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మీ చిన్నారికి మాంద్యత ఉందని మీకు తెలిసినప్పుడు, మీలో అనేక భావాలు కలగవచ్చు.
మీకు భయంగా అనిపించవచ్చు, చెప్పింది విని నమ్మలేకపో వచ్చు, లేదా మీకు కోపం కూడా
రావచ్చు. ఇవి అసాధారణ భావాలు కావు, అందులో స్మీరు ఒంటరి కూడా కాదు. ఇతర
తల్లి దండ్రులకు కూడా ఈ అనుభవాలు లేదా భావాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి భావాలు లేదా
ఆందో ళనలను అనుభవించిన ఇతర తల్లి దండ్రులతో అనుసంధానించడానికి సహాయపడే
రాష్ట వ
్ర ్యాప్త కార్యక్రమాలు ఇవి. మరింత సమాచారం మరియు సహాయం కొరకు ఈ పుస్త కం
వెనకాల ఉన్న తల్లి దండ్రుల మద్ద తు నంబర్ల కు మీరు కాల్ చేయవచ్చు.

ప్రియమ�ైన తల్లిదండ్రులారా,

మీ వద్ద ఈ పుస్త కం ఉందంటే అర్ థం, బహుశా మీరు మీ చిన్నారి అభివృధ్ధికి
సంబంధించి అందో ళన పడుతున్నారు లేదా మీ చిన్నారి అభివృధ్ధి
మందగించింది అని మీకు తెలియబరచబడింది అని నాకు తెలుసు.
నా కూతురు సూజీకి తన అభివృధ్ధి మాంద్యం ప�ై పరీక్షలు జరుపుతున్న
సమయంలో నేను ఎంత భారంగా, అయోమయంగా ఉన్నానో నాకు
గుర్తుంది. సేవలను ఎలా పొ ందాలనేది పక్కన పెడితే, వృత్తి నిపుణులు
ఉపయోగించిన అనేక పదాలు కూడా నాకర్ థం కాలేదు.
అనేక మంది సహాయకర ఉపాద్యాయులు మరియు థెరపిసటు ్ల ద్వారా
మాకు సేవలు అందిన తరువాత, ఆమె అభివృధ్ధి నిజంగా మెరుగయ్యింది.
ఆ కీలకమ�ైన తొలి సంవత్సరాలలో ముందస్తు చర్యల వల్ల తను ఈ
రోజు ఉన్న పరిస్థితికి నేను చాలా కృతఙ్ఙు రాలిన�ై ఉన్నాను. ప�ైగా, ఇతర
తల్లి దండ్రులతో అనుసంధానించి ఉండడం మరియు సమాచారాన్ని
పంచుకోవడం మా కుటుంబానికి చాలా కీలకమయ్యింది.
మీ కుటుంబానికి అవసరమ�ైన సేవలు మరియు సహాయాలకు ఈ
పుస్త కాన్ని ఒక మార్గ దర్శకంగా ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను.
క్యాసీ, తల్లి
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“నా కొడుకుకి ఆరు నెలలు వచ్చిన తరువాత కూడా, ఇంకా కూర్చోలేదు. బహుశా నేను
ఏద�న
ై ా తప్పుగా చేసతు ్న్నానేమో అని అనుకున్నాను. నేను నా కొడుకును మా వ�ద
ై ్యుని

వద్ద కు తీసుకువెళ్ళాను, తను నాకు ఒక ముందస్తు చర్య కార్యక్రమంతో అనుసంధానానికి
సహాయపడ్డారు. ఇప్పుడు నా కొడుకు నిజంగా సహాయకరంగా ఉన్న సేవలను

అందుకుంటున్నాడు. అతడు బాగా పురోగమిస్తున్నాడు, మరియు నేను ఏం చేయగలను

అనే దాని గురించి నేను మరింత నేర్చుకుంటున్నాను. ఇయాన్ ఇతర పిల్లల అంత వేగంగా
ఉండకపో వడానికి కారణం నేను ఏదో తప్పుగా చేయడం కాదని ఇప్పుడు నాకు తెలుసు.”
హీదర్, తల్లి

ఈ మార్గ దర్శి యొక్క ప్రా థమిక ప్రయోజనం ఏమిటంటే,
మీకు మరియు మీ కుటుంబానికి ముందస్తు అభ్యాసం
యొక్క వాషింగ్టన్ రాష్ట ్ర శాఖ, శిశువులకు మరియు
చిన్నారులకు ముందస్తు మద్ద తు (ESIT) కార్యక్రమం
యొక్క ఆవలోకనాన్ని అందించడం. ESIT కార్యక్రమంలో
మీ కుటుంబ భాగస్వామ్యం మీ ఎంపిక. ఒకవేళ మీ చిన్నారి
ESIT కార్యక్రమానికి అర్హులుగా తేలితే, మీ చిన్నారి యొక్క
అభివృధ్ధిలోని మాంద్యాన్ని ఉద్దేశించడానికి మీ చిన్నారికి
మరియు మీ కుటుంబానికి ముందస్తు చర్య సేవలు
లభిస్తా యి.
ఈ మార్గ దర్శి తల్లి దండ్రులుగా మీకున్న కొన్ని హక్కుల
జాబితాతో సహా, మీకు రాష్ట ్ర వ్యాప్త ESIT కార్యక్రమం గురించి
సాధారణ మరియు ముఖ్య సమాచారాన్ని అందిసతుంది
్ . మీకు
మరియు మీ కుటుంబానికి లభించే విధాన రక్షణలు/తల్లి దండ్రుల హక్కుల గురించి
ఒక సంపూర్ణ మ�ైన మరియు వివరణాత్మక వృత్తాంతాన్ని “అంగవ�ైకల్యం ఉన్న వ్యక్తు ల
విద్యా చట్టం (IDEA) భాగం C, విధాన రక్షణలు (తల్లి దండ్రుల హక్కులు)” అనే వేరే పత్రం
అందిసతుంది
్ . మీరు ఈ మార్గ దర్శిని చదివిన తరువాత, మీకు ఈ కార్యక్రమం గురించి
ఉన్న ఎటువంటి సందేహాలన�ైనా మీ ఫ్యామిలీ రిసో ర్సెస్ కోఆర్డినేటర్ (FRC) లేదా ESIT
కార్యక్రమంలోని ఎవర�ైనా సమాధానాలను ఇవ్వగలరు.
ఈ పత్రంలో అంతటా ముందస్తు చర్యకు సంబంధించిన అనేక సాధారణ పరిభాషలు
ఉపయోగించబడ్డాయి. వీటి ప�ై మీకు ఏవ�ైనా సందేహాలుంటే మరియు వాటి నిర్వచనం
అవసరమ�ైతే, పరిభాషల పదకోశం కొరకు ఈ పుస్త కంలోని 13వ పేజీని చూడండి.
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వాషింగ్టన్ రాష్ట్ర శిశువులకు మరియు ి

న్నారులకు ముందస్తు మద్ద తు (ESIT)
తల్లి దండ్రులుగా మీ చిన్నారి జీవితంలో మీరు అత్యంత
ముఖ్యమ�ైన వ్యక్తు లు. పిల్లలు తమ మొదటి మూడు
సంవత్సరాలలో చాలా వేగంగా ఎదుగుతారు మరియు
మారుతారు. మీ చిన్నారిని తలచుకుని, అతడు లేదా
ఆమె ఎలా ఎదుగుతున్నారో ఆలోచించండి. మీ చిన్నారి
గురించి మీకే బాగా తెలుసు. మీ చిన్నారి ఎలా మరియు
ఎప్పుడు నవ్వుతారు, కూర్చుంటారు, నడుస్తా రు,
మాట్లా డుతారు లేదా ఒక కప్పును పట్టు కుంటారు
అనే విషయాలను గమనించండి. మీ చిన్నారి వివిధ
ఎదుగుదల దశలలో ఎలా ఎదుగుతున్నారు అనేది
మీరు చూస్తున్నారు. ఒక చిన్నారికి అభివృద్ధి లో
మాంద్యం ఉన్నప్పుడు, రాష్ట ్ర వ్యాప్తంగా సేవలు
అందుబాటులో ఉన్నాయి. కుటుంబాలకు ఈ సేవలు
లభించేలా సహాయపడడానికి, వాషింగ్టన్ రాష్ట ్ర
శిశువులకు మరియు చిన్నారులకు ముందస్తు
మద్ద తు (ESIT) కార్యక్రమం ఒక రాష్ట వ
్ర ్యాప్త కృషిని
సమన్వయపరుస్తుంది.

