅላ ሕጻናት 
እና ድክ ድክ ለሚሉ ሕጻናት የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ 
አገልግሎት (ESIT) ፕሮግራምን በተመለከተ ለእርስዎ 
እና ለቤተሰብዎ አጠቃላይ መግለጫ መስጠት ነው። 
ቤተሰብዎ በ ESIT ፕሮግራም ውስጥ መሳተፍ የእርስዎ 
ምርጫ ነው። ልጅዎ ለ ESIT ፕሮግራም ብቁ ሆነ  
ከተገኘ፣ በልጅዎ ዕድገት ላይ የሚገኙ መዘግየቶችን 
ለመፍታት ለልጅዎ እና ለቤተሰብዎ ጨቅላነት ጊዜ 
የድጋፍ አገልግሎቶች ይዘጋጃሉ።

ይህ መረጃ ግዛት አቀፍ የ ESIT ፕሮግራምን በተመለከተ 
አጠቃላይ እና ጠቃሚ መረጃ ይሰጥዎታል፤ እንዲሁም 
እንደወላጅ ያለዎትን የተወሰኑ መብቶችን ዝርዝር አካቷል። ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ 
በተሟላ እና ይበልጥ ዘርዘር ባለ መልኩ የቀረቡ የሥነ-ስርዓት ጥበቃዎች/የወላጅ መብቶች 
”የአካል ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦች ትምህርት ሕግ (IDEA) ክፍል ሐ የሥነ-ስርዓት 
ጥበቃዎች (የወላጅ መብት)” በሚባል ሌላ የተለየ ሰነድ ተዘጋጅቷል። ይህንን መመሪያ 
በሚያነቡበት ጊዜ ፣ የእርስዎ የቤተሰብ መረጃ አስተባባሪ (FRC) ወይም ከ ESIT  
ፕሮግራም አንድ ሰው ፕሮግራሙን በተመለከተ የሚኖርዎትን ጥያቄዎች ይመልሳሉ።

በዚህ ሰነድ ሁሉ፣ በጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ውስጥ የተለመዱ ቃላት ጥቅም ላይ 
ይውላሉ። ማናቸውንም በተመለከተ ጥያቄ ካለዎት፣ ወይም ማብራሪያ ከፈለጉ የቃላትን 
ፍቺ ለመመልከት የዚህን መጽሄት ገጽ 13 ይግለጡ።
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የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ምንድ ነው?
የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች በመንግስት ቁጥጥር፣ ተፈጥሯዊ አካባቢው  
ውስጥ የሚሰጡ የዕድገት አገልግሎቶች ናቸው። አገልግሎቱን ለማግኘት ብቁ የሆኑ  
ጨቅላ ሕጻናት እና ድክ ድክ የሚሉ ሕጻናትን የዕድገት ፍላጎቶች ለማሟላት እና  
ወላጆች ልጃቸው እንዲያድግ እና እንዲማር ለማገዝ የተቀረጹ አገልግሎቶች ናቸው። 

የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች (በልጅዎ ህይወት የመጀመሪያዎቹ ሦስት ዓመታት 
ውስጥ) እርስዎን በሚከተሉት መንገዶች በማገዝ ትልቅ ለውጥ ያመጣል፡-

 ለልጅዎ የሚያስፈልግዎትን አገልግሎቶች በማግኘት።

 የልደትዎን የዕድገት ሁኔታ በመረዳት።

 የልጅዎን የትምህርት እና የዕድገት ሁኔታ በመደገፍ እና በቤት ውስጥ እና  
በማህበረሰብ ተግባራት ላይ በተሳካ ሁኔታ እንዲሳተፉ በማስቻል።

የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ዓላማው ምንድነው?

የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ዓላማ በእለት ተእለት የመማሪያ አጋጣሚዎች  
የዕድገት መዘግየት እና አካል ጉዳት ላለባቸው ህጻናት ትብብርን፣ ድጋፍን፣ መረጃዎችን  
እና አገልግሎቶችን በማቅረብ የቤተሰብን ጥንካሬ ይገነባል።

ቤተሰቦች ለልጃቸው እንክብካቤ መስጠት እንዲችሉ እና በቤተሰብ እና በማህበረሰብ 
ተግባራት ላይ እንዲሳተፉ ለማስቻል፣ ቤተሰቦች፡-

 መብታቸውን ማወቅ

 የልጃቸውን ፍላጎቶች በአግባቡ ማሳወቅ

 ልጅዎ እንዲያድግ እና እንዲማር ማገዝ

በተለያዩ ጊዜና ቦታዎች እና ሁኔታዎች፣ ልጆች ንቁ እና ስኬታማ ተሳታፊዎች እንዲሆኑ 
ለማገዝ፣ ልጆች በሚከተሉት ዘርፎች መሻሻል ያሳያል፡-

 አወንታዊ ማህበራዊ-የስሜት እና የማህበረሰብ ግንኙነቶች።

 ቋንቋ እና ተግባቦትን በተመለከተ ዕውቀትን እና ክህሎቶችን ማግኘት እና መጠቀም።

 ፍላጎታቸውን ለመሙላት አግባብ የሆኑ ባህርያትን መጠቀም።

አካል ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦች 
የትምህርት ሕግ (IDEA) 
ምንድን ነው?

እ.ኤ.አ በ1986 ኮንግረስ አሁን  
የአካል ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦች 
የትምህርት ሕግ (IDEA) የሚባለውን 
ሕግ አሻሽሏል እንዲሁም ግዛቶች አካል 
ጉዳት ላለባቸው ጨቅላ ሕጻናት እና 
ቤተሰቦቻቸው ግዛት አቀፍ የጨቅላነት 
ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶችን ሥርዓቶ 
ችን ለማበረታታት ፕሮግራሞችን 
ፈጥሯል። ሕጉ፣ አካል ጉዳት 
ያለባቸውን ጨቅላ ሕጻናት እና ድክ 
ድክ የሚሉ ሕጻናት ላሏቸው ቤተሰቦች 
አገልግሎትን ለማቅረብ ግዛቶች 
ሊከተሏቸው የሚገቡ ስታንዳርዶችን 
አስቀምጧል። እያንዳንዱ ግዛት በ 
IDEA መሰረት የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ 
አገልግሎቶችን መቀጠል መቻሉን 
ይወስናል። የጨቅላነት የትምህርት 
ክፍል (DEL) ለጨቅላ ሕጻናት እና ድክ ድክ ለሚሉ ሕጻናት የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ 
አገልግሎት (ESIT) ፕሮግራም የግዛት አቀፍ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶችን 
ማስተባበር ይመራል።

