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మీ చిన్నారికి మాంద్యత ఉందని మీకు తెలిసినప్పుడు, మీలో అనేక భావాలు కలగవచ్చు. 
మీకు భయంగా అనిపించవచ్చు, చెపిపుంది విని నమ్మలేకపో వచ్చు, లేద్ మీకు కోపం కూడ్ 
రావచ్చు. ఇవి అసాధ్రణ భావాలు కావ్, అంద్లో స్్మరు ఒంటరి కూడ్ కాద్. ఇతర 
తలిలిదండురు లకు కూడ్ ఈ అన్భవాలు లేద్ భావాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి భావాలు లేద్ 
ఆందోళనలన్ అన్భవించిన ఇతర తలిలిదండురు లతో అన్సంధ్నించడ్నికి సహాయపడే 
రాష్ట ్రవా్యప్త  కార్యక్రమాలు ఇవి. మరింత సమాచ్రం మరియు సహాయం కొరకు ఈ ప్స్తకం 
వెనకాల ఉననా తలిలిదండురు ల మద్దతు నంబరలికు మీరు కాల్ చేయవచ్చు.

పిరియమ�ైన తలిలోదండ్రి ల్రా,
మీ వద్ద  ఈ ప్స్తకం ఉందంటే అర్ం, బహుశా మీరు మీ చిన్నారి అభివృధిధికి 
సంబంధించి అందోళన పడుతున్నారు లేద్ మీ చిన్నారి అభివృధిధి  
మందగించింది అని మీకు తెలియబరచబడింది అని న్కు తెలుస్.

న్ కూతురు సూజీకి తన అభివృధిధి  మాంద్యం ప�ై పరీక్షలు జరుప్తుననా 
సమయంలో నేన్ ఎంత భారంగా, అయోమయంగా ఉన్నానో న్కు 
గురు్త ంది. సేవలన్ ఎలా పొ ంద్లనేది పక్కన ప�డితే, వృత్్త  నిప్ణులు 
ఉపయోగించిన అనేక పద్లు కూడ్ న్కర్ం కాలేద్. 

అనేక మంది సహాయకర ఉపాద్్యయులు మరియు థెరపిస్్ట ల ద్వారా 
మాకు సేవలు అందిన తరువాత, ఆమె అభివృధిధి  నిజంగా మెరుగయి్యంది.  
ఆ కీలకమెైన తొలి సంవత్సరాలలో ముందస్్త  చర్యల వలలి  తన్ ఈ 
రోజు ఉననా పరిసి్త్కి నేన్ చ్లా కృతఙ్ఙు రాలినెై ఉన్నాన్. ప�ైగా, ఇతర 
తలిలిదండురు లతో అన్సంధ్నించి ఉండడం మరియు సమాచ్రానినా 
పంచ్కోవడం మా కుటుంబానికి చ్లా కీలకమయి్యంది.

మీ కుటుంబానికి అవసరమెైన సేవలు మరియు సహాయాలకు ఈ 
ప్స్తకానినా ఒక మార్గదర్శకంగా ఉపయోగించ్కుంటారని ఆశిస్్త న్నాన్.

                        కా్యస్, తలిలి
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తలిలిదండురు లుగా మీ చిన్నారి జీవితంలో మీరు అత్యంత 
ముఖ్యమెైన వ్యకు్త లు. పిలలి లు తమ మొదటి మూడు 
సంవత్సరాలలో చ్లా వేగంగా ఎద్గుత్రు మరియు 
మారుత్రు. మీ చిన్నారిని తలచ్కుని, అతడు లేద్ 
ఆమె ఎలా ఎద్గుతున్నారో ఆలోచించండి. మీ చిన్నారి 
గురించి మీకే బాగా తెలుస్. మీ చిన్నారి ఎలా మరియు 
ఎప్పుడు నవ్వాత్రు, కూరుచుంటారు, నడుసా్త రు, 
మాటాలి డుత్రు లేద్ ఒక కప్పున్ పటు్ట కుంటారు 
అనే విషయాలన్ గమనించండి. మీ చిన్నారి వివిధ 
ఎద్గుదల దశలలో ఎలా ఎద్గుతున్నారు అనేది 
మీరు చూస్్త న్నారు. ఒక చిన్నారికి అభివృదిధిలో 
మాంద్యం ఉననాప్పుడు, రాష్ట ్ర వా్యప్త ంగా సేవలు 
అంద్బాటులో ఉన్నాయి. కుటుంబాలకు ఈ సేవలు 
లభించేలా సహాయపడడ్నికి, వాషింగ్టన్ రాష్ట ్ర 
శిశువ్లకు మరియు చిన్నారులకు ముందస్్త  
మద్దతు (ESIT) కార్యక్రమం ఒక రాష్ట ్రవా్యప్త  కృషిని 
సమనవాయపరుస్్త ంది.

వాషింగ్టన్ రాష్ట ్ర శిశువులకు మరియు ి 
న్నారులకు ముందస్తు  మద్దతు (ESIT)

“న్ కొడుకుకి ఆరు నలెలు వచిచున తరువాత కూడ్, ఇంకా కూరోచులేద్. బహుశా ననే్ 
ఏదెనై్ తప్పుగా చసే్్త న్నానమేో అని అన్కున్నాన్. ననే్ న్ కొడుకున్ మా వెదై్్యని 
వద్దకు తీస్కువళె్ళాన్, తన్ న్కు ఒక ముందస్్త  చర్య కార్యక్రమంతో అన్సంధ్న్నికి 
సహాయపడ్డా రు. ఇప్పుడు న్ కొడుకు నిజంగా సహాయకరంగా ఉననా సేవలన్ 
అంద్కుంటున్నాడు. అతడు బాగా ప్రోగమిస్్త న్నాడు, మరియు ననే్ ఏం చయేగలన్ 
అన ేద్ని గురించి ననే్ మరింత నరేుచుకుంటున్నాన్. ఇయాన్ ఇతర పలిలిల అంత వగేంగా 
ఉండకపో వడ్నికి కారణం ననే్ ఏదో  తప్పుగా చయేడం కాదని ఇప్పుడు న్కు తలెుస్.”

హీదర్, తలిలి

ఈ మ్ర్గదరిశి యొక్క పరాి థమిక పరియోజనం ఏమిటంటే,  
మీకు మరియు మీ కుటుంబానికి ముందస్్త  అభా్యసం 
యొక్క వాషింగ్టన్ రాష్ట ్ర శాఖ, శిశువ్లకు మరియు 
చిన్నారులకు ముందస్్త  మద్దతు (ESIT) కార్యక్రమం  
యొక్క ఆవలోకన్నినా అందించడం. ESIT కార్యక్రమంలో  
మీ కుటుంబ భాగసావామ్యం మీ ఎంపిక. ఒకవేళ మీ చిన్నారి 
ESIT కార్యక్రమానికి అరుహు లుగా తేలితే, మీ చిన్నారి యొక్క 
అభివృధిధిలోని మాంద్్యనినా ఉదే్దశించడ్నికి మీ చిన్నారికి 
మరియు మీ కుటుంబానికి ముందస్్త  చర్య సేవలు 
లభిసా్త యి.

ఈ మార్గదరి్శ తలిలిదండురు లుగా మీకుననా కొనినా హకు్కల 
జాబిత్తో సహా, మీకు రాష్ట ్ర వా్యప్త  ESIT కార్యక్రమం గురించి 
సాధ్రణ మరియు ముఖ్య సమాచ్రానినా అందిస్్త ంది. మీకు 
మరియు మీ కుటుంబానికి లభించే విధ్న రక్షణలు/తలిలిదండురు ల హకు్కల గురించి  
ఒక సంపూర్ణమెైన మరియు వివరణ్త్మక వృత్్త ంత్నినా “అంగవెైకల్యం ఉననా వ్యకు్త ల  
విద్్య చట్టం (IDEA) భాగం C, విధ్న రక్షణలు (తలిలిదండురు ల హకు్కలు)” అనే వేరే పతరుం 
అందిస్్త ంది. మీరు ఈ మార్గదరి్శని చదివిన తరువాత, మీకు ఈ కార్యక్రమం గురించి  
ఉననా ఎటువంటి సందేహాలనెైన్ మీ ఫా్యమిలీ రిసో ర్్సస్ కోఆరిడానేటర్ (FRC) లేద్ ESIT 
కార్యక్రమంలోని ఎవర్ైన్ సమాధ్న్లన్ ఇవవాగలరు.