ముందస్తు చర్య అంటే ఏమిటి?

ముందస్తు చర్య సేవలు అంటే, బహిరంగ పర్యవేక్షణలో మరియు సహజ వాతావరణాలలో
అందించే అభివృధ్ధికర సేవలు. ఇవి అర్హతగల శిశువులు మరియు చిన్నారుల అభివృధ్ధి
అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొ ందించబడ్డాయి మరియు తల్లి దండ్రులు తమ పిల్లలు అభివృధ్ధి
చెందడానికి మరియు నేర్చుకోవడానికి మద్ద తునిచ్చేలా సహాయపడడానికి రూపొ ందించబడ్డాయి.
ముందస్తు చర్య (చిన్నారి జీవితంలోని మొదటి సంవత్సరాలలో) ఈ క్రింది వాటిలో మీకు
సహాయపడడం ద్వారా పెద్ద తేడాను కలిగించగలదు:

 మీ చిన్నారికి అవసరమ�ైన సేవలను కనుగొనడం.
 మీ చిన్నారి యొక్క అభివృధ్ధి ఎదుగుదలను అర్థం చేసుకోవడం.
 మీ చిన్నారి యొక్క అభ్యాసం, అభివృధ్ధి మరియు ఇంటి, సాంఘిక కార్యకలాపాలలో
విజయవంతమ�ైన భాగస్వామ్యానికి సహాయపడడం.

ముందస్తు చర్య యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి?
ప్రతిరోజు అభ్యాస అవకాశాల ద్వారా అభివృధ్ధి మాంద్యాలు మరియు అంగవ�ైకల్యాలు ఉన్న

చిన్నారుల యొక్క అభివృధ్ధిని మెరుగుపరచడానికి సమన్వయం, సహాయాలు, వనరులు
మరియు సేవలను అందించడం ద్వారా కుటుంబ బలాలను నిర్మించడం ముందస్తు చర్య
యొక్క ఉద్దేశం.
కుటుంబాలు తమ చిన్నారుల సంరక్షణ తీసుకునే విధంగా సమర్థ త కలిగించడానికి మరియు
కుటుంబ, సాంఘిక కార్యకలాపాల్లో పాల్కొనడానికి, కుటుంబాలు:

 వారి హక్కులను తెలుసుకుంటాయి.
 వారి చిన్నారుల అవసరాలను సమర్థవంతంగా తెలియజేస్తా యి.
 వారి చిన్నారి అభివృధ్ధి చెందడానికి మరియు నేర్చుకోవడానికి సహాయపడతాయి.
వ�ైవిధ్యభరితమ�ైన అమరికలు మరియు పరిస్థితులలో చిన్నారులు చురుక�ైన మరియు
విజయవంతమ�ైన భాగస్వాములుగా ఉండేలా సహాయపడడానికి, చిన్నారులు ఈ క్రింది
వాటిలో మెరుగుదలను ప్రదర్శిస్తా రు:

 సానుకూల సాంఘిక-భావోద్వేగ న�ైపుణ్యాలు మరియు సాంఘిక సంబంధాలు.
 భాష మరియు సమాచార వినిమయంతో సహా ఙ్ఙానం మరియు న�ైపుణ్యాలను

అంగవ�ైకల్యంతో ఉన్న
వ్యక్తుల విద్యా చట్టం
(IDEA) అంటే ఏమిటి?

ప్రసతు ్తం అంగవ�ైకల్యంతో ఉన్న వ్యక్తు ల
విద్యా చట్టంగా తెలిసిన చట్టాన్ని కాంగ్రెస్
1986లో సవరించి, అంగవ�ైకల్యంతో
ఉన్న చిన్నారులు మరియు వారి
కుటుంబాల కొరకు ముందస్తు చర్య
సేవల యొక్క రాష్ట వ
్ర ్యాప్త విధానాలను
అభివృధ్ధి చేసి, అమలు పరిచే విధంగా
ప్రో త్సహించడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని
తయారు చేసింది. అంగవ�ైకల్యాలతో ఉన్న
శిశువులు మరియు చిన్నారులు ఉన్న
కుటుంబాలకు సేవలను అందించడంలో
రాష్ట్రా లు పాటించడానికి ప్రా మాణికాలను
చట్టం అభివృధ్ధి చేసింది. ప్రతి రాష్ట ్రం, ప్రతి
సంవత్సరం తాను IDEA నిర్వచించిన
విధంగా ముందస్తు చర్య సేవలను
అందించడం కొనసాగించగలదా లేదా అని
నిర్ణ యించుకుంటుంది. ముందస్తు చర్య

సేవల యొక్క రాష్ట వ
్ర ్యాప్త విధానం యొక్క సమన్వయాన్ని ముందస్తు అభ్యాస శాఖ (DEL),
శిశువులకు మరియు చిన్నారులకు ముందస్తు మద్ద తు (ESIT) కార్యక్రమం నిర్దేశిస్తా యి.
ప్రతి అర్హతగల చిన్నారి యొక్క అభివృధ్ధి అవసరాలను మరియు చిన్నారి యొక్క అభివృధ్ధి ని
మెరుగుపరచడానికి సంబంధించి ఆ కుటుంబ అవసరాలను తీర్చడానికి, ముందస్తు చర్య
సేవలు రూపొ ందించబడ్డాయి.
మీకు ఒక సంఙ్ఙా భాష అనువాది అవసరముంటే, మీకు ఒకరిని అందించాలి. మీరు ఆంగ్లంలో
మాట్లా డడం రాకుంటే, అది చేయడం స్పష్టంగా వీలు కాకుంటే తప్ప, మీకు ఒక అనువాదకుడు/
రాలిని అందించాలి.

అందుకోవడం మరియు ఉపయోగించడం.

 వారి అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి తగిన ప్రవర్త నను ఉపయోగించడం.
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నా చిన్నారి అభివృధ్ధి గురించి
నాకేవ�ైనా సందేహాలుంటే ఏం చేయాలి?
మీ స్థా నిక ప్రాంతంలోని ఫ్యామిలీ రిసో ర్సెస్ కోఆర్డినేటర్ (FRC)కు పిలుపునివ్వాలి. FRC
ప్రతి కౌంటీ లేదా భౌగోళిక ప్రదేశంలో ఉంటారు. మీ చిన్నారికి అవసరమున్న ముందస్తు
చర్య సేవలు మీ కుటుంబానికి అందేలా సహాయపడడం వారి పాత్ర. మీ స్థా నిక FRC
పేరును కనుగొనడానికి ఫ్యామిలీ హెల్త్ హాట్ై న్
ల నంబర్ 1-800-322-2588కు కాల్
చేయండి. మీరు మీ స్థా నిక ఆరోగ్య శాఖ లేదా పాఠశాల జిల్లా కు
కూడా పిలుపునివ్వవచ్చు.
మీ ఆరోగ్య రక్షణ ప్రదాతతో మీ ఆందో ళనల గురించి మాట్లా డండి. అతడు లేదా ఆమె
ఒక స్క్రీనింగ్ను అందించగలరు లేదా ఇతర వనరులను సూచించగలరు. మీకు ఒక
వ�ైద్యుడు/రాలు లేకుంటే, మరియు మీకు మరింత సమాచారం లేదా సహాయం
కావాలంటే, ప�ైన ఇచ్చిన ఫ్యామిలీ హెల్త్ హాట్ై న్
ల నంబర్కు కాల్ చేయండి. ముందస్తు
చర్య సేవలను అందుకోవడానికి మీకు ఒక వ�ైద్యుని సిఫార్సు అవసరం లేదు.
తల్లి దండ్రులుగా మీరే స్వీయ-సిఫార్సు చేయవచ్చు.