የእያንዳንዱን ብቁ የሆነ ልጅ የዕድገት ፍላጎቶች እና የልጁን ዕድገት በማሳደግ መልኩ 
ቤተሰቡ ያለውን ፍላጎት ለመሙላት የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች ተነድፈዋል።

የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚ ከፈለጉ፣ ሊዘጋጅልዎ ይገባል። እንግሊዝኛ ቋንቋ የማይናገሩ 
ከሆነ፣ ያንን ለማድረግ በግልጽ የማይቻል ካልሆነ በስተቀር አስተርጓሚ ሊዘጋጅልዎ 
ይገባል።
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 ማህበራዊ ወይም የስሜት – ከሌሎች ጋር የመግባባት ችሎታ

 ራስን የማላመድ ክህሎቶች – የመልበስ፣ የመብላት፣ እና እራስን  
የመንከባከብ ችሎታ።

ግምገማ ልጅዎ ለጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች ብቁ መሆኑን የሚያዩበት  
መንገድ ነው። ግምገማ እርስዎ በጽሁፍ ፈቃድዎን ሲሰጡ ብቻ እና ምንም ወጪ  
ሳያወጡ ይከናወናል።

ለግምገማ ዕቅድ የሚሆኑ ጠቃሚ ምክሮች፡-

 የቤተሰብ መረጃ አስተባባሪዎን (FRC) እገዛ ይጠይቁ።

 የልጅዎን ዕድገት በተመለከተ ያለዎትን ጥያቄዎች ወይም ስጋቶች ይዘው ይምጡ።

 እርስዎ ጠቃሚ ናቸው ብለው የሚያምኗቸውን መረጃዎች ያካፍሉ፡- የሕክምና 
መዛግት፣ የሕጻናት መጽሐፍት፣ የዕድገት ሠንጠረዥ ወይም ሌሎች ሪፖርቶች።

 የትኞቹጊዜያት እና ቦታዎች ለእርስዎ እና ለቤተሰብዎ እንደሚስማሙ ይወስኑ።

 ከፈለጉ ሌሎች የቤተሰብ አባላትን፣ ጓደኛ ወይም ድጋፍ የሚሰጥ ሰው አብሮዎት 
እንዲሆን ይጋብዙ።

 ማንኛውም ዓይነት አስተርጓሚ ወይም ሌላ እርዳታ የሚያስፈልግዎ ከሆነ፣  
ለ FRCዎ ያሳውቁ።

ከግምገማው በኋላ፣ እርስዎ እና ሌሎች የቡድኑ አባላት ልጅዎ ምን ሁኔታ ላይ እንዳለ 
ይናገራሉ እንዲሁም ማናቸውም ዓይነት ስጋቶች ካሉ እርሱን ለይተው ያስቀምጣሉ። 
ከመዘግየት አካባቢዎች ካሉ፣ ልጅዎ ለጨቅላነት የድጋፍ አገልግሎቶች ብቁ ሊሆን 
ይችላል። እነዚህ አገልግሎቶች ለማግኘት ወይም ላለማግኘት ምርጫ አለዎት።

የልጄን ዕድገት በተመለከተ ጥያቄዎች  
ያሉኝ እንደሆነስ?
የእርስዎ የአካባቢ የቤተሰብ መረጃ አስተባባሪ (FRC) ዘንድ ይደውሉ። FRCዎች 
በእያንዳንዱ ክፍለ ሐገር ወይም ጂኦግራፊያዊ አካባቢ ይገኛሉ። የእነርሱ ሚና ልጅዎ 
ሊያስፈልገው የሚችለውን የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች ቤተሰብዎ እንዲያገኝ 
ማገዝ ነው። የአካባቢዎን መሪ FRC ሥም ለማወቅ 1-800-322-2588 ላይ ወደ 
ቤተሰብ ጤና ሆትላይን ይደውሉ። የአካባቢዎን የጤና ክፍል ወይም የትምህርት  
ቤት ቀጠናም ደውለው ሊያነጋግሩ ይችላሉ።

ስጋቶችዎን በተመለከተ ከጤና እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪዎ ጋር ይነጋገሩ። እርሱ 
ወይም እርሷ ምርመራ ሊያደርጉ ወይም ሌሎች መረጃዎችን ሊጠቁሙዎ ይችላሉ። 
ሐኪም ከሌለዎ እና ተጨማሪ መረጃ ወይም እገዛ ከፈለጉ ከላይ በተገለጸው የቤተሰብ 
ጤና ሆትላይን ይደውሉ። ወደ ጨቅላነት የድጋፍ አገልግሎቶች ለመግባት የሐኪም 
መላኪያ አያስፈልግዎትም። እንደ ወላጅ ራስዎን ሊልኩ ይችላሉ።

ምርመራ ምንድነው?

ምርመራ ልጅዎ እንዴት እየተማረ እና እያደገ እንዳለ በአፋጣኝ የሚለይበት መንገድ 
ነው። ምርመራዎች ልጅዎ እንዴት እያደገ እንዳለ ለመወሰን በሰለጠኑ ሰዎች የሚደረግ 
ነው። የልጅዎ ዕድገት አሳሳቢ ከሆነብዎት ለልጅዎ እንዴት ግምገማ ለማግኘት 
እንደሚችሉ FRC መረጃ ሊያካፍልዎት ይችላል።

ግምገማ ምንድነው?

