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உஙகள் குழநல் ்ாம்மாக இருககின்ைது என்று த்ரியவருமச்பாது உஙகளுககு 
நிலைய உணர்வுகள் இருககலாம நீஙகள் ்பயந்ிருககலாம, தோல்லப்படுவல் 
நீஙகள் நம்பமாட்டீர்கள் அல்லது நீஙகள் சகா்பப்படுவரீ்கள். இலவ அோ்ாரண 
உணர்வுகள் அல்ல, நீஙகள் ்னியாக இல்லல. மறை த்பறசைாருககு இந் 
அனு்பவஙகளும உணர்ச்ேிகளும உள்்ளன. இந் உணர்வுகள் அல்லது கவலலகள் 
உள்்ள மறை த்பறசைாரு்டன் நீஙகல்ள இலணகக உ்வும மாநில அ்ளவவிலான 
்ிட்்டஙகள் உள்்ளன. இந் புத்கத்ின் ்பவின்புைத்ில் ்பட்டியலி்டப்பட்்ட  
த்பறசைார் ஆ்ரவு எணகல்ள நீஙகள் சமலும ்கவலுககாகவும  
உ்வவிககாகவும அலழககலாம

அன்்பான த்பறசைார்கச்ள,

நீஙகள் இந் லகசயட்ல்ட லவத்ிருந்ால் எனககுத 
த்ரியும, உஙகள் ்பவிள்ல்ளயவின் வ்ளர்ச்ேிலயப ்பறைி நீஙகள் 
கவலலப்ப்டலாம அல்லது உஙகள் குழநல்ககு வ்ளர்ச்ேி 
்ாம்ம ஏற்பட்்ட்ாக உஙகளுககுத த்ரிவவிககப்பட்டுள்்ளரீ்கள்.

நான் என் மகள், சுேி, அவ்ளது வ்ளர்ச்ேி ்ாமத்ிறகாக 
சோ்லன தேயயச் தேன்ைச்பாது எவவ்ளவு குழம்பவிய 
நிலலயவில் இருநச்ன் என்்பல் நான் இபச்பாது நிலனததுப 
்பார்ககிசைன். சேலவகல்ளப த்பை தேன்ைச்பாது என்னால் 
அவர்கள் ச்பேிய த்ாழில்ோர்ந் தோறகள் ்பலவறலைப 
புரிநதுதகாள்்ள முடியவவில்லல.

்பல உ்வவிகரமான ஆேிரியர்கள் மறறும 

ேிகிச்லேயா்ளர்க்ளி்டமிருநது இந் சேலவ கில்டத்வு்டன், 

அவளுல்டய வ்ளர்ச்ேி உணலமயவில் முன்சனைியது. 

கடிமான ஆரம்ப காலஙக்ளில் அவளுககு கில்டத் ஆரம்பத 
்லலயடீ்்டால் அவள் இன்று எஙசக இருககிைாள் என்்ப்றகு  
நான் மிகவும நன்ைியுள்்ளவனாக இருககிசைன். சமலும,  
மறை த்பறசைாரு்டன் த்ா்டர்புதகாள்வதும, ்கவலல ்பகிர்நது 
தகாள்வதும எஙகள் குடும்பத்ிறகு மிகவும முககியமாக 
இருககிைது.

உஙகள் குடும்பத்ிறகுத ச்லவயான சேலவகள் மறறும 
ஆ்ரவுகளுககு ஒரு வழிகாட்டியாக இந் நூலலப 
்பயன்்படுததுவரீ்கள் என நமபுகிசைன்.

                      காேி, த்பறசைார்
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த்பறசைாராக உஙகள் குழநல்யவின் 
வாழவவில் மிக முககியமான ந்பர்கள் நீஙகள். 

குழநல்கள் மு்ல் மூன்று ஆணடுக்ளில் 
சவகமாக வ்ளர்நது மாைி வருகின்ைனர். 

உஙகள் குழநல் எப்படி வ்ளர்நது 
வருகிைார் என்று நீஙகள் சயாேியுஙகள். 