స్క్రీనింగ్ అంటే ఏమిటి?

స్క్రీనింగ్ అంటే మీ చిన్నారి ఎలా నేర్చుకుంటున్నారు మరియు ఎదుగుతున్నారు అనే
దాని యొక్క శీఘ్ర పరిశీలన. మీ చిన్నారి ఎలా ఎదుగుతున్నారు అని నిర్ధా రించడానికి
సుశిక్షితుల�ైన వ్యక్తు లు స్క్రీనింగ్ చేస్తా రు. ఒకవేళ మీ చిన్నారి యొక్క అభివృధ్ధి లో
సమస్య ఉంటే, మీ చిన్నారి కొరకు ఒక విశ్లేషణను పొ ందడానికి సంబంధించిన
సమాచారాన్ని మీ FRC ఇవ్వగలరు.

విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి?

విశ్లేషణ మీ చిన్నారి అభివృధ్ధిలోకి ఒక లోత�ైన అవగాహనను అందిసతుంది
్ . విశ్లేషణ
మీరు, మీ చిన్నారి మరియు ముందస్తు చర్య నిపుణులతో చేయబడుతుంది.
విశ్లేషణ ఈ క్రింది అభివృద్ధి అంశాలను పరిశీలిస్తుంది:

 మేధో వికాసం – అభ్యసించే సామర్థ్యం మరియు మీ చిన్నారి ఎలా నేర్చుకుంటారు
 భౌతికం – కదిలే, చూసే మరియు వినే సామర్థ్యం

 సమాచార వినిమయం – భాషను అర్థం చేసుకునే మరియు అవసరాలను
వ్యక్త పరిచే సామర్థ ్యం
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 సాంఘిక లేదా భావోద్వేగ – ఇతరులతో సంబంధం కలిగి ఉండే సామర్థ్యం

 అనుకూల న�ైపుణ్యాలు – దుస్తులను ధరించడం, తినడం మరియు అతడి
యొక్క లేదా ఆమె యొక్క స్వీయ సంరక్షణ చూసుకోవడం.

మీ చిన్నారి ముందస్తు చర్య సేవలకు అర్హులా కాదా అని చూడడానికి విశ్లేషణ ఒక మార్గం.
కేవలం మీ లిఖితపూర్వక అనుమతితో మాత్రమే విశ్లేషణ జరుగుతుంది, మరియు మీకు
ఎటువంటి ఖర్చు ఉండదు.

విశ్లేషణ ప్రణాళికకు చిట్కాలు:

 మీ ఫ్యామిలీ రిసో ర్సెస్ కోఆర్డినేటర్ (FRC) సహాయాన్ని కోరండి.

 మీ చిన్నారి అభివృధ్ధి గురించి మీకున్న సందేహాలు లేదా ఆందో ళనలను తీసుకురండి.
 మీరు ముఖ్యమనుకునే సమాచారం అంతటినీ పంచుకోండి: వ�ైద్య నమోదులు,
చిన్నారి పుస్త కం, ఎదుగుదల చార్ట్ లేదా ఇతర నమోదులు.

 మీకూ మరియు మీ కుటుంబానికి సౌకర్యంగా ఉండే సమయాలు లేదా ప్రాంతాలను
నిర్ణ యించుకోండి.

 మీరు కావాలనుకుంటే, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, ఒక స్నేహితుడు/ రాలు లేదా
సహాయక వ్యక్తిని ఆహ్వానించండి.

 మీకు ఎవర�ైనా అనువాదకులు లేదా ఇతర సహాయం కావాలంటే, మీ FRCకు
తెలియజేయండి.

విశ్లేషణ తరువాత, మీ చిన్నారి చేసతు ్న్న వాటి గురించి మీరు మరియు బృందంలోని ఇతర
సభ్యులు చర్చించుకుని ఏవ�ైనా సమస్యలుంటే వాటిని గుర్తిస్తా రు. ఏవ�ైనా మాంద్యం ఉన్న
అంశాలుంటే, మీ చిన్నారి ముందస్తు చర్య సేవలకు అర్హులు కావచ్చు. ఈ సేవలను
అందుకునే లేదా అందుకోకుండా ఉండే ఎంపిక మీదే.

వాషింగ్టనలో ్ ముందస్తు చర్యకు ఎవరు అర్హులు?
అర్హత కలిగి ఉండడానికి, ఒక చిన్నారి 25% మాంద్యాన్ని ప్రదర్శించాలి లేదా ఒకటి లేదా
అంతకంటే ఎక్కువ అభివృధ్ధి అంశాలలో అతడి లేదా ఆమె వయసు కంటే తక్కువగా
1.5 ప్రా మాణిక వ్యత్యాసాన్ని ప్రదర్శించాలి. ఒకవేళ అతడికి లేదా ఆమెకు అభివృధ్ధిలో
మాంద్యాన్ని కలిగిసతుంది
్ అని గుర్తించిన డౌన్ సిండ్రో మ్ వంటి భౌతిక లేదా మానసిక
స్థితి ఉంటే, కూడా ఆ చిన్నారి అర్హులు కావచ్చు.

అంచనా అంటే ఏమిటి?
అంచనా అంటే, అనేక సాధారణ నిత్యకృత్యాలు మరియు కార్యకలాపాలలో మీ చిన్నారి
యొక్క ప్రవర్త న మరియు అభివృధ్ధిని అర్ థం చేసుకోవడానికి, మీ నుండి, మీ చిన్నారి
పరిచయం ఉన్న ఇతరుల నుండి మరియు ముందస్తు చర్య ఇచ్చువారు ఉపయోగించే
విధానాల నుండి సమాచారాన్ని సేకరించడం. మీ చిన్నారి కొత్త న�ైపుణ్యాలను ఎలా
నేర్చుకుంటారు, అతడు లేదా ఆమె ఇతరులతో సంబంధాలను ఎలా ఏర్పరుచుకుంటారు

మరియు అతడికి లేదా ఆమెకు ఇష్ట మ�ైన వాటితో పాటు అతడికి లేదా ఆమెకు
విసుగును కలిగించేవి లేదా సవాలులా అనిపించేవి ఏమిటి అనే విషయాలను ఒక
అంచనా పరిశీలిస్తుంది. మీరు ఏ ఫలితాల ప�ై (మార్పులు) పని చేయాలనుకుంటున్నారు
మరియు ఆ ఫలితాలను సాధించడానికి సహాయపడే సేవలు మరియు మద్ద తులను
మీరు మరియు మీ బృందం నిర్ణ యించుకోవడానికి ఈ అంచనా సమాచారం
సహాయపడుతుంది.
ఫలితాలను సాధించే దిశగా మీ చిన్నారి యొక్క పురోగతిని నిర్ధా రించడానికి ఉపయోగించే
నిరంతర ప్రక్రియలను ఒక అంచనా కలిగి ఉంటుంది మరియు సాధించడానికి మీరు
అందుకుంటున్న సేవలు మరియు మద్ద తులు మీ చిన్నారి పురోగతికి
సహాయపడుతున్నాయని నిర్ధా రించుకుంటుంది.
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తరువాత ఏం జరుగుతుంది?
వ్యక్తిగత కుటుంబ సేవ ప్రణాళిక (IFSP)