ግምገማ በልጅዎ ዕድገት ላይ ጠለቅ ያለ ዕይታን ያቀርባል። ምርመራው ከእርስዎ፣ 
ከልጅዎ እና ከጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ባለሙያዎች ጋር ይደረጋል።

ግምገማ እነዚህን የዕድገት ክፍሎች ይመለከታል፡-

 የአእምሮ - የመማር ችሎታ እና ልጅዎ እንዴት እንደሚማር

 አካላዊ – የመንቀሳቀስ፣ የማየት እና የመስማት ችሎታ

 ተግባቦት – ቋንቋን መረዳት እና ፍላጎቶችን መግለጽ



ዋሽንግተን ውስጥ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ 
አገልግሎቶችን ለማግኘት ብቁ የሆነው ማነው?
ብቁ ለመሆን፣ አንድ ልጅ 25 በመቶ የዕድገት መዘግየት ወይም ለዕድሜው ወይም 
ለዕድሜዋ በአንድ ወይም ከዚያ በላይ የዕድገት ክልሎች ከመደበኛው የልዩነት መጠን 
1.5 በታች ማሳየት ይኖርበታል ወይም ይኖርባታል። በተጨማሪም አንድ ልጅ የዕድገት 
መዘግየት ሊያመጣ የሚችል አካላዊ ወይም የአእምሮ ሁኔታ ለምሳሌ ዳውን ሲንድረም 
ያለበት እንደሆነ ለእነዚህ አገልግሎቶች ብቁ ይሆናል።

ምዘና ምንድነው?

ምዘና፣ የልጅዎን ባህርያት እና ዕድገት በተለያዩ መደበኛ የእለት ተእለት ተግባራት እና 
እንቅስቃሴዎች ውስጥ ለመረዳት ከእርስዎ፣ ከሌሎች ልጅዎን ከሚያውቁ ሰዎች እና 
ከጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ሰጪዎች አሰራሮች መረጃ የሚሰበሰብበት መንገድ 
ነው። ምዘና ልጅዎ አዳዲስ ክህሎቶች እንዴት እንደሚማር፣ ከሌሎች ጋር እንዴት 

5

እንደሚግባባ እና ምን እንደሚወድ እንዲሁም አስጨናቂ ወይም አስቸጋሪ ሆነው 
የሚያገኛቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ ይመለከታል። የምዘና መረጃ እርስዎ እና ቡድንዎ 
የትኞቹ ለውጦች (ውጤቶች) ላይ መስራት እንደምትፈልጉ እና እነዚህን ውጤቶች 
ለማምጣት የሚያስችሉ አገልግሎቶች እና ድጋፎች ላይ ለመወሰን ያግዛል። 

በተጨማሪም፣ ምዘና ልጅዎ እነዚህን ውጤቶች ለማምጣት እያሳየ ያለውን ለውጥ 
እና እያገኟቸው ያሉ ድጋፎች እና አገልግሎቶች ልጅዎ ለውጥ እንዲያመጣ እያገዙ 
መሆናቸውን ለማረጋገጥ በስራ ላይ የሚውሉ ቀጣይ አሰራሮችንም ይጨምራል። 



6

IFSP የሚከተሉትን ያካትታል፡-

 ወቅታዊ የተግባር ደረጃዎችን – ልጅዎ አሁን ምን እያደረገ እንዳለ።

 የቤተሰብ መግለጫ – የቤተሰብዎን ስጋቶች፣ ቅድሚያ እንዲሰጣቸው 
የሚፈልጓቸውን ነገሮች እና ሐብቶች መግለጫ፤ የቤተሰብዎ መግለጫ የIFSP  
ው ወሳኝ ክፍል ነው፣ ነገር ግን ይህንን ላለማካተት ሊመርጡ ይችላሉ።

 ውጤቶች – በቤተሰብዎ እና በልጅዎ ላይ ሊያዩዋቸው የሚፈልጓቸው ለውጦች።

 የሚፈለጉ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች – በየምን ያህል ጊዜው እና ለምን 
ያህል ጊዜ፣ የት ይሰጣል፣ ለአገልግሎቶቹስ ክፍያውን ማን ይፈጽማል (በርካታ 
የተለያዩ ምንጮች የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶችን በገንዘብ ይደግፋሉ)። 
በጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ፕሮግራም ውስጥ የሚሳተፉ ከሆነ የቀረበለ 
ዎትን ማንኛውንም አገልግሎት መቀበል ወይም ውድቅ ማድረግ ይችላሉ 
(ከቤተሰብ መረጃ አስተባባሪ በስተቀር)።

 የተፈጥሮ አካባቢዎች – የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች የሚሰጡበት 
የተፈጥሮ አካባቢ መግለጫ። አገልግሎቶች በተፈጥሮ አካባቢ የማይቀርቡ  
ከሆነ IFSPs በጽሁፍ ምክንያቱን ያቀርባሉ።

 የጊዜ ሠሌዳዎች – አገልግሎቶች የሚጀምሩበት እና የሚያበቁበት ጊዜ እና 
ዕቅድዎን በድጋሚ የሚመለከቱበት ጊዜ።

 ሌሎች በ IDE ስር የገንዘብ ድጋፍ የማይደረግላቸው አገልግሎቶች – እነዚህን 
አገልግሎቶች እንዲያገኙ ማን ይረዳዎታል።

 የቤተሰብ መረጃ አስተባባሪ (FRC) – በዕቅድዎ ውስጥ የተጠቀሰ።

 ከ 3 ዓመት ዕድሜ ፊት የሽግግር ዕቅድ – ልጅዎ 3 ዓመት ዕድሜ ላይ ከደረሰ 
በኋላ አገልግሎቶችን መፈለግ እና ማቀድ።

ሌሎች የቤተሰብ አባላትን፣ ጓደኛ ወይም ድጋፍ የሚሰጥ ሰው ወደ ስብሰባው 
አብረዎት እንዲመጡ ይጋብዙ። እርስዎ ጠቃሚ ነው ብለው ያሰቡትን ማንኛውንም 
መረጃ ይዘው ይምጡ።

ቀጥሎ ምን ይፈጠራል? 