ఈ పతరుంలో అంతటా ముందస్్త  చర్యకు సంబంధించిన అనేక సాధ్రణ పరిభాషలు 
ఉపయోగించబడ్డా యి. వీటి ప�ై మీకు ఏవెైన్ సందేహాలుంటే మరియు వాటి నిరవాచనం 
అవసరమెైతే, పరిభాషల పదకోశం కొరకు ఈ ప్స్తకంలోని 13వ పేజీని చూడండి.
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ముందస్తు  చర్య అంటే ఏమిటి?
ముందస్్త  చర్య సేవలు అంటే, బహిరంగ పర్యవేక్షణలో మరియు సహజ వాత్వరణ్లలో 
అందించే అభివృధిధికర సేవలు. ఇవి అరహుతగల శిశువ్లు మరియు చిన్నారుల అభివృధిధి  
అవసరాలన్ తీరచుడ్నికి రూపొ ందించబడ్డా యి మరియు తలిలిదండురు లు తమ పిలలిలు అభివృధిధి  
చెందడ్నికి మరియు నేరుచుకోవడ్నికి మద్దతునిచేచులా సహాయపడడ్నికి రూపొ ందించబడ్డా యి.

ముందస్్త  చర్య (చిన్నారి జీవితంలోని మొదటి సంవత్సరాలలో) ఈ కి్రంది వాటిలో మీకు 
సహాయపడడం ద్వారా ప�ద్ద  తేడ్న్ కలిగించగలద్:

 మీ చిన్నారికి అవసరమెైన సేవలన్ కన్గొనడం.

 మీ చిన్నారి యొక్క అభివృధిధి  ఎద్గుదలన్ అర్ం చేస్కోవడం.

 మీ చిన్నారి యొక్క అభా్యసం, అభివృధిధి  మరియు ఇంటి, సాంఘిక కార్యకలాపాలలో 
విజయవంతమెైన భాగసావామా్యనికి సహాయపడడం.

ముందస్తు  చర్య యొక్క ఉదే్దశం ఏమిటి?

పరుత్రోజు అభా్యస అవకాశాల ద్వారా అభివృధిధి  మాంద్్యలు మరియు అంగవెైకలా్యలు ఉననా 
చిన్నారుల యొక్క అభివృధిధిని మెరుగుపరచడ్నికి సమనవాయం, సహాయాలు, వనరులు 
మరియు సేవలన్ అందించడం ద్వారా కుటుంబ బలాలన్ నిరి్మంచడం ముందస్్త  చర్య  
యొక్క ఉదే్దశం.

కుటుంబాలు తమ చిన్నారుల సంరక్షణ తీస్కునే విధంగా సమర్త కలిగించడ్నికి మరియు 
కుటుంబ, సాంఘిక కార్యకలాపాలోలి  పాల్్కనడ్నికి, కుటుంబాలు:

 వారి హకు్కలన్ తెలుస్కుంటాయి.

 వారి చిన్నారుల అవసరాలన్ సమర్వంతంగా తెలియజేసా్త యి.

 వారి చిన్నారి అభివృధిధి  చెందడ్నికి మరియు నేరుచుకోవడ్నికి సహాయపడత్యి.

వెైవిధ్యభరితమెైన అమరికలు మరియు పరిసి్తులలో చిన్నారులు చ్రుక్ైన మరియు 
విజయవంతమెైన భాగసావాములుగా ఉండేలా సహాయపడడ్నికి, చిన్నారులు ఈ కి్రంది  
వాటిలో మెరుగుదలన్ పరుదరి్శసా్త రు:

 సాన్కూల సాంఘిక-భావోదేవాగ నెైప్ణ్్యలు మరియు సాంఘిక సంబంధ్లు.

 భాష మరియు సమాచ్ర వినిమయంతో సహా ఙ్ఙు నం మరియు నెైప్ణ్్యలన్  
అంద్కోవడం మరియు ఉపయోగించడం.

 వారి అవసరాలన్ తీరుచుకోవడ్నికి తగిన పరువర్తనన్ ఉపయోగించడం.

అంగవ�ైకల్యంతో ఉననా  
వ్యకుతు ల విద్్య చట్టం  
(IDEA) అంటే ఏమిటి?
పరుస్్త తం అంగవెైకల్యంతో ఉననా వ్యకు్త ల 
విద్్య చట్టంగా తెలిసిన చటా్ట నినా కాంగ్్రస్ 
1986లో సవరించి, అంగవెైకల్యంతో 
ఉననా చిన్నారులు మరియు వారి 
కుటుంబాల కొరకు ముందస్్త  చర్య 
సేవల యొక్క రాష్ట ్రవా్యప్త  విధ్న్లన్ 
అభివృధిధి  చేసి, అమలు పరిచే విధంగా 
పో రు త్సహించడ్నికి ఒక కార్యక్రమానినా 
తయారు చేసింది. అంగవెైకలా్యలతో ఉననా 
శిశువ్లు మరియు చిన్నారులు ఉననా 
కుటుంబాలకు సేవలన్ అందించడంలో 
రాషా్ట ్ర లు పాటించడ్నికి పరాు మాణికాలన్ 
చట్టం అభివృధిధి  చేసింది. పరుత్ రాష్ట ్రం, పరుత్ 
సంవత్సరం త్న్ IDEA నిరవాచించిన 
విధంగా ముందస్్త  చర్య సేవలన్ 
అందించడం కొనసాగించగలద్ లేద్ అని 
నిర్ణయించ్కుంటుంది. ముందస్్త  చర్య 
సేవల యొక్క రాష్ట ్రవా్యప్త  విధ్నం యొక్క సమనవాయానినా ముందస్్త  అభా్యస శాఖ (DEL), 
శిశువ్లకు మరియు చిన్నారులకు ముందస్్త  మద్దతు (ESIT) కార్యక్రమం నిరే్దశిసా్త యి.

పరుత్ అరహుతగల చిన్నారి యొక్క అభివృధిధి  అవసరాలన్ మరియు చిన్నారి యొక్క అభివృధిధిని 
మెరుగుపరచడ్నికి సంబంధించి ఆ కుటుంబ అవసరాలన్ తీరచుడ్నికి, ముందస్్త  చర్య  
సేవలు రూపొ ందించబడ్డా యి.

మీకు ఒక సంఙ్ఙు  భాష అన్వాది అవసరముంటే, మీకు ఒకరిని అందించ్లి. మీరు ఆంగలింలో 
మాటాలి డడం రాకుంటే, అది చేయడం సపుష్టంగా వీలు కాకుంటే తపపు, మీకు ఒక అన్వాదకుడు/
రాలిని అందించ్లి.
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 సాంఘిక లేద్ భావోదేవాగ – ఇతరులతో సంబంధం కలిగి ఉండే సామర్్ం

 అన్కూల నెైప్ణ్్యలు – ద్స్్త లన్ ధరించడం, త్నడం మరియు అతడి  
యొక్క లేద్ ఆమె యొక్క స్వాయ సంరక్షణ చూస్కోవడం.

మీ చిన్నారి ముందస్్త  చర్య సేవలకు అరుహు లా కాద్ అని చూడడ్నికి విశ్లిషణ ఒక మార్గం. 
కేవలం మీ లిఖితపూరవాక అన్మత్తో మాతరుమే విశ్లిషణ జరుగుతుంది, మరియు మీకు 
ఎటువంటి ఖరుచు ఉండద్.

విశ్లోషణ పరిణ్ళికకు చిట్్కలు:

 మీ ఫా్యమిలీ రిసో ర్్సస్ కోఆరిడానేటర్ (FRC) సహాయానినా కోరండి.

 మీ చిన్నారి అభివృధిధి  గురించి మీకుననా సందేహాలు లేద్ ఆందోళనలన్ తీస్కురండి.