ఒక IFSPలో ఈ క్రిందివి ఉంటాయి:

ఒకవేళ అర్హత కలిగి ఉంటే, మీ చిన్నారి IDEA ముందస్తు చర్య సేవలను అందుకోవచ్చు.
మీకు మీ ఫ్యామిలీ రిసో ర్సెస్ కోఆర్డినేటర్మరియు ఇతర సేవలను ఇచ్చువారితో సమావేశం
ఉంటుంది. మీ కుటుంబం, ఇతరులతో కలిసి, ఒక వ్యక్తిగత కుటుంబ సేవా ప్రణాళిక (IFSP)
అనే ప్రణాళికను వ్రా స్తా రు. ఆ ప్రణాళికలో మీ కుటుంబం యొక్క ఆందో ళనలు, ఆసక్తు లు
మరియు విలువలు ప్రతిబింబిస్తున్నాయని నిర్ధా రించుకోవడానికి మీ FRCతో కలిసి పని
చేయండి.

 ప్రసతు ్త పనితీరు స్థా యిలు – ప్రసతు ్తం మీ చిన్నారి ఏం చేసతు ్న్నారు.

మీరు IFSPతో అంగీకరించి, సేవలకు ఆమోదాన్ని ఇచ్చిన తరువాత సేవలు
మొదలవుతాయి.

 కావలసిన ముందస్తు చర్య సేవలు – ఎంత తరచుగా మరియు ఎంత సమయం,

IFSP అనేది మీ చిన్నారి మరియు కుటుంబం యొక్క మారుతున్న అవసరాలను తీర్చే ఒక
నిరంతర ప్రక్రియ. అది కనీసం ఆరు నెలలకు ఒకసారి సమీక్షించబడుతుంది మరియు వార్షిక
ప్రాతిపదికన తిరిగి వ్రా యబడుతుంది.

 ఒక కుటుంబ ప్రకటన – మీ కుటుంబం యొక్క ఆందో ళనలు, ప్రా ధాన్యతలు
మరియు వనరుల ప్రకటన; మీ కుటుంబ ప్రకటన అనేది IFSPలోని ఒక
ముఖ్యమ�ైన భాగం, కానీ మీరు దాన్ని వద్దు అనుకోవచ్చు.

 ఫలితాలు – మీ చిన్నారి మరియు కుటుంబంలో మీరు చూడాలనుకునే
మార్పులు.

అవి ఎక్కడ జరుగుతాయి, మరియు వాటికి ఎవరు చెల్లిస్తా రు (ముందస్తు
చర్య సేవలకు అనేక వివిధ వనరులు నిధులందిస్తా యి). ఒకవేళ మీరు
ముందస్తు చర్య కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నట్ల యితే, మీకు అందించే ఏ
సేవలన�ైనా మీరు అంగీకరించవచ్చు లేదా నిరాకరించవచ్చు (కుటుంబ
వనరుల సమన్వయం తప్ప).

 సహజ వాతావరణాలు - ముందస్తు చర్య సేవలకు అందించవలసిన సహజ
వాతావరణాల ప్రకటన. సేవలను సహజ వాతావరణాలలో అందించకపో తే,
అందుకు IFSP ఒక లిఖితపూర్వక సమర్థనను జతపరచాలి.

 సమయ పరిమితులు – సేవలు ఎప్పుడు మొదలవుతాయి మరియు

పూర్త వుతాయి, మరియు మీ ప్రణాళికను మీరు తిరిగి ఎప్పుడు పరిశీలిస్తా రు.

 IDEA క్రింద నిధులు అందించబడని ఇతర అవసరమ�ైన సేవలు – వీటిని
కనుగొనడానికి ఎవరు సహాయపడగలరు.

 మీ ప్రణాళికలో పేర్కొనబడిన ఒక ఫ్యామిలీ రిసో ర్సెస్ కోఆర్డినేటర్ (FRC).

 3 ఏళ్ళ వయసుకు ముందు ఒక మార్పు ప్రణాళిక – మీ చిన్నారి 3 సంవత్సరాల
వయసుకి వచ్చిన తరువాత సేవల కొరకు వెతకడం మరియు ప్రణాళిక
చేసుకోవడం.

మీరు కావాలనుకుంటే ఈ సమావేశానికి ఇతర కుటుంబ సభ్యులను, ఒక
స్నేహితుడు/రాలిని లేదా సహాయక వ్యక్తిని ఆహ్వానించవచ్చు. మీ చిన్నారికి
సంబంధించి మీరు ముఖ్యమనుకునే ఏ సమాచారాన్నైనా తీసుకురండి.
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3 సంవత్సరాల వయసులో ఏం జరుగుతుంది?

మీ చిన్నారికి 3 సంవత్సరాల వయసు రావడానికి కనీసం ఆరు నుండి తొమ్మిది నెలల
ముందు, మీ చిన్నారికి సేవలను అందించే తదుపరి సేవను ఇచ్చువారు లేదా ఏజెన్సీకి
మారడానికి ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవడంలో మీ ఫ్యామిలీ రిసో ర్సెస్ కోఆర్డినేటర్ (FRC)
మీకు సహాయపడతారు. సేవలు ఎక్కడ మరియు ఎలా అందించబడతాయనేది దీని
వల్ల మారవచ్చు. ముందస్తు చర్యలో, ఈ మార్పుని అవస్థాంతరము అని అంటారు. ఈ
అవస్థాంతరము కొరకు IDEAకు ఒక లిఖితపూర్వక ప్రణాళిక అవసరం. మీ చిన్నారికి 3
సంవత్సరాలు రావడానికి కనీసం 90 రోజుల ముందు ఒక అవస్థాంతర ప్రణాళిక సమావేశం
జరగాలి. ఈ అవస్థాంతర ప్రణాళిక, మీ చిన్నారికి అవసరమ�ైన ప్రత్యేక విద్య లేదా సాంఘిక
ఆధారిత సేవలను గుర్తిసతుంది
్ .
అవస్థాంతరము కొరకు ప్రణాళిక తయారు చేయడానికి తదుపరి ఏజెన్సీ లేదా సేవను
ఇచ్చువారిని సంప్రదించడం కొరకు మిమ్మల్ని ఒక అనుమతి పత్రం ప�ై సంతకం చేయమని
మీ FRC కోరుతారు. మీరు, మీ FRC, సేవను ఇచ్చువారు(ళ్ళు), మరియు స్థా నిక పాఠశాల
జిల్లా మధ్య ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది.
మీ చిన్నారి ప్రీస్కూల్ ప్రత్యేక విద్యా సేవలకు అర్హులా కాదా అని పాఠశాల జిల్లా
నిర్ధా రిసతుంది
్ . వారి పరీక్షల ఫలితాలను వారు మీతో చర్చించి, మీ హక్కులను గురించి
మీకు సమాచారాన్నిస్తా రు. మీ చిన్నారి అర్హుల�ైతే, వారి సేవలు ఒక వ్యక్తిగత విద్యా
కార్యక్రమం (IEP) ద్వారా అందించబడతాయి.
ఒకవేళ మీ చిన్నారి ప్రత్యేక విద్య ప్రీ స్కూల్ సేవలకు అర్హులు కాకపో తే, సాధ్యమ�ైన ఇతర
సేవలకు మారడానికి ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవడంలో మీ FRC మీకు సహాయపడతారు.

