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உங்கள் குழந்தை தாமதமாக இருக்கின்றது என்று தெரியவரும்போது உங்களுக்கு
நிறைய உணர்வுகள் இருக்கலாம் நீங்கள் பயந்திருக்கலாம், ச�ொல்லப்படுவதை
நீங்கள் நம்பமாட்டீர்கள் அல்லது நீங்கள் க�ோபப்படுவர்கள்
ீ
. இவை அசாதாரண
உணர்வுகள் அல்ல, நீங்கள் தனியாக இல்லை. மற்ற பெற்றோருக்கு இந்த
அனுபவங்களும் உணர்ச்சிகளும் உள்ளன. இந்த உணர்வுகள் அல்லது கவலைகள்
உள்ள மற்ற பெற்றோருடன் நீங்களை இணைக்க உதவும் மாநில அளவிலான
திட்டங்கள் உள்ளன. இந்த புத்தகத்தின் பின்புறத்தில் பட்டியலிடப்பட்ட
பெற்றோர் ஆதரவு எண்களை நீங்கள் மேலும் தகவலுக்காகவும்
உதவிக்காகவும் அழைக்கலாம்

அன்பான பெற்றோர்களே,
நீங்கள் இந்த கையேட்டை வைத்திருந்தால் எனக்குத்
தெரியும், உங்கள் பிள்ளையின் வளர்ச்சியைப் பற்றி நீங்கள்
கவலைப்படலாம் அல்லது உங்கள் குழந்தைக்கு வளர்ச்சி
தாமதம் ஏற்பட்டதாக உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.
நான் என் மகள், சுசி, அவளது வளர்ச்சி தாமத்திற்காக
ச�ோதனை செய்யச் சென்றப�ோது எவ்வளவு குழம்பிய
நிலையில் இருந்தேன் என்பதை நான் இப்போது நினைத்துப்
பார்க்கிறேன். சேவைகளைப் பெற சென்றப�ோது என்னால்
அவர்கள் பேசிய த�ொழில்சார்ந்த ச�ொற்கள் பலவற்றைப்
புரிந்துக�ொள்ள முடியவில்லை.
பல உதவிகரமான ஆசிரியர்கள் மற்றும்
சிகிச்சையாளர்களிடமிருந்து இந்த சேவை கிடைத்தவுடன்,
அவளுடைய வளர்ச்சி உண்மையில் முன்னேறியது.
கடிமான ஆரம்ப காலங்களில் அவளுக்கு கிடைத்த ஆரம்பத்
தலையீட்டால் அவள் இன்று எங்கே இருக்கிறாள் என்பதற்கு
நான் மிகவும் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். மேலும்,
மற்ற பெற்றோருடன் த�ொடர்புக�ொள்வதும், தகவலை பகிர்ந்து
க�ொள்வதும் எங்கள் குடும்பத்திற்கு மிகவும் முக்கியமாக
இருக்கிறது.
உங்கள் குடும்பத்திற்குத் தேவையான சேவைகள் மற்றும்
ஆதரவுகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இந்த நூலைப்
பயன்படுத்துவர்கள்
ீ
என நம்புகிறேன்.
காசி, பெற்றோர்

ப�ொருளடக்கம்
அறிமுகம்

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

ஆரம்ப தலையீடு என்றால் என்ன? .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

என் குழந்தையின் வளர்ச்சி பற்றி எனக்கு
கேள்விகள் இருந்தால் என்ன செய்வது? .

. . . . . . . . . . . . . . 4

வாஷிங்டனில் ஆரம்பத் தலையீட்டிற்குத்
தகுதியுடையவர் யார்? . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . 5

அடுத்த என்ன நடக்கிறது?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

3 வயதில் என்ன நடக்கிறது? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
குறைபாடுடைய தனிநபர் கல்வி
சட்டத்தில் என் உரிமை என்ன? .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

என் குழந்தையின் சேவை பற்றி ஒரு முடிவை
நான் ஏற்றுக் க�ொள்ளவில்லை என்றால் என்ன?
மேலும் உதவி அல்லது தகவலுக்காக
நான் எங்கு செல்ல வேண்டும்? . . . . .

. . . . . . . . . 10

. . . . . . . . . . . . . . . . 11

நான் எப்படி அதிகமாக ஈடுபட முடியும்?

. . . . . . . . . . . . . . .12
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“என் மகனுக்கு ஆறு மாத வயது இருந்தப�ோது, அவன் இன்னும்

உட்காரவில்லை. நான் ஏதாவது தவறு செய்திருக்கலாம் என்று நினைத்தேன்.
நான் அவனை எங்கள் மருத்துவரிடன் அழைத்துச் சென்றேன் அவர் ஆரம்ப
தலையீட்டுத் திட்டத்துடன் என்னை இணைத்துக் க�ொள்ள உதவினார்.
இப்போது என் மகன் உண்மையில் உதவியாக இருக்கும் சேவைகளைப்
பெறுகிறாள். அவருக்கு நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கிறது, நான் என்ன செய்ய
முடியும் என்பதைப் பற்றி அதிகம் கற்றுக்கொள்கிறேன். இயான் இப்போது
மற்ற குழந்தைகளை விட வேகமாக இயங்கவில்லை என்பதற்கு நான் செய்த
தவறு காரணம் என்பதை நான் இப்போது தெரிந்து இருக்கிறேன் .”
ஹீத்தர், பெற்றோர்

வாஷிங்டன் ஸ்டேட் குழந்தைகள்
மற்றும் நடக்கத் த�ொடங்கும்
குழந்தைகளுக்கான ஆரம்ப ஆதரவு (ESIT)
பெற்றோராக உங்கள் குழந்தையின்
வாழ்வில் மிக முக்கியமான நபர்கள் நீங்கள்.
குழந்தைகள் முதல் மூன்று ஆண்டுகளில்
வேகமாக வளர்ந்து மாறி வருகின்றனர்.

இந்த வழிகாட்டியின் முதன்மை ந�ோக்கம்
வாஷிங்டன் ஸ்டேட் ஆரம்பக் கற்றல்
துறையின் குழந்தைகள் மற்றும் நடக்கத்
த�ொடங்கும் குழந்தைகளுக்கான ஆரம்ப ஆதரவு
பற்றிய ஒரு பார்வையை உங்களுக்கும்

உங்கள் குழந்தை எப்படி வளர்ந்து
வருகிறார் என்று நீங்கள் ய�ோசியுங்கள்.
உங்கள் குழந்தைப்பற்றி நீங்கள் நன்கு

உங்கள் குடும்பத்திற்கும் வழங்குகிறது. ESIT

தெரிந்திருப்பீர்கள். எப்படி, எப்போது உங்கள்

திட்டத்தில் உங்கள் குடும்பத்தின் பங்கு உங்கள்

குழந்தை சிரிக்கிறாள், உட்கார்ந்து, நடந்து,

விருப்பம். உங்கள் குழந்தை ESIT திட்டத்திற்கு
தகுதியுடையதாக இருந்தால், உங்கள்
குழந்தையின் வளர்ச்சியில் தாமதங்களை எதிர்
க�ொள்ள உங்கள் குழந்தைக்கும் குடும்பத்திற்கும்

பேச்சு அல்லது கப் வைத்திருக்கும் ப�ோன்ற
விஷயங்களை கவனியுங்கள். உங்கள்

ஆரம்ப தலையீட்டுச் சேவைகள் கிடைக்கும்.