 మీరు ముఖ్యమన్కునే సమాచ్రం అంతటినీ పంచ్కోండి: వెైద్య నమోద్లు, 
చిన్నారి ప్స్తకం, ఎద్గుదల చ్ర్్ట లేద్ ఇతర నమోద్లు.

 మీకూ మరియు మీ కుటుంబానికి సౌకర్యంగా ఉండే సమయాలు లేద్ పరాు ంత్లన్ 
నిర్ణయించ్కోండి.

 మీరు కావాలన్కుంటే, ఇతర కుటుంబ సభు్యలు, ఒక సేనాహితుడు/ రాలు లేద్ 
సహాయక వ్యకి్తని ఆహావానించండి.

 మీకు ఎవర్ైన్ అన్వాదకులు లేద్ ఇతర సహాయం కావాలంటే, మీ FRCకు 
తెలియజేయండి.

విశ్లిషణ తరువాత, మీ చిన్నారి చేస్్త ననా వాటి గురించి మీరు మరియు బృందంలోని ఇతర 
సభు్యలు చరిచుంచ్కుని ఏవెైన్ సమస్యలుంటే వాటిని గురి్తసా్త రు. ఏవెైన్ మాంద్యం ఉననా 
అంశాలుంటే, మీ చిన్నారి ముందస్్త  చర్య సేవలకు అరుహు లు కావచ్చు. ఈ సేవలన్  
అంద్కునే లేద్ అంద్కోకుండ్ ఉండే ఎంపిక మీదే.

న్ చిన్నారి అభివృధ్ధి  గురించి  
న్కేవ�ైన్ సందేహాలుంటే ఏం చేయ్లి?
మీ సా్ నిక పరాు ంతంలోని ఫా్యమిలీ రిసో ర్్సస్ కోఆరిడానేటర్ (FRC)కు పిలుప్నివావాలి. FRC 

పరుత్ కౌంటీ లేద్ భౌగోళిక పరుదేశంలో ఉంటారు. మీ చిన్నారికి అవసరముననా ముందస్్త  
చర్య సేవలు మీ కుటుంబానికి అందేలా సహాయపడడం వారి పాతరు. మీ సా్ నిక FRC 

పేరున్ కన్గొనడ్నికి ఫా్యమిలీ హెల్్త  హాట్లలి న్ నంబర్ 1-800-322-2588కు కాల్ 
చేయండి. మీరు మీ సా్ నిక ఆరోగ్య శాఖ లేద్ పాఠశాల జిలాలి కు  
కూడ్ పిలుప్నివవావచ్చు.

మీ ఆరోగ్య రక్షణ పరుద్తతో మీ ఆందోళనల గురించి మాటాలి డండి.  అతడు లేద్ ఆమె 
ఒక స్్రీనింగునా అందించగలరు లేద్ ఇతర వనరులన్ సూచించగలరు. మీకు ఒక 
వెైద్్యడు/రాలు లేకుంటే, మరియు మీకు మరింత సమాచ్రం లేద్ సహాయం 
కావాలంటే, ప�ైన ఇచిచున ఫా్యమిలీ హెల్్త  హాట్లలి న్ నంబరు్క కాల్ చేయండి. ముందస్్త   
చర్య సేవలన్ అంద్కోవడ్నికి మీకు ఒక వెైద్్యని సిఫారు్స అవసరం లేద్. 
తలిలిదండురు లుగా మీరే స్వాయ-సిఫారు్స చేయవచ్చు.

స్క్రీనింగ్ అంటే ఏమిటి?

స్్రీనింగ్ అంటే మీ చిన్నారి ఎలా నేరుచుకుంటున్నారు మరియు ఎద్గుతున్నారు అనే 
ద్ని యొక్క శీఘ్ర పరిశీలన. మీ చిన్నారి ఎలా ఎద్గుతున్నారు అని నిరాధి రించడ్నికి 
స్శిక్ితుల�ైన వ్యకు్త లు స్్రీనింగ్ చేసా్త రు. ఒకవేళ మీ చిన్నారి యొక్క అభివృధిధిలో  
సమస్య ఉంటే, మీ చిన్నారి కొరకు ఒక విశ్లిషణన్ పొ ందడ్నికి సంబంధించిన  
సమాచ్రానినా మీ FRC ఇవవాగలరు.

విశ్లోషణ అంటే ఏమిటి?

విశ్లిషణ మీ చిన్నారి అభివృధిధిలోకి ఒక లోతెైన అవగాహనన్ అందిస్్త ంది. విశ్లిషణ 
మీరు, మీ చిన్నారి మరియు ముందస్్త  చర్య నిప్ణులతో చేయబడుతుంది.

విశ్లిషణ ఈ కి్రంది అభివృదిధి  అంశాలన్ పరిశీలిస్్త ంది:

 మేధోవికాసం – అభ్యసించే సామర్్ం మరియు మీ చిన్నారి ఎలా నేరుచుకుంటారు

 భౌత్కం – కదిలే, చూసే మరియు వినే సామర్్ం

 సమాచ్ర వినిమయం – భాషన్ అర్ం చేస్కునే మరియు అవసరాలన్ 
వ్యక్తపరిచే సామర్్ం



వాషింగ్టన్లో  ముందస్తు  చర్యకు ఎవరు అరుహు లు?

అరహుత కలిగి ఉండడ్నికి, ఒక చిన్నారి 25% మాంద్్యనినా పరుదరి్శంచ్లి లేద్ ఒకటి లేద్ 
అంతకంటే ఎకు్కవ అభివృధిధి  అంశాలలో అతడి లేద్ ఆమె వయస్ కంటే తకు్కవగా 
1.5 పరాు మాణిక వ్యత్్యసానినా పరుదరి్శంచ్లి. ఒకవేళ అతడికి లేద్ ఆమెకు అభివృధిధిలో 
మాంద్్యనినా కలిగిస్్త ంది అని గురి్తంచిన డౌన్ సిండోరుమ్ వంటి భౌత్క లేద్ మానసిక  
సి్త్ ఉంటే, కూడ్ ఆ చిన్నారి అరుహు లు కావచ్చు.

అంచన్ అంటే ఏమిటి?

అంచన్ అంటే, అనేక సాధ్రణ నిత్యకృత్్యలు మరియు కార్యకలాపాలలో మీ చిన్నారి 
యొక్క పరువర్తన మరియు అభివృధిధిని అర్ం చేస్కోవడ్నికి, మీ న్ండి, మీ చిన్నారి 
పరిచయం ఉననా ఇతరుల న్ండి మరియు ముందస్్త  చర్య ఇచ్చువారు ఉపయోగించే 
విధ్న్ల న్ండి సమాచ్రానినా సేకరించడం. మీ చిన్నారి కొత్త  నెైప్ణ్్యలన్ ఎలా 
నేరుచుకుంటారు, అతడు లేద్ ఆమె ఇతరులతో సంబంధ్లన్ ఎలా ఏరపురుచ్కుంటారు 

5

మరియు అతడికి లేద్ ఆమెకు ఇష్టమెైన వాటితో పాటు అతడికి లేద్ ఆమెకు 
విస్గున్ కలిగించేవి లేద్ సవాలులా అనిపించేవి ఏమిటి అనే విషయాలన్ ఒక 
అంచన్ పరిశీలిస్్త ంది. మీరు ఏ ఫలిత్ల ప�ై (మారుపులు) పని చేయాలన్కుంటున్నారు 
మరియు ఆ ఫలిత్లన్ సాధించడ్నికి సహాయపడే సేవలు మరియు మద్దతులన్ 
మీరు మరియు మీ బృందం నిర్ణయించ్కోవడ్నికి ఈ అంచన్ సమాచ్రం 
సహాయపడుతుంది. 