በግል የሚሰጥ የቤተሰብ አገልግሎት ዕቅድ (IFSP)

ልጅዎ ብቁ ከሆነ፣ የ IDEAን የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች ያገኛል።  
ከእርስዎ የቤተሰብ መረጃ አስተባባሪ (FRC) እና ከሌሎች አገልግሎት ሰጪዎች  
ጋር ስብሰባ ይኖርዎታል። ቤተሰብዎ ከሌሎች ሰዎች ጋር በመሆን በግል የሚሰጥ  
የቤተሰብ አገልግሎት ዕቅድ (IFSP) የሚባል ዕቅድ ይጽፋል። ዕቅዱ የልጅዎን ስጋት፣ 
ጥቅም እና እሴቶችን ማንጸባረቁን ለማረጋገጥ ከ FRCዎ ጋር በጋራ ይስሩ።

አገልግሎቶች የሚጀምሩት በ IFSP ሲስማሙ እና ለአገልግሎቶቹ ፈቃድ ሲሰጡ ነው። 

IFSP የልጅዎን እና የቤተሰብዎን ተለዋዋጭ ፍላጎቶች የሚያሟላ ቀጣይ ሂደት ነው። 
ቢያንስ በየስድስት ወሩ ክለሳ ይደረግበታል እንዲሁም በየዓመቱ በድጋሚ ይጻፋል። 



3 ዓመት ዕድሜ ላይ ምን ይፈጠራል? 

ልጅዎ 3 ዓመት ሊሞላው ሲል ከስድስት እስከ ዘጠኝ ወራት ቀደም ብሎ የእርስዎ 
የቤተሰብ መረጃ አስተባባሪ (FRC) ወደ ቀጣዩ አገልግሎት ሰጪ ወይም ልጅዎን 
የሚያገለግል ኤጀንሲ መዘዋወርን በማቀድ ያግዝዎታል። ይህም አገልግሎቶች የትና 
እንዴት እንደሚሰጡ ይለውጣል። በጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች ላይ፣ ይህ 
ለውጥ ሽግግር ተብሎ ይጠራል። ለዚህ ሽግግር የጽሁፍ ዕቅድ እንዲኖር IDEA ያዛል። 
የሽግግር ዕቅድ ስብሰባ ልጅዎ 3 ዓመት ከመሙላቱ በፊት ቢያንስ 90 ቀናት አስቀድሞ 
መከናወን አለበት። የሽግግር ዕቅድዎ ለልጅዎ ሊያስፈልጉ የሚችሉ የልዩ ትምህርት  
ወይም ማህበረሰብ መር አገልግሎቶችን ለይተው ያስቀምጣሉ።

የእርስዎ FRC የፈቃድ መስጫ ቅጽ እንዲፈርሙ ይጠይቅዎታል፣ ይህም የሚጠቅመው 
ለሽግግር ለማቀድ ቀጣዩን ኤጀንሲ ወይም አገልግሎት ሰጪ ለማነጋገር ነው። በእርስዎ፣  
በ FRCዎ፣ በአገልግሎት ሰጪ(ዎች)፣ እና በአካባቢ የትምህርት ቤት ቀጠና መካከል 
ስብሰባ ይዘጋጃል።

የትምህርት ቤት ቀጠናው ልጅዎ ለቅድመ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ መሆኑን 
ይወስናል። በምርመራቸው ውጤት ላይ ከእርስዎ ጋር ይወያያሉ እና መብቶችዎን 
በተመለከተ ለእርስዎ መረጃ ይሰጣሉ። ልጅዎ ብቁ ከሆነ፣ አገልግሎቶቻቸው  
በግለሰብ ተኮር የትምህርት ፕሮግራም (IEP) አማካኝነት ይሰጣሉ።

ልጅዎ ለቅድመ ትምህርት ቤት የልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ ካልሆነ FRCዎ  
ወደ ሌሎች ሊገኙ ወደሚችሉ አገልግሎቶች መዘዋወርን ለማቀድ ያግዝዎታል።

ለሽግግር ዕቅድ የሚሆኑ ጠቃሚ ምክሮች፡-

 ስለቀረበው ለውጥ በተቻለ መጠን ብዙ መረጃ ለመሰብሰብ ይሞክሩ።

 ሊገኙ ስለሚችሉ የፕሮግራም አማራጮች ወይም ምርጫዎች ይጠይቁ።

 አዲሱ ፕሮግራም ለቤተሰቦች ምን ዓይነት ሥልጠና እና ድጋፍ  
እንደሚያቀርብ ይጠይቁ።

 ከለውጡ በፊት አዲሱን ፕሮግራም ይጎብኙ።

 አዲሱ ፕሮግራም ውስጥ ስለመግባት እና ስለመሳተፍ የተዘጋጁ የጽሁፍ  
መረጃዎች እንዳሉ ይጠይቁ እንዲሁም አሰራሮችን ይወቁ።

 ለአዲሱ ፕሮግራም በተቻለ መጠን ብዙ መረጃ ለመስጠት ይሞክሩ።
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በአካል ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦች የትምህርት ሕግ 
(IDEA) መሰረት ያሉኝ መብቶች ምን ምንድናቸው?  
(የሥነ-ስርዓት ጥበቃዎች)
በርካታ ሕግጋት የዜጎችን መብቶች ይይዛሉ IDEAም ከእነዚህ የተለየ አይደለም።  
የቤተሰብ መረ ጃ አስተባባሪዎ (FRC) “የአካል ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦች የትምህርት  
ሕግ (IDEA) ክፍል ሐ የሥነ-ስርዓት ጥበቃዎች (የወላጅመብቶች)” ቅጂን ይሰጥዎታል፤ 
ይህም መብቶችዎን ያብራራል። 