குழந்தை வெவ்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளில்

இந்த வழிகாட்டி ஒரு பெற்றோராக

எவ்வாறு வளர்ந்து வருகிறது என்பதை

உங்களுக்கிருக்கும் சில உரிமைகளின்
பட்டியல் உள்ளிட்ட மாநில அளவிலான ESIT திட்டத்தைப் பற்றிய ப�ொதுவான
மற்றும் முக்கியமான தகவல்களை வழங்குகிறது. உங்களுக்கும் உங்கள்
குடும்பத்திற்கும் கிடைக்கும் நடைமுறை பாதுகாப்புகள் / பெற்றோரின்
உரிமைகள் குறித்த ஒரு முழுமையான மற்றும் விரிவான விளக்கம்
"குறைபாடுடைய தனிநபர் கல்விச் சட்டம் (IDEA) பகுதி C நடைமுறை
பாதுகாப்புகள் (பெற்றோர் உரிமைகள்) என்ற தனி ஆவணத்தில்
வழங்கப்படுகிறது. "நீங்கள் இந்த வழிகாட்டியைப் படிக்கும்போது, உங்களுடைய
குடும்ப ச�ொத்துக்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர் (FRC) அல்லது ESIT திட்டத்தில் இருந்து

நீங்கள் காண்கிறீர்கள். ஒரு குழந்தையின்
வளர்ச்சியில் தாமதம் ஏற்பட்டால்,
மாநிலங்கள் முழுவதும் சேவைகள்
கிடைக்கின்றன. குழந்தைகள் மற்றும்
நடக்கத்தொடங்கும் குழந்தைகளுக்கான

யாராவது உங்களின் எந்தவ�ொரு கேள்விக்கும் பதிலளிக்கலாம்.

வாஷிங்டன் மாநில ஆரம்ப ஆதரவு (ESIT)

இந்த ஆவணம் முழுவதும், ஆரம்ப தலையீட்டிற்கு ப�ொதுவான பல ச�ொற்கள்

திட்டம், இந்த சேவைகளை குடும்பங்களுக்கு

பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றில் ஏத�ோ ஒன்றைப் பற்றி உங்களுக்கு
கேள்வி இருந்தால் அல்லது விளக்கம் தேவைப்பட்டால் , இந்தப் புத்தகத்தின்
13 பக்கத்தில் உள்ள ச�ொற்களஞ்சியத்திற்கு பாருங்கள்.
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வழங்குவதற்கு ஒரு மாநில அளவிலான
முயற்சியை ஒருங்கிணைக்கிறது.

ஆரம்ப தலையீடு என்றால் என்ன

?

ஆரம்ப தலையீடு சேவைகள் ப�ொது மேற்பார்வையின் கீ ழ் வழங்கப்படும்
மற்றும் இயற்கை சூழலிலான அபிவிருத்தி சேவைகள் ஆகும்.

தகுதியுள்ள குழந்தைகளின் அல்லது நடக்கத்தொடங்கும் குழந்தைகளின்
வளர்ச்சி தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
மற்றும் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தை வளர உதவுவதற்கு உதவும்
வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆரம்ப தலையீடு (ஒரு குழந்தையின் முதல் வருடத்தில்) உங்களுக்கு
உதவுவதன் மூலம் ஒரு பெரிய வேறுபாட்டை ஏற்படுத்தலாம்:

குறைபாடுடைய
தனிநபர் கல்வி சட்டம்

(IDEA)

என்றால் என்ன?

1986 ஆம்

ஆண்டு காங்கிரஸ்

இந்த சட்டத்தை இயற்றியது
அது இப்போது குறைபாடுடைய
தனிநபர்கள் கல்விச் சட்டம்

(IDEA) மற்றும்

மாநிலங்கள்



உங்கள் குழந்தைக்கு தேவையான சேவைகளைக் கண்டறியுங்கள்.



உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சி மேம்பாட்டைப் புரிந்துக�ொள்ளுங்கள்.



உங்கள் பிள்ளையின் கற்றல் மற்றும் வளர்ச்சி மற்றும் வட்டு
ீ

ஆகியவற்றுக்கான

மற்றும் சமூக நடவடிக்கைகளில் வெற்றிகரமான பங்கேற்பை

ஆரம்பகால தலையீட்டுத்

ஆதரியுங்கள்.

ஆரம்பத் தலையீட்டுக்கான ந�ோக்கம் என்ன?
அன்றாட கற்றல் வாய்ப்புகள் மூலம் வளர்ச்சி தாமதங்கள் மற்றும்
குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகளின் வளர்ச்சியை அதிகரிக்க
ஒருங்கிணைப்பு, ஆதரவுகள், வளங்கள் மற்றும் சேவைகளை

வழங்குவதன் மூலம் குடும்பத்தின் பலத்தை மேம்படுத்துவதே
ஆரம்ப தலையீட்டின் ந�ோக்கமாகும்.

குடும்பங்கள், குடும்ப மற்றும் சமூக நடவடிக்கைகளில் குழந்தையைப்

பங்கேற்க செய்ய மற்றும் அவர்களை கவனித்துக்கொள்ள, குடும்பங்கள்:



அவர்களின் உரிமைகளை அறிந்து க�ொள்ள வேண்டும்.



தங்கள் குழந்தைகளின் தேவைகளைத் திறம்பட தெரியப்படுத்துவது.



குழந்தை வளர மற்றும் கற்க உதவுவது.

குழந்தைகள் பல்வேறு அமைப்புகள் மற்றும் சூழல்களில்
செயல்படுவதற்கு மற்றும் வெற்றிகரமான பங்கேற்பாளர்களாக
இருக்க உதவுதல், சிறுவர்கள் முன்னேற்றம் காண்பிப்பார்கள்:



நேர்மறை சமூக உணர்ச்சித் திறன் மற்றும் சமூக உறவுகள்.



ம�ொழி மற்றும் த�ொடர்பு உள்ளிட்ட அறிவையும் திறமையையும்



ஊனமுற்றோர் மற்றும்
அவர்களது குடும்பங்கள்

திட்டங்களின் மாநில
அளவிலான அமைப்புகளை
உருவாக்கவும் செயல்படுத்தவும்
மாநிலங்களை ஊக்குவிக்க
ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கியது.
குறைபாடுடைய குழந்தைகள்
மற்றும் நடக்கத்தொடங்கும்
குழந்தைகளுக்கு சேவை
வழங்குவதில் மாநிலங்கள்

பின்பற்ற வேண்டிய தரங்களை இந்த சட்டம் உருவாக்கியது. IDEA
ஆல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி ஆரம்பத் தலையீட்டுச் சேவைகளை
வழங்குவதற்கு ஒவ்வொரு மாநிலமும் ஒவ்வொரு ஆண்டும்

முடிவு செய்கின்றன. ஆரம்பகால கற்றல் (DEL) குழந்தைகள் மற்றும்
நடக்கத்தொடங்கும் குழந்தைகளுக்கான ஆரம்பகால தலையீட்டுச்
சேவைகள் திட்டம் மாநில அளவிலான த�ொடக்க தலையீட்டுச்ச
சேவைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது.

ஆரம்பகால தலையீடு சேவைகள் ஒவ்வொரு தகுதியுள்ள குழந்தையின்
வளர்ச்சி தேவை மற்றும் குழந்தையின் வளர்ச்சி மேம்படுத்துவதற்கு
த�ொடர்புடைய குடும்பத்தின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பெறுதல் மற்றும் பயன்பாடு.

உங்களுக்கு ஒரு சைகை ம�ொழி ம�ொழிபெயர்ப்பாளர் தேவைப்பட்டால்,

தங்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யப�ொருத்தமான நடத்தைகளை

அவ்வாறு செய்ய இயலாது எனில், ஒரு ம�ொழிபெயர்ப்பாளர்

பயன்படுத்துதல்.