ఫలిత్లన్ సాధించే దిశగా మీ చిన్నారి యొక్క ప్రోగత్ని నిరాధి రించడ్నికి ఉపయోగించే 
నిరంతర పరుకి్రయలన్ ఒక అంచన్ కలిగి ఉంటుంది మరియు సాధించడ్నికి మీరు  
అంద్కుంటుననా సేవలు మరియు మద్దతులు మీ చిన్నారి ప్రోగత్కి 
సహాయపడుతున్నాయని నిరాధి రించ్కుంటుంది. 
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ఒక IFSPలో ఈ కి్రందివి ఉంటాయి:

 పరిస్తు త పనితీరు సా్ యిలు – పరుస్్త తం మీ చిన్నారి ఏం చేస్్త న్నారు.

 ఒక కుటుంబ పరికటన – మీ కుటుంబం యొక్క ఆందోళనలు, పరాు ధ్న్యతలు 
మరియు వనరుల పరుకటన; మీ కుటుంబ పరుకటన అనేది IFSPలోని ఒక 
ముఖ్యమెైన భాగం, కానీ మీరు ద్నినా వద్్ద  అన్కోవచ్చు.

 ఫలిత్లు – మీ చిన్నారి మరియు కుటుంబంలో మీరు చూడ్లన్కునే 
మారుపులు.

 కావలసిన ముందస్తు  చర్య సేవలు – ఎంత తరచ్గా మరియు ఎంత సమయం, 
అవి ఎక్కడ జరుగుత్యి, మరియు వాటికి ఎవరు చెలిలిసా్త రు (ముందస్్త   
చర్య సేవలకు అనేక వివిధ వనరులు నిధ్లందిసా్త యి). ఒకవేళ మీరు  
ముందస్్త  చర్య కార్యక్రమంలో పాల్్గ ంటుననాటలియితే, మీకు అందించే ఏ  
సేవలనెైన్ మీరు అంగీకరించవచ్చు లేద్ నిరాకరించవచ్చు (కుటుంబ  
వనరుల సమనవాయం తపపు).

 సహజ వాత్వరణ్లు - ముందస్్త  చర్య సేవలకు అందించవలసిన సహజ 
వాత్వరణ్ల పరుకటన. సేవలన్ సహజ వాత్వరణ్లలో అందించకపో తే, 
అంద్కు IFSP ఒక లిఖితపూరవాక సమర్నన్ జతపరచ్లి.

 సమయ పరిమితులు – సేవలు ఎప్పుడు మొదలవ్త్యి మరియు 
పూర్తవ్త్యి, మరియు మీ పరుణ్ళికన్ మీరు త్రిగి ఎప్పుడు పరిశీలిసా్త రు.

 IDEA కి్రంద నిధ్లు అందించబడని ఇతర అవసరమెైన సేవలు – వీటిని 
కన్గొనడ్నికి ఎవరు సహాయపడగలరు.

 మీ పరుణ్ళికలో పేరొ్కనబడిన ఒక ఫా్యమిలీ రిసో ర�సెస్ కోఆరిడినేటర్ (FRC) 

 3 ఏళ్ళ వయస్కు ముంద్ ఒక మ్రుపు పరిణ్ళిక – మీ చిన్నారి 3 సంవత్సరాల 
వయస్కి వచిచున తరువాత సేవల కొరకు వెతకడం మరియు పరుణ్ళిక 
చేస్కోవడం.

మీరు కావాలన్కుంటే ఈ సమావేశానికి ఇతర కుటుంబ సభు్యలన్, ఒక 
సేనాహితుడు/రాలిని లేద్ సహాయక వ్యకి్తని ఆహావానించవచ్చు. మీ చిన్నారికి 
సంబంధించి మీరు ముఖ్యమన్కునే ఏ సమాచ్రానెైనాన్ తీస్కురండి.

తరువాత ఏం జరుగుతుంద్? 

వ్యక్తుగత కుటుంబ సేవ పరిణ్ళిక (IFSP)

ఒకవేళ అరహుత కలిగి ఉంటే, మీ చిన్నార ిIDEA ముందస్్త  చర్య సేవలన్ అంద్కోవచ్చు. 
మీకు మీ ఫా్యమిలీ రిసో ర్్సస్ కోఆరిడానేటర్మరియు ఇతర సేవలన్ ఇచ్చువారితో సమావేశం 
ఉంటుంది. మీ కుటుంబం, ఇతరులతో కలిసి, ఒక వ్యకి్తగత కుటుంబ సేవా పరుణ్ళిక (IFSP) 

అనే పరుణ్ళికన్ వరాు సా్త రు. ఆ పరుణ్ళికలో మీ కుటుంబం యొక్క ఆందోళనలు, ఆసకు్త లు 
మరియు విలువలు పరుత్బింబిస్్త న్నాయని నిరాధి రించ్కోవడ్నికి మీ FRCతో కలిసి పని 
చేయండి.

మీరు IFSPతో అంగీకరించి, సేవలకు ఆమోద్నినా ఇచిచున తరువాత సేవలు 
మొదలవ్త్యి.

IFSP అనేది మీ చిన్నారి మరియు కుటుంబం యొక్క మారుతుననా అవసరాలన్ తీరేచు ఒక 
నిరంతర పరుకి్రయ. అది కనీసం ఆరు నెలలకు ఒకసారి సమీక్ించబడుతుంది మరియు వారిషిక 
పరాు త్పదికన త్రిగి వరాు యబడుతుంది.



3 సంవతసెరాల వయస్లో ఏం జరుగుతుంద్? 
మీ చిన్నారికి 3 సంవత్సరాల వయస్ రావడ్నికి కనీసం ఆరు న్ండి తొమి్మది నెలల 
ముంద్, మీ చిన్నారికి సేవలన్ అందించే తద్పరి సేవన్ ఇచ్చువారు లేద్ ఏజ్నీ్సకి 
మారడ్నికి పరుణ్ళిక తయారు చేస్కోవడంలో మీ ఫా్యమిలీ రిసో ర్్సస్ కోఆరిడానేటర్ (FRC) 

మీకు సహాయపడత్రు. సేవలు ఎక్కడ మరియు ఎలా అందించబడత్యనేది దీని 
వలలి  మారవచ్చు.  ముందస్్త  చర్యలో, ఈ మారుపుని అవసా్ ంతరము అని అంటారు. ఈ 
అవసా్ ంతరము కొరకు IDEAకు ఒక లిఖితపూరవాక పరుణ్ళిక అవసరం. మీ చిన్నారిక ి3 

సంవత్సరాలు రావడ్నికి కనీసం 90 రోజుల ముంద్ ఒక అవసా్ ంతర పరుణ్ళిక సమావేశం 
జరగాలి. ఈ అవసా్ ంతర పరుణ్ళిక, మీ చిన్నారికి అవసరమెైన పరుతే్యక విద్య లేద్ సాంఘిక 
ఆధ్రిత సేవలన్ గురి్తస్్త ంది.

అవసా్ ంతరము కొరకు పరుణ్ళిక తయారు చేయడ్నికి తద్పరి ఏజ్నీ్స లేద్ సేవన్ 
ఇచ్చువారిని సంపరుదించడం కొరకు మిమ్మలినా ఒక అన్మత్ పతరుం ప�ై సంతకం చేయమని  
మీ FRC కోరుత్రు. మీరు, మీ FRC, సేవన్ ఇచ్చువారు(ళ్ళా), మరియు సా్ నిక పాఠశాల  
జిలాలి  మధ్య ఒక సమావేశం ఏరాపుటు చేయబడుతుంది.

మీ చిన్నారి ప్రుసూ్కల్ పరుతే్యక విద్్య సేవలకు అరుహు లా కాద్ అని పాఠశాల జిలాలి  
నిరాధి రిస్్త ంది. వారి పరీక్షల ఫలిత్లన్ వారు మీతో చరిచుంచి, మీ హకు్కలన్ గురించి 
మీకు సమాచ్రానినాసా్త రు. మీ చిన్నారి అరుహు ల�ైతే, వారి సేవలు ఒక వ్యకి్తగత విద్్య 
కార్యక్రమం (IEP) ద్వారా అందించబడత్యి.

ఒకవేళ మీ చిన్నారి పరుతే్యక విద్య ప్రు సూ్కల్ సేవలకు అరుహు లు కాకపో తే, సాధ్యమెైన ఇతర 
సేవలకు మారడ్నికి పరుణ్ళిక తయారు చేస్కోవడంలో మీ FRC మీకు సహాయపడత్రు.