በ IDEA ስር ያሉዎት መብቶች ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡- 

	ለልጅዎ ተቀዳሚ እና የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪ ይሁኑ።

	የሚከተሉትን ጨምሮ አገልግሎቶችን ያግኙ፡-

 • ስጋቶችን በጊዜ መለየት/ልጅን ማግኘት

 • በዘርፈ ብዙ ባለሙያዎች በየጊዜው የሚደረግ ግምገማ እና ምዘና

 • የልጅዎን ብቁነት መወሰን

 • የቤተሰብ መረጃ አስተባባሪ/ትብብር

ልጅዎ ብቁ ከሆነ፣ የሚከተሉትን አገልግሎቶች የማግኘት መብትአለዎት፡-

	በግል የሚሰጥ የቤተሰብ አገልግሎት ዕቅድ (IFSP)።

	እስከ ልጅዎ ሦስተኛ ዓመት የልደት በዓል ከFRC ጋር በመሆን ቀጣይ የቤተሰብ 
መረጃ ማስተባበር አገልግሎቶች።

	ሌላ የቤተሰብ መረጃ አስተባባሪ (FRC) መጠየቅ።

	ከልጅዎ ዕድገት ጋር የተገናኙ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶችን ማግኘት።

	በIFSP ሂደት ውስጥ በተወሰነው በሰረት ልጅዎ እና ቤተሰብዎ የሚያገኟቸውን 
አገልግሎቶች መቀበል ወይም ውድቅ ማድረግ።

	በIFSP ቡድን የተመከሩ አንዳንድ አገልግሎቶች ውድቅ ማድረግ እና ሌሎቹን  
ግን እየተጠቀሙ መቀጠል (ከFRC በስተቀር)።

	የልጅዎን የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች እና በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ 
የሚደረጉ ለውጦችን በሚመለከቱ በሁሉም ስብሰሰባዎች ላይ መሳተፍ።

	ለቤተሰብዎ ተስማሚ በሆነ ጊዜ እና ቦታ ላይ ስብሰባዎችን ማድረግ።

	በአፍ መፍቻ ቋንቋዎ ወይም በቤትዎ ውስጥ በሚጠቀሙበት የተግባቦት  
መንገድ ማሳወቂያዎችን እና የIFSP ሰነዶችን ማግኘት።
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በተጨማሪም የልጅዎን የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶችን በተ 
መለከተ የመብት ጥበቃዎችም አሉዎት፤ እነዚህ መብቶች የሚከተ 
ሉትን ያካትታሉ፡-

	ማህደሮችን መመልከት እና በማህደሮች ላይ ማስተካከያዎች  
እንዲደረጉ መጠየቅ። 

	የማህደሮችን ግልባጭ ማግኘት።

	በፕሮግራሙ ውስጥ ስለተሰበሰቡ፣ ስለተያዙ እና ጥቅም ላይ ስለዋሉ ማህደሮች 
ዓይነት እና ቦታ፣ ከፕሮግራሙ ውስጥ የትኞቹ ሰዎች ያንን ማህደሮች ማግኘት 
እንደሚችሉ፣ እና መቼ እነዚያን ማህደሮች እንደሚያገኟቸው መረጃ ማግኘት።

	ማህደሮቹን ወይም የማህደሮቹን ግልባጭ ማን እንደተመለከተ መረጃ መጠየቅ።

	የተሳሳተ፣ የሚያሳስት ወይም የልጅዎንም ሆነ የእርስዎን የግላዊነት መብቶች 
የሚጥስ እንደሆነ የሚያስቡትን ማህደር መቃወም።

 ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ የልጅዎ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት 
ማህደሮች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡-

 • የምርመራ ሪፖርቶችን

 • የግምገማ ሪፖርቶችን

 • የምዘና መረጃዎችን

 • የብቁነት ውሳኔን

 • የIFSP አካል የሆኑ ሁሉንም መረጃዎች 

ቤተሰብዎን የሚመለከት መረጃ ሚስጥራዊ ሲሆን፣ እርስዎም የሚከተሉት 
መብቶች አሉዎት፡-

	የግል እና ማንነትን ለመግለጽ የሚያስችሉ መረጃዎች በሚስጥር መያዝ፤  
እነዚህም የሚከተሉትን ይጨምራሉ፡-

 • የልጅዎ፣ የእርስዎ ወይም የሌሎች የቤተሰብ አባላት ስም።

 • የልጅዎ አድራሻ።

 • �ልጅዎን ምንክያታዊ በሆነ እርግጠኝነት ለመለየት የሚያስችሉ  
የግል ባህርያት ወይም ሌሎች መረጃዎች።

	ሚስጥራዊነት እንዴት እንደሚጠበቅ የአካባቢውን ፖሊሲዎች እና  
አሰራሮች መጠየቅ። 

	መረጃን ወይም ማህደሮችን ለመለዋወጥ ወይም ለማካፈል በመረጃ  
ላይ የተመሰረተ የጽሁፍ ፈቃድ ይስጡ።

ከወላጅ/ቤተሰብ መረጃዎች በተጨማሪ፣ ሕጻናት በሚከተሉት ሁኔታዎች ምትክ  
ወላጅ የማግኘት መብት አላቸው፡-

	ምንም ወላጅ ሊገኝ ካልቻለ።

	አገልግሎት ሰጪው/የመንግስት ኤጀንሲ፣ ምክንያታዊ ጥረት ከተደረገ በኋላ፣ 
የወላጆችን መገኛ ሊያገኙ ካልቻሉ።

	ልጁ በግዛት ዋርድ ጥበቃ ውስጥ ካለ፡፡
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የልጄን አገልግሎቶች አስመልክቶ በተሰጡ  
ውሳኔዎች ላይ ባልስማማስ?
እባክዎ ስለችግሩ ከቤተሰብ መረጃ አስተባባሪ (FRC) ጋር ይነጋገሩ። ያ ካልሆነ ወይም 
ምቾት ካልተሰማዎ፣ ከሚከተሉት አማራጮች አንዱን ለመጠቀም መምረጥ ይችላሉ፡-

	ግልግል – የግጭት አፈታቱን ለማገዝ እርስዎ ምንም ወጪ ሳያወጡ የግልግል 
ስርዓት ይዘጋጅልዎታል። ግልግል ለመደበኛ የአስተዳደራዊ ክስ መስማት ሂደት 
እንደ አማራጭ ይቀርባል። ግልግል በፈቃደኝነት የሚከናወን ሂደት ነው።

	የመብት ማስጠበቅ አገልግሎቶች – እነዚህ መረጃ የሚሰጡ እና ችግሮችን እንዴት 
እንደሚፈቱ ለማቀድ የሚያግዙ ናቸው። ከመብት ጥበቃ ድርጅቶች አንዱ 
PAVE ነው (ገጽ 11ን ይመልከቱ)። FRCዎ በአካባቢዎ የሚገኙ የመብት ጥበቃ 
አገልግሎቶችን በተመለከተ መረጃ ሊሰጡዎ ይችላሉ።