உங்களுக்கு வழங்கப்படும். நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசாவிட்டால்,
உங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.
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என் குழந்தையின் வளர்ச்சி பற்றி எனக்கு
கேள்விகள் இருந்தால் என்ன செய்வது?
உங்கள் உள்ளூர் பகுதியில் உள்ள முன்னணி குடும்ப ச�ொத்துக்கள்
ஒருங்கிணைப்பாளரை (FRC) அழைக்கவும். FRC கள் ஒவ்வொரு மாவட்ட
அல்லது புவியியல் பகுதியிலும் உள்ளன. உங்கள் குழந்தைக்குத்



சமூக அல்லது உணர்ச்சி - மற்றவர்களுடன் த�ொடர்பு க�ொள்ளும் திறன்



மாறும் திறன் – உடை உடுத்துவது, சாப்பிடுவது மற்றும் அவளை அல்லது
அவனை தானாகவே பராமரித்துக்கொள்ளும் திறன்.

தேவையான ஆரம்பத் தலையீட்டு சேவைகளை வழங்க உங்கள்
குடும்பத்திற்கு உதவுவதே அவர்களின் பணி. உங்கள் உள்ளூர் முன்னணி

உங்கள் குழந்தைக்கு ஆரம்ப தலையீட்டுச் சேவைகளுக்கு தகுதி

FRC இன் பெயரைக் கண்டுபிடிக்க, குடும்ப உடல்நலம் ஹாட்லைன் எண்
1-800-322-2588 என அழைக்கவும். நீங்கள் உங்கள் உள்ளூர் சுகாதார துறை

இருக்கின்றதா எனப்பார்ப்பதற்கான ஒரு வழி மதிப்பீடு. மதிப்பீடு உங்கள்

அல்லது பள்ளி மாவட்டத்தையும் அழைக்க முடியும்.
உங்கள் கவலையைப் பற்றி உங்கள் சுகாதார வழங்குநரிடம் பேசுங்கள்.
அவர் அல்லது அவள் ஒரு திரையிடல் அல்லது வேறு வளங்களை
பரிந்துரைக்க முடியும். உங்களிடம் மருத்துவர் இல்லையென்றால், மேலும்
தகவல் அல்லது உதவி தேவைப்பட்டால், மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள

எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியுடன் எந்த கட்டணமும் இல்லாமல் மட்டுமே
உங்களுக்கு செய்யப்படும்.

மதிப்பீட்டைத் திட்டமிடுதலுக்கு உதவிக் குறிப்புகள்:



உதவிக்கு உங்கள் குடும்ப ச�ொத்துக்கள் ஒருங்கிணைப்பாளரிடம் (FRC)



உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சியைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதேனும்



முக்கியமாக நீங்கள் நினைக்கும் அனைத்து தகவல்களையும்



உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் என்ன நேரம் அல்லது இடம்



பிற குடும்ப உறுப்பினர் நீங்கள் விரும்பினால் ஒரு நண்பர் அல்லது



உங்களுக்கு ம�ொழிபெயர்ப்பாளர் அல்லது பிற உதவி தேவைப்பட்டால்

குடும்ப உடல்நலம் ஹாட்லைன் எண்ணை அழைக்கவும். ஆரம்ப தலையீடு
சேவைகளைப் பெற ஒரு மருத்துவரின் பரிந்துரை தேவையில்லை.
நீங்கள் ஒரு பெற்றோராக பரிந்துரைக்கலாம்.

ஒரு ச�ோதனையிடல் என்றால் என்ன?

வளர்கிறது என்பதை தீர்மானிக்க பயிற்சி பெற்றவர்கள் ச�ோதனையிடல்
செய்கிறார்கள். உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சி ஒரு கவலையாக இருந்தால்,
உங்களுடைய FRC உங்கள் குழந்தைக்கு எவ்வாறு மதிப்பீடு செய்வது என்பது
குறித்த தகவல்களைப் பகிர்ந்து க�ொள்ளும்.

மதிப்பீடு என்றால் என்ன?
உங்கள் குழந்தையின் வளர்ச்சியில் ஒர் ஆழமான பார்வை மதிப்பீடு என்று
அழைக்கப்படுகிறது. மதிப்பீடு உங்களுடன், உங்கள் குழந்தை மற்றும்
ஆரம்ப தலையீட்டு நிபுணர்களிடம் செய்யப்படுகிறது.
மதிப்பீடு வளர்ச்சியின் இந்த பகுதிகளைப் பார்வையிடுகிறது:



மனம் - கற்றுக் க�ொள்ளும் திறன் மற்றும் உங்கள் குழந்தை எப்படி



உடல் - நகர, பார்க்க மற்றும் கேட்க



த�ொடர்பு - ம�ொழி மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான திறன்

கற்றுக்கொள்கிறார்
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கேள்விகள் அல்லது கவலைகள் இருந்தால் க�ொண்டு வாருங்கள்.
பகிர்ந்து க�ொள்ளவும்: மருத்துவ பதிவுகள் குழந்தை புத்தகம், வளர்ச்சி
விளக்கப்படம் அல்லது பிற அறிக்கைகள்.

உங்கள் குழந்தை எப்படி கற்கிறார் மற்றும் வளர்கிறார் என்பது பற்றிய ஒரு
விரைவான பார்வை ச�ோதனையிடல் எனப்படும். உங்கள் குழந்தை எப்படி

கேட்கவும்.

சரியாக இருக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.
ஆதரவாளரை அழைக்கவும்.
உங்கள்

FRC க்கு தெரிவிக்கவும்.

மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு, நீங்களும் உங்கள் குழுவில் உள்ள மற்ற
உறுப்பினர்களும் உங்கள் குழந்தை என்ன செய்கிறார் என்பதைப்பற்றியும்
மற்றும் கவலைகளையும் அடையாளம் காண்பீர்கள். ஏதேனும் தாமதம்
இருந்தால், உங்கள் குழந்தைக்கு ஆரம்ப தலையீட்டுச் சேவைக்குத்

தகுதி இருக்கலாம். இந்த சேவைகளைப் பெறுவதற்கு அல்லது பெறாமல்
இருப்பதற்கு உங்களுக்கு உரிமை உண்டு.

வாஷிங்டனில் ஆரம்பத் தலையீட்டிற்குத்
தகுதியுடையவர்கள் யார்?
தகுதிபெறுவதற்கு, ஒரு குழந்தைக்கு 25 சதவத
ீ தாமதம் அல்லது
ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வளர்ச்சிப் பகுதிகளில் அவள்
அல்லது அவனின் வயதிற்கு கீ ழான 1.5 திட்ட விலக்கம் காட்ட
வேண்டும். வளர்ச்சியில் தாமதம் ஏற்படுவதாக காரணமான
டவுன் சிண்ட்ரோம் ப�ோன்ற ஒரு உடல் அல்லது மனநிலை
இருந்தால், குழந்தைக்கு தகுதியுடையவராக இருக்கலாம்.

மதிப்பீடு என்ன?
மதிப்பீடு என்பது உங்கள் மற்றும் உங்களுக்குத் தெரிந்துவர்கள் வழங்கும்
தகவல்களின் த�ொகுப்பு, மற்றும் ஆரம்ப தலையீடு வழங்குநர்கள் பல
வழக்கமான நடைமுறை மற்றும் செயல்களில் உங்கள் குழந்தையின்
நடத்தையையும் வளர்ச்சியையும் புரிந்து க�ொள்வதற்கு இவைகள்

கற்கின்றான், அவர் அல்லது அவள் மற்றவர்களுடன் எப்படி தன்னைத்
த�ொடர்பு படித்திக்கொள்கிறார் அல்லது அவர் அல்லது அவள் எதனை
விரும்புகின்றார் அல்லது அவன் அல்லது அவள் எதனை சவாலாக அல்லது
வெறுப்பாக பார்க்கிறார். மதிப்பீட்டுத் தகவல் உங்களுக்கும் உங்களுடைய
குழுவுக்கும் என்ன மாற்றத்திற்காக நீங்கள் வேலை செய்கின்றீர்கள்
மற்றும் அந்த மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு உதவும் சேவைகள் மற்றும்
ஆதரவுகள் என்ன என்பதை முடிவு செய்ய உதவுகிறது.
மாற்றத்தை உருவாக் குவதற்கான குழத்தையின் முன்னேற்றங்களை
தீர்மானிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நடைமுறைகளை மதிப்பீடு
உள்ளடக்கியுள்ளது மேலும் நீங்கள் பெறுகின்ற சேவைகளும் ஆதரவுகளும்
உங்கள் குழந்தையின் முன்னேற்றத்தின்கு உதவுகின்றன என்பதை
உறுதிப்படுத்துகிறது.