అవస్థాంతర సమావేశానికి సలహాలు:

 ప్రతిపాదించిన మార్పుకి సంబంధించి, వీలయినంత సమాచారాన్ని సేకరించాలి.
 సాధ్యమ�ైన కార్యక్రమ ఎంపికలు లేదా అవకాశాల గురించి అడగాలి.

 కొత్త కార్యక్రమం కుటుంబాలకు ఎటువంటి శిక్షణ మరియు మద్ద తులను అందిసతుందని
్
అడగాలి.

 మారడానికి ముందు కొత్త కార్యక్రమాన్ని సందర్శించాలి.

 లిఖితపూర్వక సమాచార సామగ్రి కొరకు అడగాలి మరియు కొత్త కార్యక్రమంలో
చేరడానికి మరియు పాల్గొనడానికి కావలసిన విధానాలను నేర్చుకోవాలి.

 కొత్త కార్యక్రమానికి మీ చిన్నారి గురించి వీలయినంత సమాచారాన్ని అంధించాలి.
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అంగవ�ైకల్యం ఉన్న వ్యక్తుల విద్యా చట్టం
(IDEA) క్ింర ద నా హక్కులు ఏమిటి?
(విధాన రక్షణలు)

అనేక చట్టా లలో ప్రజలకు హక్కులు ఉంటాయి, మరియు IDEA అందుకు భిన్నం కాదు.
మీ హక్కుల గురించి వివరించే, “అంగవ�ైకల్యం ఉన్న వ్యక్తు ల విద్యా చట్టం (IDEA) భాగం C,
విధాన రక్షణలు (తల్లి దండ్రుల హక్కులు)”ను మీ ఫ్యామిలీ రిసో ర్సెస్ కోఆర్డినేటర్ (FRC)
మీకు అందిస్తా రు.

IDEA క్ింర ద మీకున్న హక్కులకు ఉదాహరణలలో ఈ క్ింర దివి ఉన్నాయి:
 మీ చిన్నారి యొక్క ప్రా థమిక మరియు ఆఖరి నిర్ణేతగా ఉండండి.
 ఈ క్రింది సేవలను అందుకోవాలి:

•
•
•

•

ఆందో ళనలను ముందుగా గుర్తించడం/చిన్నారిని కనుగొనడం

ఒక సమయానుగుణ బహుళవిభాగ విశ్లేషణ మరియు అంచనా
మీ చిన్నారి యొక్క అర్హతను నిర్ధా రించడం

ఫ్యామిలీ రిసో ర్సెస్ కోఆర్డినేటర్/సమన్వయం

ఒకవేళ మీ చిన్నారి అర్హుల�ైతే, మీకు ఈ క్ింర ది హక్కులు ఉంటాయి:
 ఒక వ్యక్తిగత కుటుంబ సేవా ప్రణాళిక (IFSP).

 మీ చిన్నారి మూడవ పుట్టినరోజు వరకు ఒక FRCతో నిరంతర కుటుంబ వనరుల
సమన్వయం.

 ఫ్యామిలీ రిసో ర్సెస్ కోఆర్డినేటర్ (FRC) కొరకు అడగడం.

 మీ చిన్నారి అభివృధ్ధికి సంబంధించి ముందస్తు చర్య సేవలను అందుకోవడం.

 IFSP ప్రక్రియ ప్రకారం మీకు మరియు మీ కుటుంబం అందుకోవడానికి నిర్ధా రించిన
సేవలను అంగీకరించడం లేదా నిరాకరించడం.

 IFSP బృందం సిఫార్సు చేసిన కొన్ని సేవలను నిరాకరించినా, ఇతర సేవలను
(FRC సేవలు తప్ప) అందుకుంటూనే ఉండడం.

 సేవల పంపిణీలో మార్పులు మరియు మీ చిన్నారి యొక్క ముందస్తు చర్య
సేవలకు సంబంధించిన అన్ని సమావేశాలలో పాల్గొనడం.

 మీ కుటుంబానికి అంగీకారయోగ్యమ�ైన సమయం మరియు ప్రదేశంలో
సమావేశాలను నిర్వహించడం.

 నోటీసులు మరియు IFSP పత్రాలను మీ మాతృభాషలో లేదా మీ కుటుంబం
ఉపయోగించే సమాచార వినిమయ శ�ైలిలో అందుకోవడం.
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మీ చిన్నారి ముందస్తు చర్య నివేదికలకు సంబంధించి కూడా మీకు
రక్షణలు ఉన్నాయి. వీటి ప్రకారం మీకు ఈ క్ింర ది హక్కులున్నాయి:
 నివేదికలను సమీక్షించి, నివేదికలలో సవరణలను అభ్యర్థించడం.
 నివేదికల నకళ్ళను అందుకోవడం.

 కార్యక్రమంలో సేకరించే, నిర్వహించే లేదా ఉపయోగించే నివేదికల రకాలు

మరియు ప్రదేశాలు, కార్యక్రమంలో ఎవరికి నివేదికలు అందుబాటులో ఉంటాయి,
మరియు వారు ఈ నివేదికలను ఎప్పుడు చూస్తా రు అనే విషయాల గురించి
సమాచారం తెలిసి ఉండడం.

 నివేదికలను లేదా నివేదికల నకళ్ళను ఎవరు చూసారు అనే సమాచారాన్ని
అభ్యర్థించడం.

 నివేదికలో సరిగ్గా లేదని లేదా తప్పుదారి పట్టిసతుందని
్
లేదా మీ చిన్నారి లేదా
మీ కుటుంబం యొక్క గోప్యతను లేదా హక్కులను ఉల్లంఘిసతుందని
్
మీరు
నమ్మే సమాచారాన్ని సవాలు చేయడం.

మిగిలిన వాటితో పాటు, మీ చిన్నారి యొక్క ముందస్తు చర్య నివేదికలలో ఈ
క్రిందివి ఉంటాయి:

•
•
•
•
•

స్క్రీనింగ్ నివేదికలు
విశ్లేషణ నివేదికలు

అంచనా సమాచారం

మీ కుటుంబానికి సంబంధించిన సమాచారం గోప్యమ�ైనది. మీకు ఈ క్ింర ది
హక్కులు ఉన్నాయి.
 ఈ క్రింది వాటితో సహా, వ్యక్తిగత మరియు గుర్తించే సమాచారం యొక్క గోప్యత:

•
•

మీ చిన్నారి యొక్క, మీ యొక్క లేదా ఇతర కుటుంబ సభ్యుల పేరు.
మీ చిన్నారి చిరునామా.

•	
సహేతుకమ�ైన ఖచ్చితత్వంతో మీ చిన్నారిని గుర్తించడానికి వీలు కల్పించే ఏవ�ైనా
వ్యక్తిగత లక్షణాలు లేదా ఇతర సమాచారం.

 గోప్యత సంరక్షణకు సంబంధించిన స్థా నిక విధానాలు మరియు ప్రక్రియలను
అభ్యర్థించడం.

 సమాచారం లేదా నివేదికల మార్పిడి లేదా పంచుకోవడం కొరకు సమాచారం
తెలియజేసే లిఖితపూర్వక సమ్మతిని ఇవ్వడం.

తల్లి దండ్రులు/కుటుంబ హక్కులకు అదనంగా, ఈ క్రింది సందర్భాలలో చిన్నారికి ఒక
మారు తల్లి /తండ్రి హక్కు ఉంటుంది:

 తల్లి దండ్రులను గుర్తించలేకపో తే.

 సహేతుక కృషి తరువాత కూడా, సేవను ఇచ్చువారు/ప్రజా ఏజెన్సీ తల్లి లేదా తండ్రి
యొక్క వివరాలను కనుక్కోలేకపో తే.