உஙகள் குழநல்ப்பறைி நீஙகள் நன்கு 
த்ரிந்ிருப்பரீ்கள். எப்படி, எபச்பாது உஙகள் 
குழநல் ேிரிககிைாள், உட்கார்நது, ந்டநது, 

ச்பச்சு அல்லது கப லவத்ிருககும ச்பான்ை 
வவிஷயஙகல்ள கவனியுஙகள். உஙகள் 
குழநல் தவவசவறு வ்ளர்ச்ேி நிலலக்ளில் 
எவவாறு வ்ளர்நது வருகிைது என்்பல் 
நீஙகள் காணகிைரீ்கள். ஒரு குழநல்யவின் 
வ்ளர்ச்ேியவில் ்ாம்ம ஏற்பட்்டால், 

மாநிலஙகள் முழுவதும சேலவகள் 
கில்டககின்ைன. குழநல்கள் மறறும 
ந்டககதத்ா்டஙகும குழநல்களுககான 
வாஷிங்டன் மாநில ஆரம்ப ஆ்ரவு (ESIT) 
்ிட்்டம, இந் சேலவகல்ள குடும்பஙகளுககு 
வழஙகுவ்றகு ஒரு மாநில அ்ளவவிலான 
முயறேிலய ஒருஙகிலணககிைது.

வாஷிங்டன் ஸச்டட் குழநல்கள் 
மறறும ந்டககத த்ா்டஙகும 
குழநல்களுககான ஆரம்ப ஆ்ரவு (ESIT)

“என் மகனுககு ஆறு மா் வயது இருந்ச்பாது, அவன் இன்னும 
உட்காரவவில்லல. நான் ஏ்ாவது ்வறு தேய்ிருககலாம என்று நிலனதச்ன். 
நான் அவலன எஙகள் மருததுவரி்டன் அலழததுச் தேன்சைன் அவர் ஆரம்ப 
்லலயடீ்டுத ்ிட்்டதது்டன் என்லன இலணததுக தகாள்்ள உ்வவினார். 

இபச்பாது என் மகன் உணலமயவில் உ்வவியாக இருககும சேலவகல்ளப 
த்பறுகிைாள். அவருககு நல்ல முன்சனறைம இருககிைது, நான் என்ன தேயய 
முடியும என்்பல்ப ்பறைி அ்ிகம கறறுகதகாள்கிசைன். இயான் இபச்பாது 
மறை குழநல்கல்ள வவி்ட சவகமாக இயஙகவவில்லல என்்ப்றகு நான் தேய் 
்வறு காரணம என்்பல் நான் இபச்பாது த்ரிநது இருககிசைன் .”

ஹீத்ர், த்பறசைார்

இந் வழிகாட்டியவின் மு்ன்லம சநாககம   

வாஷிங்டன் ஸச்டட் ஆரம்பக கறைல் 
துலையவின் குழநல்கள் மறறும ந்டககத 
த்ா்டஙகும குழநல்களுககான ஆரம்ப ஆ்ரவு 
்பறைிய ஒரு ்பார்லவலய உஙகளுககும 
உஙகள் குடும்பத்ிறகும வழஙகுகிைது. ESIT 

்ிட்்டத்ில் உஙகள் குடும்பத்ின் ்பஙகு உஙகள் 
வவிருப்பம. உஙகள் குழநல் ESIT ்ிட்்டத்ிறகு 
்கு்ியுல்டய்ாக இருந்ால், உஙகள் 
குழநல்யவின் வ்ளர்ச்ேியவில் ்ாம்ஙகல்ள எ்ிர் 
தகாள்்ள உஙகள் குழநல்ககும குடும்பத்ிறகும 
ஆரம்ப ்லலயடீ்டுச் சேலவகள் கில்டககும.