பயன்படுத்தலாம். உங்கள் குழந்தை புதிய திறன்களை எவ்வாறு
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அடுத்த என்ன நடக்கிறது?
தனிப்பட்ட குடும்பச் சேவை திட்டம் (IFSP)
தகுதியானால், உங்கள் குழந்தை IDEA ஆரம்ப தலையீட்டுச் சேவைகளை பெறலாம்.

ஒரு IFSP உள்ளடக்கியுள்ளது:



செய்கிறாள்.

உங்கள் குடும்ப ச�ொத்துக்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர் (FRC) மற்றும் பிற சேவை
வழங்குநர்களை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். உங்கள் குடும்பம், மற்றவர்களுடன், ஒரு
தனிப்பட்ட குடும்ப சேவை திட்டம் (IFSP) என்று அழைக்கப்படும் ஒரு திட்டத்தை



ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும், ஆனால் நீங்கள் எதையும் வைத்திக்காகம்

ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்க உங்கள் FRC உடன் பணியாற்றுங்கள்.

சேவைகள் த�ொடங்குகின்றன.
IFSP உங்கள் குழந்தை மற்றும் குடும்பத்தின் மாறி வரும் தேவைகளை பூர்த்தி
செய்யும் ஒரு செயல்முறை ஆகும். குறைந்தது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை

ஒரு குடும்ப அறிக்கை – உங்கள் குடும்பத்தின் கவலைகள், முன்னுரிமைகள்
மற்றும் ஆதாரங்களின் அறிக்கை; உங்கள் குடும்ப அறிக்கை IFSP இன்

எழுதும். உங்கள் குடும்பத்தினரின் கவலைகள், ஆர்வங்கள் மற்றும் மதிப்புகள்

நீங்கள் IFSP க்கு ஒப்புதல் அளித்து, சேவைகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கும்போது

தற்போது செயல்படும் நிலைகள் – உங்கள் குழந்தை இப்போது என்ன

இருப்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்



முடிவுகள் – உங்கள் குழந்தை மற்றும் குடும்பத்திற்கு நீங்கள் விரும்பும்



ஆரம்பத் தலையீட்டுச் சேவைகளுக்குத் தேவை – எவ்வளவு காலம் மற்றும்

மாற்றங்கள்.

எத்தனை முறை, அவை எங்கு நடக்கும், மற்றும் அவர்களுக்கு யார் பணம்

மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வருடாந்திர அடிப்படையில் திருத்தியமைக்கப்படுகிறது.

(ஆரம்பகால தலையீடு சேவைகளுக்கு பல நிதி ஆதாரங்கள்) செலுத்த
வேண்டும். நீங்கள் ஆரம்ப தலையீட்டுத் திட்டத்தில் பங்கேற்கிறீர்கள்
என்றால் நீங்கள் வழங்கப்படும் எந்த சேவையையும் (குடும்ப ஆதார
ஒருங் கிணைப்பு தவிர்த்து) ஏற்கலாம் அல்லது மறுக்கலாம்.



இயற்கை சூழல்கள் – ஆரம்ப தலையீட்டுச் சேவைகள் வழங்கப்படும்
இயற்கை சூழல்களின் அறிக்கை. சேவைகள் இயற்கை சூழலில்
வழங்கப்படாவிட்டால், IFSP க்கள் எழுதப்பட்ட நியாயத்தை சேர்க்க வேண்டும்.



காலக்கெடு – சேவைகள் எப்போது த�ொடங்கும் மற்றும் எப்போது
முடிவடையும், திட்டத்தை மீ ண்டும் நீங்கள் எப்போது பார்ப்பீர்கள்.



IDEA – கீ ழ் நிதியளிக்கப்படாத மற்ற சேவைகள் தேவைப்படுகின்றன இந்த
சேவைகளைக் கண்டறிவதற்கு உங்களுக்கு யார் உதவி செய்வார்கள்.



ஒரு குடும்ப ச�ொத்து ஒருங்கிணப்பாளர் (FRC) – உங்கள் திட்டத்தில்
பெயரிடப்பட்டது.



உங்கள் குழத்தையின் 3 வயதுக்கு முன்பாக ஒரு மாற்றம் திட்டம் – உங்கள்
குழத்தையின் 3 வயதுக்கு பிறகு சேவை களுக்கான திட்டமிடல்.

மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர் அல்லது உங்களுக்கு உதவிபுரியும் நபரை
நீங்கள் கூட்டத்திற்கு அழைக்கலாம். உங்கள் குழந்தையைப் பற்றிய எந்த
தகவலையும் நீங்கள் முக்கியம் என்று நினைத்தால் நீங்கள் க�ொண்டு வரலாம்.
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3 வயதில் என்ன நடக்கிறது?
உங்கள் குழத்தை 3 வயதை அடைவதற்கு முன்பு குறைந்தபட்சம் ஆறு முதல்
ஒன்பது மாதங்கள் உங்களுடைய குடும்ப ச�ொத்துக்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர் (FRC)
உங்கள் குழந்தைக்கான அடுத்த சேவை வழங்குநர் அல்லது நிறுவனத்திற்கு
நகர்வதற்குத் திட்டமிடுவதில் உங்களுக்கு உதவுவார். எங்கே, எப்படி சேவைகள்
வழங்கப்படுகின்றன என்பதை இது மாற்றலாம். ஆரம்ப தலையீட்டில், இந்த
மாற்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. IDEA க்கு இந்த மாற்றத்திற்கான எழுதப்பட்ட
திட்டம் தேவைப்படுகிறது. உங்கள் குழத்தை 3 மூன்று வயதை அடைவதற்கு
முன் குறைந்தபட்சம் 90 நாட்களுக்குள் ஒரு மாற்றுத் திட்டக் கூட்டம் நடைபெற
வேண்டும். உங்கள் குழத்தைக்குத் தேவைப்படும் சிறப்பு கல்வி அல்லது சமூக
அடிப்படையிலான சேவைகளை உங்கள் மாற்றுத் திட்டம் அடையாளம் காணும்.
அனுமதிப் படிவத்தை கைய�ொப்பமிட உங்கள் FRC உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறது,
எனவே அடுத்த நிறுவனம் அல்லது சேவை வழங்குநர் பரிமாற்றத்திற்காகத்
திட்டமிடலாம். நீங்கள், உங்கள் FRC, சேவை வழங்குநர்(கள்) மற்றும் உள்ளூர்
பள்ளி மாவட்டம் ப�ோன்றவைகளுக்கான ஒரு கூட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
உங்கள் குழத்தைக்கு பாலர் சிறப்பு கல்விச் சேவைகளுக்கு தகுதி இருக்கிறதா
என்பதை உங்கள் பள்ளி மாவட்ட மானது தீர்மானிக்கிறது. அவர்கள் அவர்களுடைய
ச�ோதனையின் முடிவுகளை உங்களுடன் கலந்தால�ோசிப்பார்கள் மற்றும் உங்கள்
உரிமைகள் பற்றிய தகவலை தெரிவிப்பார்கள். உங்கள் குழத்தைக்குத் தகுதி
இருந்தால், அவர்களின் சேவைகள் தனிப்பட்ட கல்வித் திட்டம் (IEP) மூலமாக
வழங்கப்படும்.
உங்கள் குழத்தை சிறப்பு கல்வி பாலர் சேவைக்கு தகுதியற்றவராக இருந்தால், உங்கள்
FRC மற்ற சாத்தியமுள்ள சேவைகளுக்குத் திட்ட மிடுவதற்கு உங்களுக்கு உதவுகிறது.