 చిన్నారి రాష్ట ్రం యొక్క వార్డ్ అయితే.

అర్హత నిర్ధా రణ

IFSPలో భాగమ�ైన సమాచారం అంతా
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నా చిన్నారి లేదా కుటంబం యొక్క సేవలకు
సంబంధించి ఏద�ైనా నిర్ణ యంతో నేను
అంగీకరించకపో తే ఏమి జరుగుతుంది?
దయచేసి ఆ సమస్యను గురించి మీ ఫ్యామిలీ రిసో ర్సెస్ కోఆర్డినేటర్(FRC) తో
మాట్లా డండి. దాని వల్ల పరిష్కారం కాకుంటే లేదా మీకు సౌకర్యవంతంగా లేకుంటే,
మీరు ఈ క్రింది ఎంపికలలో ఏద�ైనా ఒకటి లేదా అన్నింటినీ ఉపయోగించుకోవచ్చు:

 మధ్యవర్తిత్వం – ఒక సంఘర్షణను పరిష్కరించడంలో సహాయపడడానికి మీకు

ఉచితంగా మధ్యవర్తిత్వం అందించబడుతుంది. ఒక అధికారిక పాలనా విచారణకు
ప్రత్యమ్నాయంగా మధ్యవర్తిత్వం అందించబడుతుంది. మధ్యవర్తిత్వం ఒక
స్వఛ్ఛంద ప్రక్రియ.

 న్యాయవాద సేవలు– ఇవి మీకు సమాచారాన్ని అందించే మరియు సమస్య
పరిష్కారానికి ప్రణాళికను తయారు చేసుకోవడంలో మీకు సహాయపడే
కార్యక్రమాలు. వీటిలో ఒక న్యాయవాద సంస్థ PAVE (11వ పేజీ చూడండి).
మీ ప్రాంతంలోని న్యాయవాద సేవల గురించి మీ FRC మీకు సమాచారాన్ని
అందించగలరు.

 న్యాయ ప్రకయ
్రి విచారణ (న్యాయ విచారణ) – ఇది ఒక పరిపాలనా విచారణల

అధికారి నిర్వహించే ఒక అధికారిక విచారణ లేదా న్యాయ విచారణ. పాలనా
విచారణ కొరకు అభ్యర్థన లిఖితపూర్వకంగా ఉండాలి మరియు అందులో ఫిర్యాదు
చేర్చబడాలి. ముందస్తు చర్య సేవలను ఇచ్చువారి డ�ైరెక్టర్కు లేదా మీ స్థా నిక
ముందస్తు చర్య సేవల కాంట్రా క్టర్కు అభ్యర్థనను పంపించాలి. మీ FRC మీకు వారి
పేర్లను మరియు చిరునామాలను ఇవ్వగలరు లేదా మీరు ఈ నంబరుకు కాల్
చేసి 360-725-3500 సహాయం కోరవచ్చు.
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ఒక ఏజెన్సీ లేదా ముందస్తు చర్య సేవలను ఇచ్చువారు చట్ట పరమ�ైన అవసరాలను
ఉల్లంఘిసతు ్న్నారని అనుకుంటే, ఏ తల్లి దండ్రుల�ైనా, ఇతర వ్యక్తు ల�ైనా లేదా సంస్థ అయినా
ఒక పాలనా ఫిర్యాదును నమోదు చేయవచ్చు. ఆ ఫిర్యాదు లిఖితపూర్వకంగా, సంతకం
చేసి ఉండాలి మరియు అందులో ఫిర్యాదుకు సంబంధించిన వాస్త వాలు ఉండాలి.
ఫిర్యాదును ఈ క్ింర ది చిరునామాకు పంపించాలి:

			
			
			
			

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

ఫిర్యాదును సమీక్షించబడి, 60 రోజులలోగా ఒక జవాబు వ్రా యబడుతుంది.

మరింత సహాయము లేదా మరింత
సమాచారము కోసం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి?
ఈ క్రింది సంస్థ లు మరియు సమూహాలు మరింత సమచారం, సహాయం మరియు
మద్ద తును అందించగలవు:

 ఫ్యామిలీ హెల్త్ హాట్ై న్
ల

		 1-800-322-2588
		 వెబ్సైట్: www.withinreachwa.org

ఈ వెబ్సైట్ ఫ్యామిలీ రిసో ర్స్ కోఆర్డినేటర్లు (FRC)లతో సహా, ప్రజా మరియు
ప్రవ
్ . ఇందులో
ై ేట్ ముందస్తు చర్య వనరుల ప్రసతు ్త సమాచారాన్ని నిర్వహిసతుంది
వాషింగ్టన్లో లభించే రోగనిరోధకత, పో షణ మరియు చిన్నారుల యొక్క ఇతర
ఆరోగ్య సేవలకు సంబంధించిన సమాచారం కూడా చేర్చబడింది.

 ముందస్తు అభ్యాసం యొక్క వాషింగ్టన్ రాష్ట్ర శాఖ (DEL) శిశువులకు
		 మరియు చిన్నారులకు ముందస్తు మద్ద తు (ESIT) కార్యక్రమం
		 360-725-3500
		 వెబ్సైట్: www.dcyf.wa.gov
రాష్ట వ
్ర ్యాప్త IDEA విధానం, భాగం C ముందస్తు చర్య సేవలను నిర్దేశిస్తుంది.

 తల్లిదండ్రులకు తల్లిదండ్రులు

		 1-800-821-5927
		 వెబ్సైట్: www.arcwa.org

అంగవ�ైకల్యాలు లేదా అభివృధ్ధి మాంద్యాలు ఉన్న చిన్నారులున్న తల్లి దండ్రులకు
భావోద్వేగ మద్ద తు మరియు సమాచారాన్ని అందించే ఒక రాష్ట వ
్ర ్యాప్త తల్లి దండ్రుల
నెట్వర్క్.

 వాషింగ్టన్ రాష్ట్ర తండ్రుల నెట్వర్క్

		 425-747-4004 ఎక్స్టెన్షన్ 218
		 వెబ్సైట్: www fathersnetwork org

ప్రత్యేక అవసరాలతో ఉన్న చిన్నారులున్న అందరు పురుషుల మరియు
కుటుంబాల పక్షాన ఉంటుంది, వారికి మద్ద తు మరియు వనరులను అందిసతుంది
్ .

 వాషింగ్టన్ PAVE

(పార్టనర్షిప్స్ ఫర్ ఏక్షన్, వాయిసెస్ ఫర్ ఎంపవర్మెంట్)
		 1-800-5PARENT
		 వెబ్సైట్: www.wapave.org