இந் வழிகாட்டி ஒரு த்பறசைாராக 
உஙகளுககிருககும ேில உரிலமக்ளின் 
்பட்டியல் உள்்ளிட்்ட மாநில அ்ளவவிலான ESIT ்ிட்்டதல்ப ்பறைிய த்பாதுவான 
மறறும முககியமான ்கவல்கல்ள வழஙகுகிைது. உஙகளுககும உஙகள் 
குடும்பத்ிறகும கில்டககும நல்டமுலை ்பாதுகாபபுகள் / த்பறசைாரின் 
உரிலமகள் குைித் ஒரு முழுலமயான மறறும வவிரிவான வவி்ளககம 
"குலை்பாடுல்டய ்னிந்பர் கல்வவிச் ேட்்டம (IDEA) ்பகு்ி C நல்டமுலை 
்பாதுகாபபுகள் (த்பறசைார் உரிலமகள்) என்ை ்னி ஆவணத்ில் 
வழஙகப்படுகிைது. "நீஙகள் இந் வழிகாட்டிலயப ்படிககுமச்பாது, உஙகளுல்டய 
குடும்ப தோததுககள் ஒருஙகிலணப்பா்ளர் (FRC) அல்லது ESIT ்ிட்்டத்ில் இருநது 
யாராவது உஙக்ளின் எந்தவாரு சகள்வவிககும ்ப்ில்ளிககலாம.

இந் ஆவணம முழுவதும, ஆரம்ப ்லலயடீ்டிறகு த்பாதுவான ்பல தோறகள் 
்பயன்்படுத்ப்பட்டிருககின்ைன. இவறைில் ஏச்ா ஒன்லைப ்பறைி உஙகளுககு 
சகள்வவி இருந்ால் அல்லது வவி்ளககம ச்லவப்பட்்டால் , இந்ப புத்கத்ின்  

13 ்பககத்ில் உள்்ள தோறக்ளஞேியத்ிறகு ்பாருஙகள்.
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ஆரம்ப ்லலயடீு என்ைால் என்ன ?
ஆரம்ப ்லலயடீு சேலவகள் த்பாது சமற்பார்லவயவின் கீழ வழஙகப்படும 
மறறும இயறலக சூழலிலான அ்பவிவவிருத்ி சேலவகள் ஆகும. 
்கு்ியுள்்ள குழநல்க்ளின் அல்லது ந்டககதத்ா்டஙகும குழநல்க்ளின் 
வ்ளர்ச்ேி ச்லவகல்ள பூர்த்ி தேயய இது வடிவலமககப்பட்டுள்்ளது 
மறறும த்பறசைார்கள் ்ஙகள் குழநல் வ்ளர உ்வுவ்றகு உ்வும 
வலகயவில் வடிவலமககப்பட்டுள்்ளது.

ஆரம்ப ்லலயடீு (ஒரு குழநல்யவின் மு்ல் வரு்டத்ில்) உஙகளுககு 
உ்வுவ்ன் மூலம ஒரு த்பரிய சவறு்பாட்ல்ட ஏற்படுத்லாம:

 உஙகள் குழநல்ககு ச்லவயான சேலவகல்ளக கண்டைியுஙகள்.

 உஙகள் குழநல்யவின் வ்ளர்ச்ேி சமம்பாட்ல்டப புரிநதுதகாள்ளுஙகள்.

 உஙகள் ்பவிள்ல்ளயவின் கறைல் மறறும வ்ளர்ச்ேி மறறும வடீ்டு 
மறறும ேமூக ந்டவடிகலகக்ளில் தவறைிகரமான ்பஙசகறல்ப 
ஆ்ரியுஙகள்.

ஆரம்பத ்லலயடீ்டுககான சநாககம என்ன?

அன்ைா்ட கறைல் வாயபபுகள் மூலம வ்ளர்ச்ேி ்ாம்ஙகள் மறறும 
குலை்பாடுகள் உள்்ள குழநல்க்ளின் வ்ளர்ச்ேிலய அ்ிகரிகக 
ஒருஙகிலணபபு, ஆ்ரவுகள், வ்ளஙகள் மறறும சேலவகல்ள 
வழஙகுவ்ன் மூலம குடும்பத்ின் ்பலதல் சமம்படுததுவச்  
ஆரம்ப ்லலயடீ்டின் சநாககமாகும.