అవసా్ ంతర సమ్వేశానిక్ సలహాలు:

 పరుత్పాదించిన మారుపుకి సంబంధించి, వీలయినంత సమాచ్రానినా సేకరించ్లి.

 సాధ్యమెైన కార్యక్రమ ఎంపికలు లేద్ అవకాశాల గురించి అడగాలి.

 కొత్త  కార్యక్రమం కుటుంబాలకు ఎటువంటి శిక్షణ మరియు మద్దతులన్ అందిస్్త ందని 
అడగాలి.

 మారడ్నికి ముంద్ కొత్త  కార్యక్రమానినా సందరి్శంచ్లి.

 లిఖితపూరవాక సమాచ్ర సామగి్ర కొరకు అడగాలి మరియు కొత్త  కార్యక్రమంలో 
చేరడ్నికి మరియు పాల్్గ నడ్నికి కావలసిన విధ్న్లన్ నేరుచుకోవాలి.

 కొత్త  కార్యక్రమానికి మీ చిన్నారి గురించి వీలయినంత సమాచ్రానినా అంధించ్లి.

7



అంగవ�ైకల్యం ఉననా వ్యకుతు ల విద్్య చట్టం  
(IDEA) క్రంద న్ హకు్కలు ఏమిటి? 
(విధ్న రక్షణలు) 
అనేక చటా్ట లలో పరుజలకు హకు్కలు ఉంటాయి, మరియు IDEA అంద్కు భిననాం కాద్. 
మీ హకు్కల గురించి వివరించే, “అంగవెైకల్యం ఉననా వ్యకు్త ల విద్్య చట్టం (IDEA) భాగం C, 

విధ్న రక్షణలు (తలిలిదండురు ల హకు్కలు)”న్ మీ ఫా్యమిలీ రిసో ర్్సస్ కోఆరిడానేటర్ (FRC) 

మీకు అందిసా్త రు. 

IDEA క్రంద మీకుననా హకు్కలకు ఉద్హరణలలో ఈ క్రంద్వి ఉన్నాయి: 

	మీ చిన్నారి యొక్క పరాు థమిక మరియు ఆఖరి నిరే్ణతగా ఉండండి.

	ఈ కి్రంది సేవలన్ అంద్కోవాలి:

 • ఆందోళనలన్ ముంద్గా గురి్తంచడం/చిన్నారిని కన్గొనడం

 • ఒక సమయాన్గుణ బహుళవిభాగ విశ్లిషణ మరియు అంచన్

 • మీ చిన్నారి యొక్క అరహుతన్ నిరాధి రించడం

 • ఫా్యమిలీ రిసో ర్్సస్ కోఆరిడానేటర్/సమనవాయం

ఒకవేళ మీ చిన్నారి అరుహు ల�ైతే, మీకు ఈ క్రంద్ హకు్కలు ఉంట్యి:

	ఒక వ్యకి్తగత కుటుంబ సేవా పరుణ్ళిక (IFSP).

	మీ చిన్నారి మూడవ ప్టి్టనరోజు వరకు ఒక FRCతో నిరంతర కుటుంబ వనరుల 
సమనవాయం.

	ఫా్యమిలీ రిసో ర్్సస్ కోఆరిడానేటర్ (FRC) కొరకు అడగడం.

	మీ చిన్నారి అభివృధిధికి సంబంధించి ముందస్్త  చర్య సేవలన్ అంద్కోవడం.

	IFSP పరుకి్రయ పరుకారం మీకు మరియు మీ కుటుంబం అంద్కోవడ్నికి నిరాధి రించిన 
సేవలన్ అంగీకరించడం లేద్ నిరాకరించడం.

	IFSP బృందం సిఫారు్స చేసిన కొనినా సేవలన్ నిరాకరించిన్, ఇతర సేవలన్  

(FRC సేవలు తపపు) అంద్కుంటూనే ఉండడం.

	సేవల పంపిణీలో మారుపులు మరియు మీ చిన్నారి యొక్క ముందస్్త  చర్య 
సేవలకు సంబంధించిన అనినా సమావేశాలలో పాల్్గ నడం.

	మీ కుటుంబానికి అంగీకారయోగ్యమెైన సమయం మరియు పరుదేశంలో 
సమావేశాలన్ నిరవాహించడం.

	నోటీస్లు మరియు IFSP పతర్ు లన్ మీ మాతృభాషలో లేద్ మీ కుటుంబం 
ఉపయోగించే సమాచ్ర వినిమయ శ�ైలిలో అంద్కోవడం.
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మీ చిన్నారి ముందస్తు  చర్య నివేద్కలకు సంబంధ్ంచి కూడ్ మీకు 
రక్షణలు ఉన్నాయి. వీటి పరికారం మీకు ఈ క్రంద్ హకు్కలున్నాయి:

	నివేదికలన్ సమీక్ించి, నివేదికలలో సవరణలన్ అభ్యరి్ంచడం. 

	నివేదికల నకళళాన్ అంద్కోవడం.

	కార్యక్రమంలో సేకరించే, నిరవాహించే లేద్ ఉపయోగించే నివేదికల రకాలు 
మరియు పరుదేశాలు, కార్యక్రమంలో ఎవరికి నివేదికలు అంద్బాటులో ఉంటాయి, 
మరియు వారు ఈ నివేదికలన్ ఎప్పుడు చూసా్త రు అనే విషయాల గురించి 
సమాచ్రం తెలిసి ఉండడం.

	నివేదికలన్ లేద్ నివేదికల నకళళాన్ ఎవరు చూసారు అనే సమాచ్రానినా 
అభ్యరి్ంచడం.

	నివేదికలో సరిగా్గ  లేదని లేద్ తప్పుద్రి పటి్టస్్త ందని లేద్ మీ చిన్నారి లేద్ 
మీ కుటుంబం యొక్క గోప్యతన్ లేద్ హకు్కలన్ ఉలలి ంఘిస్్త ందని మీరు 
నమే్మ సమాచ్రానినా సవాలు చేయడం.

 మిగిలిన వాటితో పాటు, మీ చిన్నారి యొక్క ముందస్్త  చర్య నివేదికలలో ఈ 
కి్రందివి ఉంటాయి:

 • స్్రీనింగ్ నివేదికలు

 • విశ్లిషణ నివేదికలు

 • అంచన్ సమాచ్రం

 • అరహుత నిరాధి రణ

 • IFSPలో భాగమెైన సమాచ్రం అంత్ 

మీ కుటుంబ్నిక్ సంబంధ్ంచిన సమ్చ్రం గోప్యమ�ైనద్. మీకు ఈ క్రంద్ 
హకు్కలు ఉన్నాయి.

	ఈ కి్రంది వాటితో సహా, వ్యకి్తగత మరియు గురి్తంచే సమాచ్రం యొక్క గోప్యత:

 • మీ చిన్నారి యొక్క, మీ యొక్క లేద్ ఇతర కుటుంబ సభు్యల పేరు.

 • మీ చిన్నారి చిరున్మా.

 •  సహేతుకమెైన ఖచిచుతతవాంతో మీ చిన్నారిని గురి్తంచడ్నికి వీలు కలిపుంచే ఏవెైన్ 
వ్యకి్తగత లక్షణ్లు లేద్ ఇతర సమాచ్రం.

	గోప్యత సంరక్షణకు సంబంధించిన సా్ నిక విధ్న్లు మరియు పరుకి్రయలన్ 
అభ్యరి్ంచడం. 

	సమాచ్రం లేద్ నివేదికల మారిపుడి లేద్ పంచ్కోవడం కొరకు సమాచ్రం 
తెలియజేసే లిఖితపూరవాక సమ్మత్ని ఇవవాడం.

తలిలిదండురు లు/కుటుంబ హకు్కలకు అదనంగా, ఈ కి్రంది సందరాభాలలో చిన్నారికి ఒక 
మారు తలిలి/తండిరు హకు్క ఉంటుంది:

	తలిలిదండురు లన్ గురి్తంచలేకపో తే.