	መደበኛ የክስ መስማት ሂደት(የክስ ሂደት) – ይህ በአስተዳደራዊ የክስ መስማት 
ሂደት ባለሙያ የሚከናወን መደበና የክስ መስማት ሂደት ነው። አስተዳደራዊ 
የክስ መስማት ሂደት እንዲደረግ የሚቀርብ ጥያቄ በጽሁፍ ሆኖ ቅሬታን ማካተት 
አለበት። ጥያቄውን ለጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ሰጪ ዋና ኃላፊ ወይም 
ለአካባቢዎ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች ኮንትራክተር ይላኩ። የእርስዎ 
FRC ስማቸውን እና አድራሻቸውን ሊሰጡዎት ይችላሉ ወይም 360-725-3500 
ላይ በመደወል ዕርዳታ መጠየቅ ይችላሉ።

10

ማንኛውም ወላጅ፣ ሌላ ሰው ወይም ድርጅት አንድ ኤጀንሲ ወይም የጨቅላነት  
ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ሰጪ ህጋዊ መስፈርቶችን እየጣሰ እንደሆነ ከተሰማቸው፣ 
አስተዳደራዊ ቅሬታ ማቅረብ ይችላሉ። ቅሬታው በጽሁፍ የቀረበ፣ የተፈረመ እና 
የቅሬታውን ፍሬ ነገሮች በሙሉ የያዘ መሆን ይኖርበታል።

ቅሬታዎን በሚከተለው አድራሻ ይላኩ፡-

   Early Support for Infants and Toddlers
   Department of Children, Youth, and Families
   PO Box 40970
   Olympia, WA  98504-0970

ቅሬታው ይከለሳ እንዲሁም በ60 ቀናት ውስጥ መልስ ይጻፋል።



	 	የዋሽንግተን ግዛት የአባቶች ትስስር
   425-747-4004 የውስጥ መስመር 218
   ድረ ገጽ፡-www .fathersnetwork .org

 ልዩ ፍላጎት ያላቸው ሕጻናት ላሏቸው ወንዶች እና ቤተሰቦቻቸው በሙሉ የድጋፍ 
አገልግሎት ይሰጣል፣ እንዲሁም ድጋፍ እና መረጃ እንዲያገኙ ይሟገታል።

	 	ዋሽንግተን PAVE  
 (ፓርትነርሺፕ ፎር አክሽን፣ ቮይስስ ፎር ኢምፓወርመንት)

   1-800-5PARENT
   ድረ ገጽ፡  www .wapave .org

 ከውልደት አንስቶ እስከ አዋቂነት የዕድሜ ክልል የአካል ጉዳት ላለባቸው  
ልጆች ቤተሰቦች እገዛ የሚያደርግ ግዛት አቀፍ የስልጠና እና የመረጃ ማዕከል።
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ለተጨማሪ እርዳታ ወይም መረጃ ወዴት  
መሄድ እችላለሁ?
የሚከተሉት ድርጅቶች እና ቡድኖች የበለጠ መረጃ፣ እገዛ እና ድጋፍ  
ማቅረብ ይችላሉ፡-

	 	የቤተሰብ ጤና ሆትላይን
   1-800-322-2588
   ድረ ገጽ: www .withinreachwa .org

 ሆትላይኑ የቤተሰብ መረጃ አስተባባሪ (FRCs)ን ጨምሮ በመንግስት እና  
በግል የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎች ላይ ወቅታዊ መረጃዎችን ይይዛል። 
እንዲሁም ስለክትባት፣ ሥነ-ምግብ እና ሌሎች በዋሽንግተን ግዛት ውስጥ  
የሚገኙ የሕጻናት ጤና አገልግሎቶችን በተመለከተ መረጃዎችን ያካትታል።

	 		የዋሽንግተን ግዛት የጨቅላነት ጊዜ ትምህርት ክፍል (DEL) ለጨቅላ  
ሕጻናት እና ድክ ድክ ለሚሉ ሕጻናት የጨቅላነት ጊዜድጋፍ አገልግሎቶች  
(ESIT) ፕሮግራም

   360-725-3500 
   ድረ ገጽ:  ww .dcyf .wa .gov

 ግዛት አቀፍ የ IDEA፣ ክፍል ሐ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎችን  
ሥርዓት ይመራል

	 	ከወላጅ ለወላጅ
   1-800-821-5927
   ድረ ገጽ:  www .arcwa .org

 ግዛት አቀፍ የወላጆች ትስስር ሲሆን የአካል ጉዳት ወይም የዕድገት መዘግየት 
ላለባቸው ሕጻናት ወላጆች የስሜት ድጋፍ እና መረጃ ይሰጣል።



ይበልጥ ተሳታፊ ልሆን የምችለው በምን  
መልኩ ነው?
ለልጅዎ የሚሰጡ ፕሮግራሞችን አገልግሎቶችን በማቀድ እና በማዘጋጀት ላይ ወሳኝ 
ሚና አለዎት። በተጨማሪም ማህበረሰብዎ አገልግሎቶችን በምን መልኩ እንደሚሰጥ 
በማቀድ ላይ መሳተፍ ይችላሉ።

ዕቅድ አወጣጡ በክፍለ ሐገራት ደረጃ በክፍለ ሐገሩየኤጀንሲዎች ትብብር ምክር ቤት 
(CICCs) በኩል ይከናወናል። እያንዳንዱ CICC ወላጆች የምክር ቤቱ አባላት እንዲሆኑ 
ያዛል። ከሌሎች አባላት ጋር በመሆን ወላጆች በተሻለ የአገልግሎቶች አሰጣጥ ላይ  
ውሳኔ ለማሳለፍ ድጋፍ ያደርጋሉ። CICC ስብሰባዎች ለሕዝብ ክፍት ናቸው።