மாற்றம் கூட்டத்திற்கான உதவிக் குறிப்புகள்:



முன்மொழியப்பட்ட மாற்றத்தைப் பற்றி முடிந்தவரை அதிகமான தகவல்களை
சேகரிக்கவும்.



புதிய திட்டம் குடும்பங்களுக்கு என்ன பயிற்சி மற்றும் ஆதரவை அளிக்கிறது



புதிய திட்டம் குடும்பங்களுக்கு என்ன பயிற்சி மற்றும் ஆதரவை அளிக்கிறது

என்பதைக் கேளுங்கள்.

என்பதைக் கேளுங்கள்.



மாற்றத்திற்கு முன் புதிய திட்டத்தைப் பார்வையிடவும்.



எழுதப்பட்ட ப�ொருட்களைக் கேளுங்கள் மற்றும் புதிய திட்டத்தில்
நுழைவதற்கும் மற்றும் பங்கேற்பதற்குமான நடைமுறைகளை அறியவும்.



புதிய திட்டத்திற்கு உங்கள் குழந்தையை ப்பற்றிய அதிகமான தகவல்களை
முடிந்தவரை வழங்கவும்.
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குறைபாடுடைய தனிநபர் கல்விச்
சட்டத்தில் (IDEA) எனது உரிமைகள்
யாவை? (நடைமுறை பாதுகாப்பு)
பெரும்பாலான சட்டங்கள் குடிமக்களை உள்ளடக்கியுள்ளது
IDEA வேறானது கிடையாது. உங்களுடைய குடும்ப ச�ொத்துக்கள் ஒருங்
கிணைப்பாளர் (FRC) உங்களுக்கு "குறைபாடுடைய தனிநபர் கல்விச்

உங்கள் குழத்தைக்குத் தகுதி இருந்தால்,
உங்களுக்கு உரிமை உண்டு:


ஒரு தனிப்பட்ட குடும்ப சேவை திட்டம் (IFSP).



தற்போதைய ஒரு FRC உடனான குடும்ப ச�ொத்துக்கள்
ஒருங்கிணைப்பு, உங்கள் குழந்தையின் மூன்றாவது

சட்டம் (IDEA) பகுதி C நடைமுறை பாதுகாப்புகள் (பெற்றோர் உரிமைகள்)

பிறந்தநாள் வரை.

உங்களுக்கு வழங்குவார்கள் அது உங்கள் உரிமை களை விவரிக்கும்.

IDEA இன் கீ ழ் உங்களுடைய உரிமைகளுக்கான
எடுத்துக்காட்டுகள்:


வேற�ொரு குடும்ப ச�ொத்துக்கள் ஒருங்கிணைப்பாளரைக்
கேட்கவும்(FRC).



உங்கள் குழத்தையின் வளர்ச்சிக்கான ஆரம்பத் தலையீட்டுச்
சேவைகளைப் பெறவும்.

உங்கள் குழந்தைக்கு முதன்மை மற்றும் இறுதி
முடிவு எடுப்பவராக நீங்கள் இருங்கள்.







IFSP செயல்முறை மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்ட சேவைகளை

இதில் அடங்கும் சேவைகளைப் பெறுங்கள்:

உங்கள் குழந்தை மற்றும் குடும்பத்தினர் ஏற்றுக்கொள்ள

•	
ஆரம்பத்தில்

அல்லது மறுக்கலாம்.

கவலையைக் கண்டறிதல்/ குழந்தையைக்

கண்டறிதல்

•	
ஒரு



மதிப்பாய்வு

•	
உங்கள் குழந்தையின் தகுதியை உறுதிப்படுத்தல்
•	
குடும்ப ச�ொத்துக்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர்/ஒருங்கிணைப்பு

IFSP குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சில சேவைகளை மறுத்து,
இன்னும் பிற சேவைகளை (FRC சேவைகள்) தவிர்த்து) பெறலாம்.

சரியான நேரத்தில் பலதரப்பட்ட மதிப்பீடு மற்றும்



உங்கள் குழந்தையின் ஆரம்ப தலையீட்டுச் சேவைகள் மற்றும்
சேவைகளை வழங்குவதில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் த�ொடர்பான
அனைத்து கூட்டங்களிலும் பங்கேற்கவும்.



உங்களுடைய குடும்பத்தினருக்கு இணக்கமான நேரங்களிலும்
இடங்களிலும் கூட்டங்களை நடத்துங்க்ள.



உங்கள் ச�ொந்த ம�ொழியில் அறிவிப்புகள் மற்றும் IFSP
ஆவணங்களைப் பெறுங்கள் அல்லது உங்கள் வட்டில்
ீ
பயன்படுத்தப்படும் த�ொடர்பின் மூலம் பெறுங்கள்.
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உங்கள் குழந்தையின் ஆரம்பகால தலையீட்டுப்
பதிவுகளைப் பற்றிய பாதுகாப்புகள் உங்களிடம்
உள்ளன:
 பதிவுகளை மதிப்பீடு செய்யுங்கள் மற்றும் பதிவுகளில்
திருத்தங்களுக்கு க�ோருங்கள்.

உங்கள் குடும்பத்தைப் பற்றிய தகவல்கள்
இரகசியமானது: உங்களுக்கு உரிமை உண்டு:
 தனிப்பட்ட மற்றும் அடையாளம் காணக்கூடிய
தகவல்களின் இரகசியம்:

•	
உங்கள்

பிள்ளையின் பெயர், உங்களை அல்லது
மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள்.

 பதிவுகளின் நகல்கள் பெறவும்.
 இந்த திட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும், பராமரிக்கப்படும்

அல்லது சேகரிக்கப்படும் பதிவுகளின் வகைகள் மற்றும்
இடங்களைப் பற்றி அறிந்து க�ொள்ளுங்கள் மற்றும்
இந்தத் திட்டத்தில் யார் இந்தப் பதிவுகளை அணுக
முடியும் மற்றும் அந்தப் பதிவுகளை அவர்கள்
எப்போது பார்க்க முடியும்.

 பதிவுகள் அல்லது பதிவுகளின் பிரதிகளை யார்

பார்த்திருக்கின்றார்கள் என்பது பற்றி தகவல் க�ோரவும்.

 உங்கள் குழந்தை அல்லது குடும்பத்தின் தனியுரிமை
அல்லது உரிமைகளை மீ றுவதாக, தவறானதாக
அல்லது தவறுக்கு இட்டுச்செல்வதாக நீங்கள்
நம்புகின்ற பதிவுகளின் உள்ள தகவல்களை
நீங்கள் சவால் செய்யுங்கள்.

உங்கள் குழந்தையின் ஆரம்ப தலையீட்டுப் பதிவுகளில்
மற்றவைகளுடன் கீ ழ்கண்டவைகள் அடங்கியுள்ளன:

•

ச�ோதனை அறிக்கைகள்

•

மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள்

•

மதிப்பாய்வுத் தகவல்

•

தகுதி தீர்மானித்தல்

•

உங்கள் குழந்தையின் முகவரி.

•	
உங்கள்

குழந்தையை நியாயமான உறுதியுடன்
அடையாளம் காண உதவும் எந்த தனிப்பட்ட
குணாதிசயங்கள் அல்லது பிற தகவலகள்.