	సహేతుక కృషి తరువాత కూడ్, సేవన్ ఇచ్చువారు/పరుజా ఏజ్నీ్స తలిలి లేద్ తండిరు 
యొక్క వివరాలన్ కన్కో్కలేకపో తే.

	చిన్నారి రాష్ట ్రం యొక్క వార్డా అయితే.
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న్ చిన్నారి లేద్ కుటంబం యొక్క సేవలకు 
సంబంధ్ంచి ఏద�ైన్ నిర్ణయంతో నేన్ 
అంగీకరించకపో తే ఏమి జరుగుతుంద్?
దయచేసి ఆ సమస్యన్ గురించి మీ ఫా్యమిలీ రిసో ర్్సస్ కోఆరిడానేటర్(FRC) తో 
మాటాలి డండి. ద్ని వలలి  పరిషా్కరం కాకుంటే లేద్ మీకు సౌకర్యవంతంగా లేకుంటే, 
మీరు ఈ కి్రంది ఎంపికలలో ఏదెైన్ ఒకటి లేద్ అనినాంటినీ ఉపయోగించ్కోవచ్చు:

	మధ్యవరితుత్వం – ఒక సంఘరషిణన్ పరిష్కరించడంలో సహాయపడడ్నికి మీకు 
ఉచితంగా మధ్యవరి్తతవాం అందించబడుతుంది. ఒక అధికారిక పాలన్ విచ్రణకు 
పరుత్యమానాయంగా మధ్యవరి్తతవాం అందించబడుతుంది. మధ్యవరి్తతవాం ఒక 
సవాఛ్ంద పరుకి్రయ.

	న్్యయవాద సేవలు– ఇవి మీకు సమాచ్రానినా అందించే మరియు సమస్య 
పరిషా్కరానికి పరుణ్ళికన్ తయారు చేస్కోవడంలో మీకు సహాయపడే 
కార్యక్రమాలు. వీటిలో ఒక న్్యయవాద సంస్ PAVE (11వ పేజీ చూడండి). 
మీ పరాు ంతంలోని న్్యయవాద సేవల గురించి మీ FRC మీకు సమాచ్రానినా 
అందించగలరు.

	న్్యయ పరిక్రయ విచ్రణ (న్్యయ విచ్రణ) – ఇది ఒక పరిపాలన్ విచ్రణల 
అధికారి నిరవాహించే ఒక అధికారిక విచ్రణ లేద్ న్్యయ విచ్రణ. పాలన్ 
విచ్రణ కొరకు అభ్యర్న లిఖితపూరవాకంగా ఉండ్లి మరియు అంద్లో ఫిరా్యద్ 
చేరచుబడ్లి. ముందస్్త  చర్య సేవలన్ ఇచ్చువారి డెైర్క్టరు్క లేద్ మీ సా్ నిక 
ముందస్్త  చర్య సేవల కాంటరాు క్టరు్క అభ్యర్నన్ పంపించ్లి. మీ FRC మీకు వారి 
పేరలిన్ మరియు చిరున్మాలన్ ఇవవాగలరు లేద్ మీరు ఈ నంబరుకు కాల్  
చేసి 360-725-3500 సహాయం కోరవచ్చు.
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ఒక ఏజ్నీ్స లేద్ ముందస్్త  చర్య సేవలన్ ఇచ్చువారు చట్టపరమెైన అవసరాలన్ 
ఉలలి ంఘిస్్త న్నారని అన్కుంటే, ఏ తలిలిదండురు ల�ైన్, ఇతర వ్యకు్త ల�ైన్ లేద్ సంస్ అయిన్ 
ఒక పాలన్ ఫిరా్యద్న్ నమోద్ చేయవచ్చు. ఆ ఫిరా్యద్ లిఖితపూరవాకంగా, సంతకం  
చేసి ఉండ్లి మరియు అంద్లో ఫిరా్యద్కు సంబంధించిన వాస్తవాలు ఉండ్లి.

ఫిరా్యద్న్ ఈ క్రంద్ చిరున్మ్కు పంపించ్లి:

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

ఫిరా్యద్న్ సమీక్ించబడి, 60 రోజులలోగా ఒక జవాబు వరాు యబడుతుంది.



	 	వాషింగ్టన్ రాష్ట ్ర తండ్రి ల న�ట్వర్్క
  425-747-4004 ఎక�్టెన్షన్ 218

  వ�బ్ైసెట్: www fathersnetwork org

 పరుతే్యక అవసరాలతో ఉననా చిన్నారులుననా అందరు ప్రుషుల మరియు  
కుటుంబాల పక్షాన ఉంటుంది, వారికి మద్దతు మరియు వనరులన్ అందిస్్త ంది.

	 	వాషింగ్టన్ PAVE  

 (పార్టనరి్షప్సె ఫర్ ఏక్షన్, వాయిసెస్ ఫర్ ఎంపవర�మంట్)
  1-800-5PARENT

  వ�బ్ైసెట్: www wapave org

 ప్టి్టనపపుటి న్ండి యుక్త వయస్్స వరకు వెైకల్యం తో ఉననా పిలలిలు గల 
కుటుంబాలకు సహాయం చేసే ఒక రాష్ట ్ర వా్యప్త  తలిలిదండురు  ల శిక్షణ మరియు  
సమాచ్ర కేందరుం.
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మరింత సహాయము లేద్ మరింత  
సమ్చ్రము కోసం నేన్ ఎక్కడిక్ వ�ళ్్ళలి?
ఈ కి్రంది సంస్లు మరియు సమూహాలు మరింత సమచ్రం, సహాయం మరియు 
మద్దతున్ అందించగలవ్:

	 	ఫా్యమిలీ హెల్తు  హాట్లలో న్

  1-800-322-2588

  వ�బ్ైసెట్:   www withinreachwa org

 ఈ వెబ్ై్సట్ ఫా్యమిలీ రిసో ర్్స కోఆరిడానేటరులి  (FRC)లతో సహా, పరుజా మరియు  
ప�ైవైేట్ ముందస్్త  చర్య వనరుల పరుస్్త త సమాచ్రానినా నిరవాహిస్్త ంది. ఇంద్లో 
వాషింగ్టనోలి  లభించే రోగనిరోధకత, పో షణ మరియు చిన్నారుల యొక్క ఇతర  
ఆరోగ్య సేవలకు సంబంధించిన సమాచ్రం కూడ్ చేరచుబడింది.

	 	ముందస్తు  అభ్్యసం యొక్క వాషింగ్టన్ రాష్ట ్ర శాఖ (DEL) శిశువులకు 
  మరియు చిన్నారులకు ముందస్తు  మద్దతు (ESIT) కార్యకరమం
  360-725-3500 

  వ�బ్ైసెట్:  www dcyf wa gov

 రాష్ట ్రవా్యప్త  IDEA విధ్నం, భాగం C ముందస్్త  చర్య సేవలన్ నిరే్దశిస్్త ంది.

	 	తలిలోదండ్రి లకు తలిలోదండ్రి లు
  1-800-821-5927

  వ�బ్ైసెట్:  www arcwa org

 అంగవెైకలా్యలు లేద్ అభివృధిధి  మాంద్్యలు ఉననా చిన్నారులుననా తలిలిదండురు లకు 
భావోదేవాగ మద్దతు మరియు సమాచ్రానినా అందించే ఒక రాష్ట ్రవా్యప్త  తలిలిదండురు ల 
నెటవార్్క.



నేన్ మరింత పరిమేయ్నినా  
ఎల్ కలిగి ఉండవచ్చు?
మీ చిన్నారి కొరకు కార్యక్రమాలు మరియు సేవల యొక్క పరుణ్ళిక రచన మరియు 
అభివృధిధిలో మీకు ముఖ్యమెైన పాతరు ఉంది.  సంఘం సేవలన్ అందించే పరుణ్ళిక 
రచనలో మీరు కూడ్ పాల్్గ నవచ్చు.