በተጨማሪም የግዛት የኤጀንሲዎች ትብብር ምክር ቤት (SICC)። ይህ ምክር ቤትም 
እንዲሁ የወላጅ ውክልና ሊኖረው ይገባል። SICC ስብሰባዎች ለሕዝብ ክፍት ናቸው 
የስብሰባ ሰዓታትን እና ቦታዎችን አስመልክቶ የበለጠ መረጃ ለማግኘት የቤተሰብ  
መረጃ አስተዳዳሪዎን ወይም ESITን ያነጋግሩ ወይም ይህንን ድረ ገጽ ይጎብኙ  
www .dcyf .wa .gov .
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ይህ መጽሄት የዋሽንግተን ግዛት ለጨቅላ ሕጻናት  
እና ድክ ድክ ለሚሉ ሕጻናት የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ 
አጭር መግለጫ ነው። በ IDEA ስር የዋሽንግተንን 
የጸደቀ ዕቅድ ሙሉ ዝርዝር ለማግኘት ወይም ስለ 
CICCም ሆነ ስለ SICC ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት 
የዋሽንግተን ግዛት ለጨቅላ ሕጻናት እና ድክ ድክ  
ለሚሉ ሕጻናት የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ ፕሮግራምን 
360-725-3500 ላይ በመደወል ያነጋግሩ። 
   
www.dcyf.wa.gov



አሰራሮች አማካኝነትየጨቅላ ሕጻናትን ወይም ድክ ድክ የሚሉ 
ሕጻናትን በሁሉም የዕድገት ክፍሎች፤ የአእምሮ፣ ማህበራዊ/
የስሜት፣ አካላዊ፣ (ማየትን እና መስማትን ጨምሮ)፣ ተግባቦት  
እና ራስን ማላመድ ሁኔታዎች ላይ አተኩሮ መገምገም።

ቤተሰብ ተኮር ማዕከል
ወላጆችን እንደ ውሳኔ ሰጪ የሚያበረታታ እና የቤተሰብ/
የባለሙያአጋርነትን የሚገነባ መርህ።

የቤተሰብ መግለጫ
የቤተሰብን ስጋቶች፣ ቅድሚያ የሚሰጧቸውን ነገሮች እና ሐብቶች 
የያዘ በግል የሚሰጥ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት (IFSP) ውስጥ 
የሚካተት በወላጅ የተመራ መግለጫ።

በግል የሚሰጥ የቤተሰብ አገልግሎት ዕቅድ (IFSP)
ብቁ ለሆኑ ሕጻናት እና ወላጆቻቸው የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ 
አገልግሎቶችን እና ሌሎች አገልግሎቶችን ለማቅረብ በጽሁፍ 
የተዘጋጀ ዕቅድ ሆኖ፡- (1) በቤተሰብ እና አግባብ በሆኑ 
ባለሙያዎች በጋራ የተዘጋጀ፤ (2) በዘርፈ ብዙ ባለሙያዎች 
በሚደረግ የሕጻኑ እና የቤተሰቡ ግምገማ እና ምዘና መሰረት 
የተዘጋጀ፤(3) በቤተሰብ መሪነት የሐብቶች፣ ቅድሚያ የሚሰጣቸው 
ነገሮችን እና ስጋቶችን ዝርዝር የያዘ፤ እና (4) የልጁን ዕድገት 
ለማፋጠን እና ቤተሰቡ የልጁን የዕድገት ፍላጎቶች ለማሳካት 
እንዲችል አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን የሚያካትት ነው።

አካል ጉዳት ያለባቸው ጨቅላና እና ድክ ድክ  
የሚሉ ሕጻናት
25 በመቶ የዕድገት መዘግየት ወይም ለዕድሜው ወይም  
ለዕድሜዋ በአንድ ወይም ከዚያ በላይ የዕድገት ክልሎች፡- 
የአእምሮ፣ አካላዊ፣ የተግባቦት፣ ማህበራዊ/የስሜት ወይም ራስን 
የማላመድ ከመደበኛው የልዩነት መጠን 1.5 በታች በማሳየታቸው 
የተነሳ ወይም የዕድገት መዘግየት የማስከተል ከፍተኛ ዕድል ያለው 
አካላዊ ወይም የአእምሮ ሁኔታ ያለባቸው በመሆኑ ለጨቅላነት 
ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች ብቁ የሆኑ ከውልደት እስከ 3 ዓመት 
ያሉ ሕጻናት።

ያ ማለት ምን ማለት ነው? (የቃላት ፍቺ) 

ግልግል
የሰለጠነ ገለልተኛ ሰው በግጭት ውስጥ ያሉ ወገኖች ልዩነታቸውን 
እንዲፈቱ እና ለሁሉም ወገን አጥጋቢ የሆነ መፍትሄ እንዲያገኙ 
የሚያስችል መደበኛ ያልሆነ ሂደት።

ዘርፈ ብዙ
የግምገማ እና ምዘና ተግባራትን ጨምሮ የተቀናጀ እና የተስተባበር 
አገልግሎት በመስጠት እና IFSP በማዘጋጀት ሂደት ውስጥ ሁለት 
ወይም ከዚያ በላይ የሙያ ዘርፎች ወይም ባለሙያዎች መሳተፍ።

የተፈጥሮ አካባቢ
ምንም አካል ጉዳት ለሌለባቸው የልጁ እኩዮች ተፈጥሯዊ  
ወይም የተለመዱ የሆኑ አካባቢዎች። ይህም ቤትን፣ ሰፈርን  
ወይም ማህበረሰብን ያካትታል።

ውጤቶች
በጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች የተነሳ በልጅዎ እና 
በቤተሰብዎ ላይ ሊያይዋቸው የሚፈልጓቸው ለውጦች  
መግለጫ። እነዚህ መግለጫዎች የእርስዎ IFSP አካል ናቸው።

ምርመራ
ተጨማሪ ግምገማ የሚያስፈልግ መሆኑን ለማየት ስለልጅዎ 
ዕድገት የሚሰራ አጭር መዘርዝር ወይም ዳሰሳ።

ምትክ ወላጅ
በወላጅ ወይም በሕጋዊ አሳዳጊ ፈንታ በውሳኔ አሰጣጥ ሂደት  
ላይ የልጁን መብቶች ለማስጠበቅ በአካባቢ ወይም በግዛት 
ኤጀንሲ የተሾመ ግለሰብ።