 இரகசியத்தன்மை எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது

என்பதற்கான உள்ளூர் க�ொள்கைகள் மற்றும் நடை
முறைகளை க�ோரவும்.

 தகவலைப் பரிமாற்றம் செய்ய அல்லது பகிர்ந்து க�ொள்ள
எழுதப்பட்ட ஒப்புதல் க�ொடுங்கள்.

பெற்றோர் / குடும்ப உரிமைகளுக்கு கூடுதலாக, குழத்தைகள்
மாற்றுப் பெற்றோர் இருந்தால் உரிமகள் உண்டு:

 பெற்றோரை அடையாளம் காண இயலவில்லை.
 சேவை வழங்குநர் / ப�ொது நிறுவனம், நியாயமான
முயற்சிகளுக்குப் பிறகு, பெற்றோரின் இடத்தைக்
கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

 குழந்தை மாநிலத்தின் ஒரு அங்கம்

•	
IFSP இன்

ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அனைத்து
தகவல்களும்
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என் குழந்தை அல்லது குடும்பத்தின்
சேவையைப் பற்றிய முடிவை நான்
ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால்
என்ன செய்வது??
சிக்கலைப் பற்றி உங்கள் குடும்பத்தினருக்கான
ஒருங்கிணைப்பாளரிடம் (FRC) பேசவும். அது வேலை
செய்யா விட்டால் அல்லது வசதியாக இல்லை என்றால்,
நீங்கள் பின்வரும் விருப்பங்களில் ஏதேனும் அல்லது
எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்தலாம்:

 சமரசம் – ஒரு சிக்கலைத் தீர்க்க உதவ எந்த

செலவும் இல்லாமல் சமரசம் செய்து வைக்கப்படும்.
சாதாரண நிர்வாக விசாரணைக் குமாற்றாக சமரசம்
வழங்கப்படுகிறது. சமரசம் ஒரு தன்னார்வ செயல்முறை.

 ஆல�ோசனை சேவைகள் – இந்தத் திட்டங்கள் உங்களுக்கு
தகவல்களை அளிக்கும் மற்றும் சிக்கலை எவ்வாறு
தீர்க்க வேண்டும் என்பதை திட்டமிடுவதற்கு உதவும்.
ஒரு வாதிடும் அமைப்பு PAVE (பக்கம் 11 ஐப் பார்க்க வும்).
உங்களுடைய FRC உங்கள் பகுதியில் உள்ள ஆல�ோசனைச்
சேவைகள் த�ொடர்பான தகவல்களை உங்களுக்கு
வழங்க முடியும்.

 செயல்முறை விசாரணை (த�ொடர்ச்சி) – இது நிர்வாக

விசாரணை அதிகாரி நடத்தும் முறையான விசாரணை
அல்லது நடவடிக்கை. ஒரு நிர்வாக விசாரணைக்கு
க�ோரிக்கை எழுத்துப்பீர்வமாக வழங்க வேண்டும்
மற்றும் அதில் புகார் அடங்கியிருக்க வேண்டும். ஆரம்ப
தலையீடு சேவைகள் வழங்குநரின் இயக்குனருக்கு
அல்லது உள்ளூர் தலையீட்டுச் சேவைகள்
ஒப்பந்ததாரர்க்கு க�ோரிக்கை விடுக்க வேண்டும். உங்கள்
FRC உங்களுக்கு அவர்களின் பெயரையும் முகவரியையும்
க�ொடுக்கலாம் அல்லது நீங்கள் 3500-725-360 என்ற
எண்ணிற்கு அழைத்து உதவியைக் கேட்கலாம்.
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எந்த பெற்றோர், மற்ற நபர்கள் அல்லது நிறுவனம், ஒரு
முகவர் அல்லது முந்தைய தலையீடு சேவைகள் வழங்குநர்
சட்டத்தை மீ றுவதாக நினைத்தால் புகாரை பதிவு செய்யலாம்.
புகார் எழுதப்பட்டு கைய�ொப்பமிடப்பட்டு புகாரைப் பற்றிய
உண்மைகள் அடங்கியதாக இருக்க வேண்டும்.

புகாரை இங்கே அனுப்பவும்:
		
		
		
		

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

புகார் மறுபரிசீலனை செய்யப்படும் மற்றும் 60 நாட்களுக்குள்
பதில் கிடைக்கும்.

நான் இன்னும் உதவி அல்லது
தகவல்களுக்கு எங்கு செல்ல முடியும்?
பின்வரும் நிறுவனங்கள் மற்றும் குழுக்கள் மேலும் தகவல்,
உதவி மற்றும் ஆதரவு வழங்க முடியும்:



குடும்ப சுகாதார ஹாட்லைன்

		 1-800-322-2588
		 இணையத்தளம்: www.withinreachwa.org
குடும்ப சூழல் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் (FRCs) உட்பட, ப�ொது
மற்றும் தனியார் ஆரம்ப தலையீடு வளங்கள் பற்றிய
தற்போதைய தகவலை இந்த ஹாட்லைன் பராமரிக்கிறது.
இது தடுப்பு, ஊட்டச்சத்து மற்றும் வாஷிங்டனில் கிடைக்கும்
பிற குழந்தைகளின் சுகாதார சேவைகள் பற்றிய தகவல்களையும்
க�ொண்டிருக்கிறது.



வாஷிங்டன் மாநில ஆரம்ப கற்றல் துறை (DEL)

குழந்தைகள் மற்றும் நடக்கத் த�ொடங்கும் குழந்தைகளுக்கான
ஆரம்பகால ஆதரவு (ESIT) திட்டம்

		 360-725-3500
		 இணையத்தளம்: ww.dcyf.wa.gov
IDEA, பகுதி C ஆரம்ப தலையீட்டு சேவைகளை
மாநிலம் முழுவதும் பரிந்துரைக்கிறது.


		

வாஷிங்டன் ஸ்டேட் தந்தைகள் நெட்வொர்க்
425-747-4004 ext. 218

		 இணையத்தளம்: www.fathersnetwork.org
சிறப்புத் தேவைகள் க�ொண்ட குழந்தைகளைக் க�ொண்டிருக்கும்
அனைத்து ஆண்கள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கான ஆதரவையும்
ஆதாரங்களையும் வழங்குகிறது.



பெற்றோரில் இருந்து பெற்றொர்

		 1-800-821-5927
		 இணையத்தளம்: www.arcwa.org
குறைபாடுடைய குழந்தைகள் அல்லது வளர்ச்சி தாமதங்கள்
க�ொண்ட பெற்றோருக்கு மாநில அளவிலான பெற்றோர்
பிணையம் உணர்வுப்பூர்வமான ஆதரவு மற்றும்
தகவல்களைத் தருகின்றது.