ఈ పరుణ్ళిక రచన కౌంటీ సా్ యిలో కౌంటీ వా్యప్త ంగా చేయబడుతుంది. ఇంటర్ఏజ్నీ్స 
కోఅరిడానేటింగ్ కౌని్సల్్స (CICC)లు పరుత్ CICCలో తలిలిదండురు లు కౌని్సలోలి  సభు్యలుగా 
ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. అందరు సభు్యలతో కలిసి, సేవలన్ ఉత్తమంగా ఎలా 
అందించవచ్చు అని తలిలిదండురు లు నిర్ణయిసా్త రు. CICC సమావేశాలు పరుజలకు తెరిచి 
ఉంటాయి.

ఒక రాష్ట ్ర ఇంటర్ఏజ్నీ్స కోఅరిడానేటింగ్ కౌని్సల్్స (SICC) కూడ్ ఉంది. ఈ కౌని్సలోలి  
కూడ్ తలిలిదండురు ల పరాు త్నిధ్యం ఉండ్లి. SICC సమావేశాలు పరుజలకు తెరిచి ఉంటాయి. 
సమావేశ సమయాలు మరియు పరుదేశాల ప�ై మరింత సమాచ్రం కొరకు మీ ఫా్యమిలీ 
రిసో ర్్సస్ కోఆరిడానేటర్ లేద్ ESIT న్ సంపరుదించండి, లేద్ ఈ వెబ్ై్సటునా సందరి్శంచండి 
www del wa gov/esit 
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ఈ పుసతుకం వాషింగ్టన్ రాష్ట ్రం యొక్క శిశువులు 
మరియు చిన్నారులకు ముందస్తు  మద్దతు కార్యకరమం 
యొక్క సారాంశం. IDEA క్రంద వాషింగ్టన్ యొక్క 
సమమతంచిన పరిణ్ళిక యొక్క వివరాలు లేద్ 
మీ CICC లేద్ SICC గురించి మరింత సమ్చ్రం 
కొరకు, వాషింగ్టన్ రాష్ట ్రం యొక్క శిశువులు మరియు 
చిన్నారులకు ముందస్తు  మద్దతు కార్యకరమ్నినా  
ఈ న�ంబర్ పెై సంపరిద్ంచండి 360-725-3500. 
   
www.dcyf.wa.gov



విశ్లోషణ
ఒక చిన్నారి యొక్క పరాు రంభ మరియు నిరంతర అరహుతన్ 
నిరాధి రించడ్నికి అరహుతకలిగిన నిప్ణులు ఉపయోగించే విధ్న్లు, 
ఇవి మేధోవికాసం, సాంఘిక/భావోదేవాగ, భౌత్క (చూప్ మరియు 
వినికిడితో సహా), సమాచ్ర వినిమయ మరియు అన్కూల 
నెైప్ణ్్యల వంటి అనినా అభివృధిధి  అంశాలలో శిశువ్లు మరియు 
చిన్నారుల యొక్క పరిసి్త్ని నిరాధి రించడం ప�ై దృషి్ట  సారిసా్త యి.

కుటుంబ కేంద్రిత రక్షణ
తలిలిదండురు లన్ నిరే్ణతలుగా ముంద్కు తీస్కువెళ్ళా మరియు 
తలిలిదండురు ల/నిప్ణుల భాగసావామా్యలన్ నిరి్మంచే సూతరుం.

కుటుంబ పరికటన
వ్యకి్తగత కుటుంబ సేవా పరుణ్ళిక (IFSP) లో చేరిచున కుటుంబం 
యొక్క అందోళనలు, పరాు ధ్న్యతలు మరియు వనరుల యొక్క 
కుటుంబ నిరే్దశిత పరుకటన.

వ్యక్తుగత కుటుంబ సేవ పరిణ్ళిక (IFSP)
అరహుతగల చిన్నారులకు మరియు కుటుంబాలకు ముందస్్త   
చర్య మరియు ఇతర సేవలన్ అందించడ్నికి ఒక లిఖితపూరవాక 
పరుణ్ళిక: (1) ద్నినా కుటుంబం మరియు తగిన వృత్్త  నిప్ణులు 
కలిసి అభివృధిధి  చేసా్త రు; (2) అది బహుళవిభాగ విశ్లిషణ మరియు 
చిన్నారి, కుటుంబం యొక్క విశ్లిషణ ప�ై ఆధ్రపడి ఉంటుంది; 
(3) కుటుంబం కావాలన్కుంటే, కుటుంబ నిరే్దశిత వనరులు, 
పరాు ధ్న్్యలు మరియు ఆందోళనల పరుకటనన్ కలిగి ఉంటుంది; 
మరియు (4) చిన్నారి యొక్క అభివృధిధి  అవసరాలన్ తీరచుడ్నికి 
అతడి లేద్ అమె యొక్క అభివృధిధిని మెరుగుపరచడ్నికి 
మరియు కుటుంబం యొక్క సామరా్ ్నినా ప�ంచడ్నికి  
అవసరమెైన సేవలన్ కలిగి ఉంటుంది.

అంగవ�ైకల్యం ఉననా శిశువులు మరియు చిన్నారులు
ఈ కి్రంది అంశాలలో 1.5 పరాు మాణిక వ్యత్్యసం లేద్ కనీసం 25 

శాతం లేద్ ఎకు్కవ అభివృధిధి  మాంద్్యనినా అన్భవిస్్త ననాంద్న, 
ప్టు్ట క న్ండి 3 సంవత్సరాల వయస్ వరకు ముందస్్త  చర్య 
సేవలకు అరహుత కలిగిన చిన్నారులు: మేధోవికాసం, సాంఘిక/
భావోదేవాగ, భౌత్క (చూప్ మరియు వినికిడితో సహా), సమాచ్ర 

దీని అర్ం ఏమిటి? (పదకోశం) 
వినిమయ మరియు అన్కూల నెైప్ణ్్యలు; లేద్ అభివృధిధి  
మాంద్యం కలిగించడ్నికి అధిక అవకాశం ఉననా ఒక నిరాధి రిత  
భౌత్క లేద్ మానసిక పరిసి్త్.

మధ్యవరితుత్వం
సంఘరషిణలో ఉననా పక్షాల మధ్య తేడ్లన్ పరిష్కరించి, 
అనినా పక్షాలకు సంతృపి్త కరమెైన పరిషా్కరానినా అందించడ్నికి 
సహాయపడగలిగే ఒక శిక్ిత, నిషాపుక్ిక వ్యకి్త ద్వారా జరిగే ఒక 
అనధికార పరుకి్రయ.

బహుళ విభ్గ
IFSP యొక్క అభివృధిధి , విశ్లిషణ మరియు అంచన్ కార్యకలాపాలతో 
సహా, సమగ్రమెైన మరియు సమనవాయ సేవలన్ అందించడంలో 
ర్ండు లేద్ అధిక విభాగాలు లేద్ నిప్ణుల పరుమేయం.

సహజ వాత్వరణ్లు
చిన్నారి యొక్క అంగవెైకల్యం లేని తోటివారికి సహజమెైన  
లేద్ సాధ్రణమెైన పరిసి్తులు. ఇంద్లో ఇలులి , చ్టు్ట పక్కల 
పరాు ంత్లు లేద్ సాంఘిక పరిసి్తులు ఉండవచ్చు.

ఫలిత్లు
ముందస్్త  చర్య సేవల ఫలితంగా మీ చిన్నారి లేద్ కుటుంబంలో 
చూడ్లన్కుంటుననా మారుపుల పరుకటనలు. ఈ పరుకటనలు  
మీ IFSPలో భాగం.

స్క్రీనింగ్
తద్పరి విశ్లిషణ యొక్క అవసరానినా నిరాధి రించడ్నికి మీ చిన్నారి 
యొక్క అభివృధిధి  గురించి జరిపే ఒక సతవార తనిఖీజబిత్ లేద్ 
సరేవా.

మ్రు తలిలో/తండిరి
నిర్ణయాలు తీస్కునే క్రమంలో చిన్నారి యొక్క హకు్కలన్ 
కాపాడడంలో తలిలిదండురు లు లేద్ చట్టపరమెైన గారిడాయన్  
సా్ నంలో పరాు త్నిధ్యం వహించడ్నికి, సా్ నిక లేద్ రాష్ట ్ర  
ఏజ్నీ్స నియమించిన వ్యకి్త..