የሽግግር ዕቅድ
ልጅዎ 3 ዓመት ዕድሜ ላይ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶ 
ችን ለቆ ሲወጣ ለልጅዎ የሚዘጋጅ ዕቅድ።
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አስተዳደራዊ የክስ መስማት ሂደት
የወላጆችን/ቤተሰብን እና ኤጀንሲዎችን ማስረጃዎች እና ክርክሮች 
አዳምጦ ማን ትክክል ነው ማን ምን ማድረግ አለበት የሚለውን 
የሚወስን ገለልተኛ ሰው፣ የክስ መስማት ሀላፊ ዘንድ የሚቀርብ 
መደበኛ ሂደት።

ምዘና
በልጁ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት ተሞክሮ ውስጥ የልጁን 
ልዩ ፍላጎቶች ፣ የቤተሰቡን ሐብት፣ ቅድሚያ የሚሰጧቸውን 
ነገሮች እና ከልጁ ዕድገት ጋር የተያያዙ ስጋቶችን ለመለየት፤ እና 
እነዚህን ፍላጎቶች ለማሟላት የሚያስፈልጉ የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ 
አገልግሎቶችን ባህርይ እና ወሰን ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች 
ለገምገም የሚደረግ ቀጣይነት ያለው ሂደት ነው።

አጋዥ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች
በማንኛውም ጊዜ፣ የልጅዎን ነገሮችን የማከናወን ችሎታ 
ለመጨመር፣ ጠብቆ ለማቆየት ወይም ለማሻሻል ጥቅም  
ላይ የሚውሉ መሳሪያዎች አካል ወይም የምርት ሥርዓት  
(ለምሳሌ፣ መመገብ፣ መግባባት፣ መንቀሳቀስ)።

አጋዥ የቴክኖሎጂ አገልግሎቶች
አካል ጉዳት ያለበትን ልጅ አጋዥ የትምህርት መሳሪያዎችን 
በመምረጥ፣ በማግኘት እና በመጠቀም ማገዝ።

ልጅን ማግኘት
በጊዜው መለየትን፣ መመርመርን፣ መላክን እና የአገልግሎት 
ማስተባበርን መጀመር።

የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት
ከውልደት አንስቶ እስከ 3 ዓመት ዕድሜ ድረስ የልጆችን የማደግ 
ችሎታ ለማሳደግ ብቁ ለሆኑ ልጆች እና ቤተሰቦቻቸው በመንግስት 
እና በግል ኤጀንሲዎች እንዲሰጥ በሕግ የተነደፉ አገልግሎቶች 
ስብስብ ነው።

ግምገማ
አንድ ልጅ ከመነሻው እና ቀጣይነት ባለው መልኩ ብቁ መሆኑን 
ለመወሰን ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች ጥቅም ላይ በሚውሉ 



ይህንን መጽሄት የቤተሰብ መመሪያዎች የሥራ 
ቡድን፣ የግዛቶች አስተባባሪ ምክር ቤት (SICC) 
አዘጋጅቶታል።

ዓላማው የዕድገት ዕክል ያለባቸው ጨቅላ 
ሕጻናት እና ድክ ድክ የሚሉ ሕጻናት ወላጆች 
የአካል ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦች የትምህርት 
ሕግ (IDEA) መሰረት የሚሰጠውን የጨቅላነት 
ጊዜ የድጋፍ አገልግሎት እንዲረዱ ማድረግ ነው።

ምስጋና

የሚከተሉትን ጨምሮ ሃሳባቸውን ላካፈሉን ሌሎች ወላጆች እና  
ባለ ሙያዎች ምስጋና እናቀርባለን፡-  
Rita Dickey፣ Linda Gil፣ Terri Larson፣ Kathy Lollar፣ Julie 
Martino፣ Kathie Moudy፣ Joni Strong፣ Diana Sandoval 
እና Debbie Yanak

ለእነርሱ መጽሄት የዋሽንግተንን መመሪያ ለማዘጋጀት እንደ 
ሞዴልነት ስላገለገለን ለሜሪላንድ እና ፔንሲልቬኒያ ግዛቶች  
ልዩ ምስጋናእናቀርባለን።

ለፎቶግራፎቹ ምስጋና ከፓሲፊክ ፎቶግራፍስ Marv 
Bilderback እና ሱምነር የልጆች ዕድገት ማዕከል።

የጨቅላነት ጊዜ የድጋፍ አገልግሎቶች የቤተሰብ  
መምሪያ የዋሽንግተን ግዛት
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ፎቶግራፋቸውን እንድንጠቀም ለፈቀዱልን እና ጊዜያቸውን እና 
ታሪካቸውን ላካፈሉን ወላጆች የከበረ ምስጋና እናቀርባለን።

ይህንን መመሪያ ለማዘጋጀት ላጠፉት ጊዜ ለሚከተሉት 
የኮሚቴው አባላት ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን፡-

Donna White,  የእናቶች እና የሕጻናት ጤና፣  
ሊቀ መንበር የጤና ክፍል

Catherine Davis  Us–Qwed–Eeth፣ ፑያላፕ  
ትራይብ ከውልደት እስከ  
ስድስትዓመት ፕሮጀክት

Heather Hebdon  የሚሊተሪ ወላጆች ልዩ ሥልጠና 
(STOMP) ፕሮጀክት 

Kathy Hormann  የልጆች ዕድገት ማዕከል፣  
ሱምነር

Cassie Johnston �የዋሽንግተን PAVE፣  
የወላጅ ተሳትፎ አስተባባሪ

Lynne Leeper  የዋሽንግተን PAVE፣  
የወላጅ ሥልጠና ፕሮጀክት

Melanie Stafford  Us–Qwed–Eeth፣ ፑያላፕ 
ትራይብከውልደት እስከ  
ስድስትዓመት ፕሮጀክት

Kathy Blodgett,  የማህበራዊ እና ጤና አገልግሎቶች 
ሰራተኞች� �ክፍል፣ የቀድሞ የዋሽንግተንግዛት 

የጨቅላ ሕጻናት እና ድክድክ  
የሚሉ ሕጻናት የጨቅላነትጊዜ  
የድጋፍ ፕሮግራም 

Barbie Faubion,  የማህበራዊ እና ጤና አገልግሎቶች 
ሰራተኞች   ክፍል፣ የቀድሞ የዋሽንግተንግዛት 

የጨቅላ ሕጻናት እና ድክድክ  
የሚሉ ሕጻናት የጨቅላነትጊዜ  
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