குடும்பஙகள், குடும்ப மறறும ேமூக ந்டவடிகலகக்ளில் குழநல்லயப 
்பஙசகறக தேயய மறறும அவர்கல்ள கவனிததுகதகாள்்ள, குடும்பஙகள்:

 அவர்க்ளின் உரிலமகல்ள அைிநது தகாள்்ள சவணடும.

 ்ஙகள் குழநல்க்ளின் ச்லவகல்ளத ்ிைம்ப்ட த்ரியப்படுததுவது.

 குழநல் வ்ளர மறறும கறக உ்வுவது.

குழநல்கள் ்பல்சவறு அலமபபுகள் மறறும சூழல்க்ளில் 
தேயல்்படுவ்றகு மறறும தவறைிகரமான ்பஙசகற்பா்ளர்க்ளாக  
இருகக உ்வு்ல், ேிறுவர்கள் முன்சனறைம காண்பவிப்பார்கள்:

 சநர்மலை ேமூக உணர்ச்ேித ்ிைன் மறறும ேமூக உைவுகள்.

 தமாழி மறறும த்ா்டர்பு உள்்ளிட்்ட அைிலவயும ்ிைலமலயயும 
த்பறு்ல் மறறும ்பயன்்பாடு.

 ்ஙகள் ச்லவகல்ள பூர்த்ி தேயயத்பாருத்மான ந்டதல்கல்ள 
்பயன்்படுதது்ல்.

குலை்பாடுல்டய 
்னிந்பர் கல்வவி ேட்்டம 
(IDEA) என்ைால் என்ன?

1986 ஆம ஆணடு காஙகிரஸ 
இந் ேட்்டதல் இயறைியது 
அது இபச்பாது குலை்பாடுல்டய 
்னிந்பர்கள் கல்வவிச் ேட்்டம 
(IDEA) மறறும மாநிலஙகள் 
ஊனமுறசைார் மறறும 
அவர்க்ளது குடும்பஙகள் 
ஆகியவறறுககான 
ஆரம்பகால ்லலயடீ்டுத 
்ிட்்டஙக்ளின் மாநில 
அ்ளவவிலான அலமபபுகல்ள 
உருவாககவும தேயல்்படுத்வும 
மாநிலஙகல்ள ஊககுவவிகக 
ஒரு ்ிட்்டதல் உருவாககியது. 
குலை்பாடுல்டய குழநல்கள் 
மறறும ந்டககதத்ா்டஙகும 
குழநல்களுககு சேலவ 
வழஙகுவ்ில் மாநிலஙகள் 
்பவின்்பறை சவணடிய ்ரஙகல்ள இந் ேட்்டம உருவாககியது. IDEA 
ஆல் வலரயறுககப்பட்டுள்்ள்படி ஆரம்பத ்லலயடீ்டுச் சேலவகல்ள 
வழஙகுவ்றகு ஒவதவாரு மாநிலமும ஒவதவாரு ஆணடும 
முடிவு தேயகின்ைன. ஆரம்பகால கறைல் (DEL) குழநல்கள் மறறும 
ந்டககதத்ா்டஙகும குழநல்களுககான ஆரம்பகால ்லலயடீ்டுச் 
சேலவகள் ்ிட்்டம மாநில அ்ளவவிலான த்ா்டகக ்லலயடீ்டுச்ே 
சேலவகல்ள ஒருஙகிலணககிைது.

ஆரம்பகால ்லலயடீு சேலவகள் ஒவதவாரு ்கு்ியுள்்ள குழநல்யவின் 
வ்ளர்ச்ேி ச்லவ மறறும குழநல்யவின் வ்ளர்ச்ேி சமம்படுததுவ்றகு 
த்ா்டர்புல்டய குடும்பத்ின் ச்லவலயப பூர்த்ி தேயய 
வடிவலமககப்பட்டுள்்ளது.