పుట్టినప్పటి నుండి యుక్త వయస్సు వరకు వ�ైకల్యం తో ఉన్న పిల్లలు గల
కుటుంబాలకు సహాయం చేసే ఒక రాష్ట ్ర వ్యాప్త తల్లి దండ్రు ల శిక్షణ మరియు
సమాచార కేంద్రం.
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నేను మరింత ప్రమేయాన్ని
ఎలా కలిగి ఉండవచ్చు?
మీ చిన్నారి కొరకు కార్యక్రమాలు మరియు సేవల యొక్క ప్రణాళిక రచన మరియు
అభివృధ్ధిలో మీకు ముఖ్యమ�ైన పాత్ర ఉంది. సంఘం సేవలను అందించే ప్రణాళిక
రచనలో మీరు కూడా పాల్గొనవచ్చు.
ఈ ప్రణాళిక రచన కౌంటీ స్థా యిలో కౌంటీ వ్యాప్తంగా చేయబడుతుంది. ఇంటర్ఏజెన్సీ
కోఅర్డినేటింగ్ కౌన్సిల్స్ (CICC)లు ప్రతి CICCలో తల్లి దండ్రులు కౌన్సిల్లో సభ్యులుగా
ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. అందరు సభ్యులతో కలిసి, సేవలను ఉత్త మంగా ఎలా
అందించవచ్చు అని తల్లి దండ్రులు నిర్ణ యిస్తా రు. CICC సమావేశాలు ప్రజలకు తెరిచి
ఉంటాయి.
ఒక రాష్ట ్ర ఇంటర్ఏజెన్సీ కోఅర్డినేటింగ్ కౌన్సిల్స్ (SICC) కూడా ఉంది. ఈ కౌన్సిల్లో
కూడా తల్లి దండ్రుల ప్రాతినిధ్యం ఉండాలి. SICC సమావేశాలు ప్రజలకు తెరిచి ఉంటాయి.
సమావేశ సమయాలు మరియు ప్రదేశాల ప�ై మరింత సమాచారం కొరకు మీ ఫ్యామిలీ
రిసో ర్సెస్ కోఆర్డినేటర్ లేదా ESIT ను సంప్రదించండి, లేదా ఈ వెబ్సైట్ను సందర్శించండి
www del wa gov/esit.

ఈ పుస్త కం వాషింగ్టన్ రాష్ట్రం యొక్క శిశువులు
మరియు చిన్నారులకు ముందస్తు మద్ద తు కార్యక్రమం
యొక్క సారాంశం. IDEA క్ింర ద వాషింగ్టన్ యొక్క
సమ్మతించిన ప్రణాళిక యొక్క వివరాలు లేదా
మీ CICC లేదా SICC గురించి మరింత సమాచారం
కొరకు, వాషింగ్టన్ రాష్ట్రం యొక్క శిశువులు మరియు
చిన్నారులకు ముందస్తు మద్ద తు కార్యక్రమాన్ని
ఈ నెంబర్ ప�ై సంప్రదించండి 360-725-3500.
www.dcyf.wa.gov
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దీని అర్ థం ఏమిటి? (పదకోశం)
పాలనా విచారణ

విశ్లేషణ

వినిమయ మరియు అనుకూల న�ైపుణ్యాలు; లేదా అభివృధ్ధి

మరియు వాదనలను విని, ఎవరు సరిగ్గా ఉన్నారో మరియు

నిర్ధా రించడానికి అర్హతకలిగిన నిపుణులు ఉపయోగించే విధానాలు,

భౌతిక లేదా మానసిక పరిస్థితి.

తల్లి దండ్రులు/కుటుంబం యొక్క మరియు ఏజెన్సీల సాక్ష్యం
ఎవరు ఏం చేయాలో నిర్ణ యించే ఒక తటస్థ వ్యక్తి, ఒక విచారణల
అధికారితో ఒక అధికారిక ప్రక్రియ.

విశ్లేషణ

ఒక చిన్నారి యొక్క ప్రా రంభ మరియు నిరంతర అర్హతను

ఇవి మేధో వికాసం, సాంఘిక/భావోద్వేగ, భౌతిక (చూపు మరియు
వినికిడితో సహా), సమాచార వినిమయ మరియు అనుకూల

న�ైపుణ్యాల వంటి అన్ని అభివృధ్ధి అంశాలలో శిశువులు మరియు

ఒక చిన్నారి యొక్క ముందస్తు చర్య అనుభవం అంతటా అతడి

చిన్నారుల యొక్క పరిస్థితిని నిర్ధా రించడం ప�ై దృష్టి సారిస్తా యి.

అభివృధ్ధికి సంబంధించి కుటుంబం యొక్క వనరులు, ప్రా ధాన్యతలు

తల్లి దండ్రులను నిర్ణేతలుగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళే మరియు

లేదా అమె ప్రత్యేక అవసరాలను గుర్తించడానికి; అతడి లేదా ఆమె

కుటుంబ కేంద్రిత రక్షణ

మరియు ఆందో ళనలు; మరియు ఈ అవసరాలను తీర్చడానికి

తల్లి దండ్రుల/నిపుణుల భాగస్వామ్యాలను నిర్మించే సూత్రం.

అవసరమ�ైన ముందస్తు చర్య సేవల స్వభావం మరియు పరిధికి
సంబంధించి అర్హతగల వృత్తి నిపుణులు ఉపయోగించే నిరంతర
విధానాలు.

సహాయక సాంకేతిక పరికరాలు

మీ చిన్నారి పనులు చేసే సామర్థ్యాన్ని (ఉదాహరణకు: తినడం,
సంభాషించడం, కదలడం) పెంచడానికి, నిర్వహించడానికి లేదా
మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగించే ఏద�ైనా వస్తువు, ఉపకరణ
భాగం లేదా ఉత్పత్తి విధానం.

సహాయక సాంకేతిక సేవలు

అంగవ�ైకల్యం ఉన్న చిన్నారికి ఏద�ైనా సహాయక సాంకేతిక
పరికరాన్ని ఎంచుకోవడానికి, పొ ందడానికి లేదా

ఉపయోగించడానికి ప్రత్యక్షంగా సహాయపడే ఒక సేవ.

చిన్నారిని కనుగొనడం

ముందస్తు గుర్తింపు, స్క్రీనింగ్, సిఫార్సు మరియు ముందస్తు

కుటుంబ ప్రకటన

వ్యక్తిగత కుటుంబ సేవా ప్రణాళిక (IFSP) లో చేర్చిన కుటుంబం

యొక్క అందో ళనలు, ప్రా ధాన్యతలు మరియు వనరుల యొక్క
కుటుంబ నిర్దేశిత ప్రకటన.

వ్యక్తిగత కుటుంబ సేవ ప్రణాళిక (IFSP)

అర్హతగల చిన్నారులకు మరియు కుటుంబాలకు ముందస్తు

చర్య మరియు ఇతర సేవలను అందించడానికి ఒక లిఖితపూర్వక
ప్రణాళిక: (1) దాన్ని కుటుంబం మరియు తగిన వృత్తి నిపుణులు

కలిసి అభివృధ్ధి చేస్తా రు; (2) అది బహుళవిభాగ విశ్లేషణ మరియు
చిన్నారి, కుటుంబం యొక్క విశ్లేషణ ప�ై ఆధారపడి ఉంటుంది;
(3) కుటుంబం కావాలనుకుంటే, కుటుంబ నిర్దేశిత వనరులు,

ప్రా ధాన్యాలు మరియు ఆందో ళనల ప్రకటనను కలిగి ఉంటుంది;

మరియు (4) చిన్నారి యొక్క అభివృధ్ధి అవసరాలను తీర్చడానికి
అతడి లేదా అమె యొక్క అభివృధ్ధి ని మెరుగుపరచడానికి

సేవా సమన్వయాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

మరియు కుటుంబం యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి

ప్రజా మరియు ప్రవ
ై ేట్ ఏజెన్సీలు అందించే మరియు పుట్టు క నుండి

అంగవ�ైకల్యం ఉన్న శిశువులు మరియు చిన్నారులు

ఎదుగుదల మరియు అభివృధ్ధిని మెరుగుపరచడంలో అర్హతగల

శాతం లేదా ఎక్కువ అభివృధ్ధి మాంద్యాన్ని అనుభవిస్తున్నందున,

చట్టం రూపొ ందించిన సేవల సేకరణ.

సేవలకు అర్హత కలిగిన చిన్నారులు: మేధో వికాసం, సాంఘిక/

ముందస్తు చర్య

3 సంవత్సరాల వయసు వరకు చిన్నారి యొక్క సమర్థ వంతమ�ైన
చిన్నారులు మరియు కుటుంబాలకు మద్ద తునందించడానికి

అవసరమ�ైన సేవలను కలిగి ఉంటుంది.