வாஷிங்டன் PAVE

	(செயல், அதிகாரத்திற்கான குரல்கள் ப�ோன்றவைகளுக்கான
கூட்டமைப்புகள்)
		 1-800-5PARENT
		 இணையத்தளம்: www.wapave.org
வயது பிறப்பில் இருந்து வயதுவந்த ஊனமுற்ற குழந்தைகள்
க�ொண்ட குடும்பங்களுக்கு உதவி வழங்கும் ஒரு மாநில
அளவிலான பெற்றோர் பயிற்சி மற்றும் தகவல் மையம்.
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நான் எப்படி அதிகமாய் ஈடுபட முடியும்?
உங்கள் குழந்தைக்கான திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகளின் திட்டமிடல்
மற்றும் அபிவிருத்தி ஆகியவற்றில் உங்களுக்கு முக்கிய பங்கு
உண்டு. உங்கள் சமூகம் எவ்வாறு சேவைகளை வழங்குகிறது என்பதை
திட்டமிடுவதில் பங்கேற்கலாம்.
இந்த திட்டமிடல் கவுண்டி மூலம் மாவட்ட மட்டத்தில் செய்யப்படுகிறது
இடைத்தொடர்பு ஒருங்கிணைப்பு கவுன்சில்கள் (CICCs). ஒவ்வொரு CICC
குழுவிலும் உறுப்பினர்களாக பெற்றோரைப் க�ொண்டிருக்க வேண்டும்.
எல்லா மற்ற உறுப்பினர்களுடனும் சேர்ந்து, எவ்வாறு சிறந்த
சேவைகளைப் பெறமுடியும் என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கு பெற்றோர்கள்
உதவுகிறார்கள். CICC கூட்டங்களில் ப�ொதுமக்களும் கலந்துக�ொள்ளலாம்.
ஒரு மாநில இடைத்தொடர்பு ஒருங்கிணைப்பு கவுன்சில் (SICC) உள்ளது.
இந்த குழுவில் பெற்றோர் பிரதிநிதித்துவம் இருக்க வேண்டும். SICC
கூட்டங்களில் ப�ொதுமக்கள் கலந்துக�ொள்ளலாம். கூட்ட நேரங்கள்
மற்றும் இடங்களைப் பற்றிய மேலதிக தகவலுக்கு, உங்கள் குடும்ப
ச�ொத்துக்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர், ESIT, அல்லது வலைத்தளத்தைப்
பார்வையிடவும் www del wa gov/esit.
இந்த கையேடு வாஷிங்டன் மாநில குழந்தைகள்
மற்றும் நடக்கத் த�ொடங்கும் குழந்தைகளுக்கான
ஆதரவு பற்றிய சுருக்கம் ஆகும். IDEA வின்கீழ்
வாஷிங்டனின் ஒப்புதல் திட்டத்தின் முழு
விவரங்களையும் அல்லது உங்கள் CICC அல்லது
SICC பற்றிய தகவல்களின் முழு விவரங்களையும்
அறிய, குழந்தைகள் மற்றும் நடக்கத் த�ொடங்கும்
குழந்தைகளுக்கான வாஷிங்டன் மாநில ஆரம்பகால
ஆதரவைத் 360-725-3500 த�ொடர்புக�ொள்ளவும்.

www.dcyf.wa.gov
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இதற்கு என்ன ப�ொருள் (ச�ொற்களஞ்சியம்)
நிர்வாக விசாரணை

ஒரு நடுநிலை நபருடன் ஒரு முறையான
செயல்முறை, ஒரு விசாரணை அதிகாரி, பெற்றோர்/
குடும்பத்தினர் மற்றும் நிறுவனங்களின் ஆதாரங்கள்
மற்றும் வாதங்களைக் கேட்கிறார் மற்றும் யார்
சரியானவர் என்று தீர்மானிக்கிறார், எதைச்செய்ய

குழந்தை அல்லது நடக்கத�ொடங்கும் குழந்தைகளின்
நிலையை நிர்ணயிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது;
அறிவாற்றல், சமூக/உணர்ச்சி, உடல் (பார்வை மற்றும்
கேட்டல் உட்பட), த�ொடர்பு மற்றும் தகவமைப்பு.

பெற்றோரைத் தீர்மானிப்பவர்களாக ஊக்குவிக்கும்

மதிப்பீடு

கூட்டுறவை உருவாக்குகின்ற க�ொள்கை.

குழந்தையின் தனிப்பட்ட தேவைகளை
அடையாளம் காண ஆரம்ப தலையீட்டு அனுபவம்
முழுவதும் தகுதி வாய்ந்த த�ொழில் நுட்பத்தால்
பயன்படுத்தப்படும் நடைமுறைகள்; குடும்பத்தின்
வளங்கள், முன்னுரிமைகள் மற்றும் அவரது

தனிப்பட்ட குடும்ப சேவைத் திட்டத்தின்

முரண்பாட்டில் உள்ள நபர்கள் தங்கள் வேறுபாடுகளை
தீர்ப்பதற்கும் அனைத்து நபர்களுக்கும் திருப்தியளிக்கும்

பல்துறை

மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்பாய்வு நடவடிக்கைகள்,

க�ொள்கை மற்றும் பெற்றோர்/ த�ொழில் முறை

குடும்ப அறிக்கை

ஒரு பயிற்றுவிக்கப்பட்ட, பாரபட்சமற்ற நபர்,

வகையில்ர்
தீ வு காண்பதற்கு உதவும்.

குடும்ப மையப்படுத்தப்பட்ட பராமரிப்பு

வேண்டும் என்று அவர் முடிவு செய்கிறார்.

சமரசம்

மற்றும்

IFSP

இன் வளர்ச்சி உள்ளிட்ட ஒருங்கிணைந்த

சேவைகளை வழங்குவதில் இரண்டு அல்லது
அதற்கு மேற்பட்ட துறைகளில் அல்லது

(IFSP)

த�ொழில்களின் ஈடுபாடு.

உள்ளடங்கிய குடும்பத்தின் கவலைகள்,

இயற்கை சூழல்கள்

முன்னுரிமைகள் மற்றும் ஆதார அறிக்கையை

அபிவிருத்தி த�ொடர்பான கவலைகள் மற்றும் இந்தத்

ஒரு குடும்பம் இயக்குகிறது

குறைபாடு இல்லாத குழந்தையின் வயதிற்கு ஏற்ற

தேவைகளை பூர்த்தி செய்யத் தேவையான ஆரம்பகால

தனிப்பட்ட குடும்பச் சேவை திட்டம் (IFSP)

வடு,
ீ
அக்கம் பக்கம் அல்லது சமூக அமைப்புகளை

தலையீடுகளின் இயல்பு மற்றும் அளவடு.
ீ

ஆரம்பத் தலையீடு மற்றும் பிற சேவைகளை

உதவி த�ொழில்நுட்ப சாதனங்கள்

தகுதியுள்ள குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கு

பராமரிக்கவும் மேம்படுத்தவும் (உதாரணமாக, சாப்பிட,

குடும்பம் மற்றும் ப�ொருத்தமான த�ொழில் முறை

உங்கள் குழந்தையின் திறனை அதிகரிக்கவும்,
த�ொடர்புக�ொள்வது, நகர்வதற்கு) பயன்படும் எந்தவ�ொரு

வழங்குவதற்கான எழுதப்பட்ட திட்டம்:

உள்ளடக்கும்.

விளைவுகள்

(1)

யாளர்களின் கூட்டால் உருவாக்கப்பட்டது;

ஆரம்ப தலையீட்டுச் சேவைகள் காரணமாக உங்கள்
குழந்தை அல்லது குடும்பத்தில் நீங்கள் பார்க்க

(2)

ப�ொருளும், கருவி அல்லது தயாரிப்பு அமைப்பு.

குழந்தை மற்றும் குடும்பத்தின் பல் துறை மதிப்பீடு

உதவி த�ொழில்நுட்ப சேவைகள்

குடும்பம் விரும்பினால், ஒரு குடும்பம் வளங்களை,

ஒரு த�ொழில் நுட்பம் சாதனத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு,
பெற அல்லது பயன்படுத்துவதற்கு இயலாமை
க�ொண்ட குழந்தைக்கு நேரடியாக உதவுகிறது.

குழந்தை கண்டுபிடி

ஆரம்ப அடையாளம், ச�ோதனை, குறிப்பு மற்றும்
ஆரம்ப சேவை ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவை
அடங்கும்.