అవసా్ ంతర పరిణ్ళిక
3 సంవత్సరాల వయస్లో మీ చిన్నారి ముందస్్త  చర్య సేవలన్ 
వదిలే సమయంలో అభివృధిధి  చేసే పరుణ్ళిక.
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పాలన్ విచ్రణ
తలిలిదండురు లు/కుటుంబం యొక్క మరియు ఏజ్నీ్సల సాక్ష్యం 
మరియు వాదనలన్ విని, ఎవరు సరిగా్గ  ఉన్నారో మరియు 
ఎవరు ఏం చేయాలో నిర్ణయించే ఒక తటస్ వ్యకి్త, ఒక విచ్రణల 
అధికారితో ఒక అధికారిక పరుకి్రయ.

విశ్లోషణ
ఒక చిన్నారి యొక్క ముందస్్త  చర్య అన్భవం అంతటా అతడి 
లేద్ అమె పరుతే్యక అవసరాలన్ గురి్తంచడ్నికి; అతడి లేద్ ఆమె 
అభివృధిధికి సంబంధించి కుటుంబం యొక్క వనరులు, పరాు ధ్న్యతలు 
మరియు ఆందోళనలు; మరియు ఈ అవసరాలన్ తీరచుడ్నికి 
అవసరమెైన ముందస్్త  చర్య సేవల సవాభావం మరియు పరిధికి 
సంబంధించి అరహుతగల వృత్్త  నిప్ణులు ఉపయోగించే నిరంతర 
విధ్న్లు.

సహాయక సాంకేతక పరికరాలు
మీ చిన్నారి పన్లు చేసే సామరా్ ్నినా (ఉద్హరణకు: త్నడం, 
సంభాషించడం, కదలడం) ప�ంచడ్నికి, నిరవాహించడ్నికి లేద్ 
మెరుగుపరచడ్నికి ఉపయోగించే ఏదెైన్ వస్్త వ్, ఉపకరణ  
భాగం లేద్ ఉతపుత్్త  విధ్నం.

సహాయక సాంకేతక సేవలు
అంగవెైకల్యం ఉననా చిన్నారికి ఏదెైన్ సహాయక సాంకేత్క 
పరికరానినా ఎంచ్కోవడ్నికి, పొ ందడ్నికి లేద్  
ఉపయోగించడ్నికి పరుత్యక్షంగా సహాయపడే ఒక సేవ.

చిన్నారిని కన్గొనడం
ముందస్్త  గురి్తంప్, స్్రీనింగ్, సిఫారు్స మరియు ముందస్్త   
సేవా సమనవాయానినా కలిగి ఉంటుంది.

ముందస్తు  చర్య
పరుజా మరియు ప�ైవైేట్ ఏజ్నీ్సలు అందించే మరియు ప్టు్ట క న్ండ ి

3 సంవత్సరాల వయస్ వరకు చిన్నారి యొక్క సమర్వంతమెైన 
ఎద్గుదల మరియు అభివృధిధిని మెరుగుపరచడంలో అరహుతగల 
చిన్నారులు మరియు కుటుంబాలకు మద్దతునందించడ్నికి  
చట్టం రూపొ ందించిన సేవల సేకరణ.



కుటుంబ మార్గదర్శకాల పనిసమూహం 
అనబడే ఒక సే్టట్ ఇంటర్ఏజ్నీ్స కోఆరిడానేటింగ్ 
కౌని్సల్ (SICC) యొక్క కమిటీ ఈ ప్స్తకానినా 
అభివృధిధి  చేసింది.

అంగవెైకల్యం ఉననా వ్యకు్త ల విద్్య చట్టం 

(IDEA) కి్రంద ముందస్్త  చర్య సేవలన్ 
అర్ం చేస్కోవడ్నికి అంగవెైకలా్యలతో 
ఉననా శిశువ్లు మరియు చిన్నారుల 
తలిలిదండురు లకు సహాయపడడం దీని ఉదే్దశం.

కృతజ్ఞతలు

ఈ కి్రంది వారితో సహా తమ ఆలోచనలన్ పంచ్కుననా ఇతర 
తలిలిదండురు లు మరియు వృత్్త  నిప్ణులకు కృతఙఙుతలు: రీటా 
డికీ, లిండ్ గిల్, ట్రీ్ర లార్సన్, కేథీ ల్లాలి ర్, జూలీ మారీ్టనో,  
కేథీ మౌడీ, జోనీ సా్ట ్ర ంగ్, డయాన్ సాండోవల్ మరియు  
డెబ్బీ యాన్క్.

వాషింగ్టన్ మార్గదరి్శకి వారి ప్స్తకాలు నమూన్లుగా 
ఉపయోగపడిన మేరీలా్యండ్ మరియు ప�ని్సలేవానియా 
రాషా్ట ్ర లకు పరుతే్యక కృతఙఙుతలు.

ఫో టోలు – ప�సిఫిక్ ఫో టోగా్ర ఫ్్స యొక్క మార్వా బిలడార్  
బా్యక్ మరియు సమనార్ చిన్నారుల అభివృధిధి  కేందరుం  
వారి సౌజన్యంతో.

ముందస్్త  చర్య సేవల కుటుంబం మార్గదరి్శ  

వాషింగ్టన్ రాష్ట ్రంలో
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తమ ఫో టోలన్ ఉపయోగించ్కోవడ్నికి దయతో 
అన్మత్ంచిన మరియు తమ కథలన్, సమయానినా మాతో 
పంచ్కుననా కుటుంబాలకు పరుతే్యక ధన్యవాద్లు.

ఈ మార్గదరి్శని అభివృధిధి  చేయడంలో వారు గడిపిన గంటల 
కొది్ద  సమయానికి కమిటీ సభు్యలకు అనేక కృతఙఙుతలు:

డొన్నా వెైట్, చెైర్  ఆరోగ్య, మాతృతవా మరియు 
చిన్నారుల ఆరోగ్య శాఖ

కేథరిన్ డెవిస్  ఉస్-ఖ్వాద్-ఈత్, పయాలప్ ట్ైబై్ బర్్త 
టు సిక్్స పరాు జ్క్్ట

హీదర్ హెబడాన్  స�ైనిక తలిలిదండురు ల యొక్క పరుతే్యక 
శిక్షణ (STOMP) పరాు జ్క్్ట

కేథీ హార్మన్  చిన్నారుల అభివృధిధి  కేందరుం, సమనార్

కేస్ జాన్స్టన్  వాషింగ్టన్ PAVE, తలిలిదండురు ల 
భాగసావామ్య కోఆరిడానేటర్

లీన్ లీపర్  వాషింగ్టన్ PAVE, తలిలిదండురు ల శిక్షణ్ 
పరాు జ్క్్ట

Melanie Stafford  ఉస్-ఖ్వాద్-ఈత్, పయాలప్ ట్ైబై్ బర్్త 
టు సిక్్స పరాు జ్క్్ట

కేథీ బ్లి డె్గ ట్,  సాంఘిక మరియు ఆరోగ్య సేవల 
శాఖ, మాజీ వాషింగ్టన్ రాష్ట ్ర 
చిన్నారుల, శిశువ్ల ముందస్్త   
చర్య కార్యక్రమం

బారీబీ ఫాబియన్,   సాంఘిక మరియు ఆరోగ్య సేవల 
శాఖ, మాజీ వాషింగ్టన్ రాష్ట ్ర 
చిన్నారుల, శిశువ్ల ముందస్్త   
చర్య కార్యక్రమం

మా వెబ్ై్సట్ చిరున్మా:

www.dcyf.wa.gov

అనినా పో రు గా్ర ములు మరియు కార్యక్రమాలలో వివక్ష అన్నది 
నిషేధించబడింది. జాత్, వర్ణము, మతము, సమూహము, 
జాతీయ జననము, లింగము, వయస్్స లేద్ అంగవెైకల్యము 
పరాు త్పదికన ఏ ఒక్కరూ వేరుగా చూడబడకూడద్.

సబిబీంది

సబిబీంది