ఈ క్రింది అంశాలలో 1.5 ప్రా మాణిక వ్యత్యాసం లేదా కనీసం 25

పుట్టు క నుండి 3 సంవత్సరాల వయసు వరకు ముందస్తు చర్య

భావోద్వేగ, భౌతిక (చూపు మరియు వినికిడితో సహా), సమాచార

మాంద్యం కలిగించడానికి అధిక అవకాశం ఉన్న ఒక నిర్ధా రిత

మధ్యవర్తిత్వం

సంఘర్షణలో ఉన్న పక్షాల మధ్య తేడాలను పరిష్కరించి,

అన్ని పక్షాలకు సంతృప్తికరమ�ైన పరిష్కారాన్ని అందించడానికి
సహాయపడగలిగే ఒక శిక్షిత, నిష్పాక్షిక వ్యక్తి ద్వారా జరిగే ఒక
అనధికార ప్రక్రియ.

బహుళ విభాగ

IFSP యొక్క అభివృధ్ధి, విశ్లేషణ మరియు అంచనా కార్యకలాపాలతో
సహా, సమగ్రమ�ైన మరియు సమన్వయ సేవలను అందించడంలో
రెండు లేదా అధిక విభాగాలు లేదా నిపుణుల ప్రమేయం.

సహజ వాతావరణాలు

చిన్నారి యొక్క అంగవ�ైకల్యం లేని తోటివారికి సహజమ�ైన

లేదా సాధారణమ�ైన పరిస్థితులు. ఇందులో ఇల్లు , చుట్టు పక్కల
ప్రాంతాలు లేదా సాంఘిక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు.

ఫలితాలు

ముందస్తు చర్య సేవల ఫలితంగా మీ చిన్నారి లేదా కుటుంబంలో
చూడాలనుకుంటున్న మార్పుల ప్రకటనలు. ఈ ప్రకటనలు
మీ IFSPలో భాగం.

స్క్రీనింగ్

తదుపరి విశ్లేషణ యొక్క అవసరాన్ని నిర్ధా రించడానికి మీ చిన్నారి
యొక్క అభివృధ్ధి గురించి జరిపే ఒక సత్వర తనిఖీజబితా లేదా
సర్వే.

మారు తల్లి/తండ్రి

నిర్ణ యాలు తీసుకునే క్రమంలో చిన్నారి యొక్క హక్కులను
కాపాడడంలో తల్లి దండ్రులు లేదా చట్ట పరమ�ైన గార్డియన్
స్థా నంలో ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి, స్థా నిక లేదా రాష్ట ్ర
ఏజెన్సీ నియమించిన వ్యక్తి..

అవస్థాంతర ప్రణాళిక

3 సంవత్సరాల వయసులో మీ చిన్నారి ముందస్తు చర్య సేవలను
వదిలే సమయంలో అభివృధ్ధి చేసే ప్రణాళిక.
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కృతజ్ఞ తలు
కుటుంబ మార్గ దర్శకాల పనిసమూహం
అనబడే ఒక స్టేట్ ఇంటర్ఏజెన్సీ కోఆర్డినేటింగ్
కౌన్సిల్ (SICC) యొక్క కమిటీ ఈ పుస్త కాన్ని
అభివృధ్ధి చేసింది.
అంగవ�ైకల్యం ఉన్న వ్యక్తు ల విద్యా చట్టం
(IDEA) క్రింద ముందస్తు చర్య సేవలను
అర్ థం చేసుకోవడానికి అంగవ�ైకల్యాలతో
ఉన్న శిశువులు మరియు చిన్నారుల
తల్లి దండ్రులకు సహాయపడడం దీని ఉద్దేశం.

తమ ఫో టోలను ఉపయోగించుకోవడానికి దయతో
అనుమతించిన మరియు తమ కథలను, సమయాన్ని మాతో
పంచుకున్న కుటుంబాలకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు.
ఈ మార్గ దర్శిని అభివృధ్ధి చేయడంలో వారు గడిపిన గంటల
కొద్ది సమయానికి కమిటీ సభ్యులకు అనేక కృతఙ్ఙ తలు:
డొ న్నా వ�ైట్, చ�ైర్	
ఆరోగ్య, మాతృత్వ మరియు
చిన్నారుల ఆరోగ్య శాఖ
కేథరిన్ డెవిస్	
ఉస్-ఖ్వెద్-ఈత్, పయాలప్ ట్రబ్
ై బర్త్
టు సిక్స్ ప్రా జెక్ట్
హీదర్ హెబ్డన్	
స�ైనిక తల్లి దండ్రుల యొక్క ప్రత్యేక
శిక్షణ (STOMP) ప్రా జెక్ట్

ఈ క్రింది వారితో సహా తమ ఆలోచనలను పంచుకున్న ఇతర
తల్లి దండ్రులు మరియు వృత్తి నిపుణులకు కృతఙ్ఙ తలు: రీటా
డికీ, లిండా గిల్, టెర్రీ లార్సన్, కేథీ లొల్లా ర్, జూలీ మార్టీనో,
కేథీ మౌడీ, జోనీ స్ట్రాంగ్, డయానా సాండో వల్ మరియు
డెబ్బీ యానాక్.
వాషింగ్టన్ మార్గ దర్శికి వారి పుస్త కాలు నమూనాలుగా
ఉపయోగపడిన మేరీల్యాండ్ మరియు పెన్సిల్వేనియా
రాష్ట్రా లకు ప్రత్యేక కృతఙ్ఙ తలు.
ఫో టోలు – పెసిఫిక్ ఫో టోగ్రా ఫ్స్ యొక్క మార్వ్ బిల్డ ర్
బ్యాక్ మరియు సమ్నర్ చిన్నారుల అభివృధ్ధి కేంద్రం
వారి సౌజన్యంతో.

కేథీ హార్మన్	
చిన్నారుల అభివృధ్ధి కేంద్రం, సమ్నర్
కేసీ జాన్స్టన్	
వాషింగ్టన్ PAVE, తల్లి దండ్రుల
భాగస్వామ్య కోఆర్డినేటర్
లీన్ లీపర్	
వాషింగ్టన్ PAVE, తల్లి దండ్రుల శిక్షణా
ప్రా జెక్ట్

అన్ని ప్రో గ్రా ములు మరియు కార్యక్రమాలలో వివక్ష అనునది
నిషేధించబడింది. జాతి, వర్ణ ము, మతము, సమూహము,
జాతీయ జననము, లింగము, వయస్సు లేదా అంగవ�ైకల్యము
ప్రాతిపదికన ఏ ఒక్కరూ వేరుగా చూడబడకూడదు.

Melanie Stafford	ఉస్-ఖ్వెద్-ఈత్, పయాలప్ ట్రబ్
ై బర్త్
టు సిక్స్ ప్రా జెక్ట్
కేథీ బ్లో డ్గెట్,	
సాంఘిక మరియు ఆరోగ్య సేవల
శాఖ, మాజీ వాషింగ్టన్ రాష్ట ్ర
సిబ్బంది
చిన్నారుల, శిశువుల ముందస్తు
చర్య కార్యక్రమం
బార్బీ ఫాబియన్, 	
సాంఘిక మరియు ఆరోగ్య సేవల
శాఖ, మాజీ వాషింగ్టన్ రాష్ట ్ర
సిబ్బంది
చిన్నారుల, శిశువుల ముందస్తు
చర్య కార్యక్రమం

మా వెబ్సైట్ చిరునామా:
www.dcyf.wa.gov

ముందస్తు చర్య సేవల కుటుంబం మార్గ దర్శి
వాషింగ్టన్ రాష్ట ్రంలో
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