மற்றும் மதிப்பாய்வை அடிப்படையாக க�ொண்டது;

(3)

முன்னுரிமைகள் மற்றும் கவலை கள் பற்றிய
இயக்கும் அறிக்கை உள்ளது; மற்றும்

(4)

அவன்

அல்லது அவளின் வளர்ச்சித் தேவைகளை பெற
குடும்பத்திற்கான திறன் மற்றும் குழத்தையின்
வளர்ச்சியை அதிகரிக்கத் தேவையான சேவைகள்
உள்ளடங்கியுள்ளது.

ப�ொது மற்றும் தனியார் ஏஜென்சியினரால்

ஆரம்பத் தலையீடு சேவைகள் பெற குதியுடையவர்கள்

வழங்கப்பட்ட சேவைகளின் த�ொகுப்பு மற்றும்

பிறந்தது முதல்

தகுதிவாய்ந்த குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பங்களில்

ஏனென்றால் கீ ழ்கண்டவைகளில் ஒன்று அல்லது

பிறந்ததில் இருந்து மூன்று வயது வரை உள்ள

அதற்கு மேற்பட்ட இடங்களில் குறைந்தபட்சம்

குழந்தைகளின் வளர்ச்சித் திறனை அதிகரிக்க

சதவிகிதம் தாமதம் அல்லது

சட்டத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டது

ஏற்படுவதால்: அறிவாற்றல், உடல், தகவல்

மதிப்பீடு

அல்லது ஒரு வளர்ச்சி தாமதம் நகழ்வதற்கு

நடைமுறைகள், அனைத்து வளர்ச்சிப் பகுதிகளிலும்

IFSP

இன் ஒரு பகுதியாகும்.

ச�ோதனை

மேலும் மதிப்பீடு தேவைப்பட்டால் பார்ப்பதற்கான
உங்கள் குழத்தையின் வளர்ச்சியைப் பற்றி ஒரு
விரைவான சரிபார்ப்பு பட்டியல் அல்லது ஆய்வு
செய்தல்.

உரிமையை பாதுகாப்பதில் பெற்றோர் அல்லது

நடக்கத் த�ொடங்கும் குழந்தைகள்

தீர்மானிக்க தகுதிவாய்ந்த வர்களால் பயன்படுத்தப்படும்

அறிக்கைகள் உங்கள்

முடிவெடுக்கும் செயல்முறையில் குழந்தையின்

ஆரம்பகால தலையீடு

ஒரு குழந்தையின் ஆரம்ப மற்றும் த�ொடர் தகுதியைத்

விரும்பும் மாற்றங்களின் அறிக்கைகள். இந்த

மாற்றுப் பெற்றோர்

குறைபாடுடைய குழந்தைகள் மற்றும்

3

இயற்கை அல்லது இயல்பான அமைப்புகள். இது

வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள்

1.5

25

திட்ட விலகல்

த�ொடர்பு, சமூக/உணர்ச்சி அல்லது தகவமைப்பு;

சட்டப்பூர்வ காப்பாளரின் இடத்தில் செயல்படுவதற்கு
உள்ளூர் அல்லது மாநில நிறுவனத்தால்
நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தனிநபர்.

மாற்றத் திட்டம்
உங்கள் குழத்தை

3

வயதில் ஆரம்பத் தலையீட்டுச்

சேவைகளை விட்டு வெளியேறும்போது
உருவாக்கப்படும் திட்டம்

வாய்ப்பு உள்ள மனநிலை

13

ஒப்புகைகள்
மாநில ஊடுருவல் ஒருங்கிணைப்புக்
குழு (SICC), குடும்ப வழிகாட்டு நெறிகள்
குழு இந்த கையேட்டை உருவாக்கியது.
குறைபாடுடைய குழந்தைகள் மற்றும்
நடக்கத்தொடங்கும் குழந்தைகளின்
பெற்றோர் குறைபாடுடைய�ோர் தனிநபர்
கல்விச் சட்டத்தின் கீ ழ் (IDEA) ஆரம்பத்
தலையீட்டு சேவைகளைப்
புரிந்துக�ொள்வதற்கு உதவிபுரிவது
இதன் ந�ோக்கமாகும்

புகைப்படங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கும், அவர்களது

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துக�ொண்ட பெற்றோர்கள்

நேரத்தையும், கதையையும் பகிர்ந்துக�ொள்வதற்கு

மற்றும் நிபரணர்களுக்கு எங்கள் நன்றி ரிட்டா டிக்கி,

எங்களுக்கு அருள்புரிந்த குடும்பங்களுக்கு மிகவும்

லிண்டா கில், டெர்ரி லார்சன், கேத்தி ல�ொலார், ஜூலி

சிறப்பு நன்றி.

மார்டின�ோ, காத்தி மியாக�ோனி, ஜ�ோனி ஸ்ட்ராங்,

இந்த வழிகாட்டியை உருவாக்க தங்களின் அதிக

டயானா சண்டாவல் மற்றும் டெப்பி யானக்.

நேரங்களை செலவிட்ட குழு உறுப்பினர்களுக்கு

மேரிலாண்ட் மற்றும் பென்சில்வேனியா

பல நன்றி:

மாநிலங்களுக்கு சிறப்பு நன்றிகள், அதன்

ட�ோனாவைட்,

சுகாதார துறை , தாய்மை

சேரில்

மற்றும் குழந்தை நலன்

கேத்தரின் டேவிஸ்

எங்களை - குவே ட்-ஈத், புய்லூப்	
ட்ரிப் பிறப்பு முதல் ஆறு திட்டம்

ஹத்தீர் ஹெப்டன்

சிறுபுத்தகங்கள் வாஷிங்டனின் வழிகாட்டிகளுக்கான
மாதிரிகளாக செயல்பட்டன.

பசிபிக் புகைப்படங்கள் மற்றும் சம்னர் குழந்தை
மேம்பாட்டு மையத்தின் மாவ் பில்டர்பேக்
புகைப்படங்களுக்கு நன்றி.

இராணுவ பெற்றோர் சிறப்பு

	பயிற்சி (STOMP) திட்டம்
கேத்தி ஹ�ோர்மன்

குழந்தை மேம்பாட்டு

	மையம், சம்னர்
காஸி ஜான்ஸ்டன்

வாஷிங்டன் PAVE, பெற்றோர்

	பங்களிப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர்
லின் லீ ப்பர்

வாஷிங்டன் PAVE, பெற்றோர் 		

	பயிற்சி திட்டம்
மெலனி
ஸ்டாஃப�ோர்ட்

அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் நடவடிக்கைகளிலும்
பாகுபாடுதடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இனம், நிறம்,
மதம், செயல், தேசிய த�ோற்றம், பாலினம், வயது
அல்லது குறைபாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
எவரும் விலக்கப்படுவதில்லை.

எங்களை - குவே ட்-ஈத்,
புய்லூப் ட்ரிப் பிறப்பு
முதல் ஆறு திட்டம்

கேத்தி பிளாட்ஜெட்
ஊழியர்கள்

சமூக மற்றும் சுகாதார சேவைகள்
துறை, முன்னாள் வாஷிங்டன்
மாநில குழந்தை மற்றும்
நடக்கத்தொடங்கும்
குழந்தைகளுக்கான
ஆரம்பத் தலையீட்டுத்

பார்பி ஃபேபிய�ோன்,
ஊழியர்கள்

திட்டம்
சமூக மற்றும் சுகாதார
சேவைகள் துறை , முன்னாள்

எங்கள் வலைதள முகவரி:

www.dcyf.wa.gov

வாஷிங்டன் மாநில குழந்தை
மற்றும் நடக்கத்தொடங்கும்

ஆரம்பத் தலையீட்டுச் சேவைகளுக்கான ஒரு

குழந்தைகளுக்கான ஆரம்பத்

குடும்ப கையேடு வாஷிங்டன் மாநிலத்தில்

தலையீட்டுத் திட்டம்
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