உஙகளுககு ஒரு லேலக தமாழி தமாழித்பயர்ப்பா்ளர் ச்லவப்பட்்டால், 
உஙகளுககு வழஙகப்படும. நீஙகள் ஆஙகிலத்ில் ச்போவவிட்்டால், 
அவவாறு தேயய இயலாது எனில், ஒரு தமாழித்பயர்ப்பா்ளர்  
உஙகளுககு வழஙகப்ப்ட சவணடும.
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 ேமூக அல்லது உணர்ச்ேி - மறைவர்களு்டன் த்ா்டர்பு தகாள்ளும ்ிைன்

 மாறும ்ிைன் – உல்ட உடுததுவது, ோப்பவிடுவது மறறும அவல்ள அல்லது 
அவலன ்ானாகசவ ்பராமரிததுகதகாள்ளும ்ிைன்.

உஙகள் குழநல்ககு ஆரம்ப ்லலயடீ்டுச் சேலவகளுககு ்கு்ி 
இருககின்ை்ா எனப்பார்ப்ப்றகான ஒரு வழி ம்ிப்படீு. ம்ிப்படீு உஙகள் 
எழுததுபபூர்வ அனும்ியு்டன் எந் கட்்டணமும இல்லாமல் மட்டுசம 
உஙகளுககு தேயயப்படும.

ம்ிப்படீ்ல்டத ்ிட்்டமிடு்லுககு உ்வவிக குைிபபுகள்:

 உ்வவிககு உஙகள் குடும்ப தோததுககள் ஒருஙகிலணப்பா்ளரி்டம (FRC) 
சகட்கவும.

 உஙகள் குழநல்யவின் வ்ளர்ச்ேிலயப ்பறைி உஙகளுககு ஏச்னும 
சகள்வவிகள் அல்லது கவலலகள் இருந்ால் தகாணடு வாருஙகள்.

 முககியமாக நீஙகள் நிலனககும அலனதது ்கவல்கல்ளயும 
்பகிர்நது தகாள்்ளவும: மருததுவ ்ப்ிவுகள் குழநல் புத்கம, வ்ளர்ச்ேி 
வவி்ளககப்ப்டம அல்லது ்பவிை அைிகலககள்.

 உஙகளுககும உஙகள் குடும்பததுககும என்ன சநரம அல்லது இ்டம 
ேரியாக இருககும என்்பல்த ்ீர்மானிககவும.

 ்பவிை குடும்ப உறுப்பவினர் நீஙகள் வவிரும்பவினால் ஒரு நண்பர் அல்லது 
ஆ்ரவா்ளலர அலழககவும.

 உஙகளுககு தமாழித்பயர்ப்பா்ளர் அல்லது ்பவிை உ்வவி ச்லவப்பட்்டால் 
உஙகள் FRC ககு த்ரிவவிககவும.

ம்ிப்படீ்டிறகுப ்பவிைகு, நீஙகளும உஙகள் குழுவவில் உள்்ள மறை 
உறுப்பவினர்களும உஙகள் குழநல் என்ன தேயகிைார் என்்பல்ப்பறைியும 
மறறும கவலலகல்ளயும அல்டயா்ளம காண்பரீ்கள். ஏச்னும ்ாம்ம 
இருந்ால், உஙகள் குழநல்ககு ஆரம்ப ்லலயடீ்டுச் சேலவககுத 
்கு்ி இருககலாம. இந் சேலவகல்ளப த்பறுவ்றகு அல்லது த்பைாமல் 
இருப்ப்றகு உஙகளுககு உரிலம உணடு.

என் குழநல்யவின் வ்ளர்ச்ேி ்பறைி எனககு 
சகள்வவிகள் இருந்ால் என்ன தேயவது?
உஙகள் உள்ளூர் ்பகு்ியவில் உள்்ள முன்னணவி குடும்ப தோததுககள் 
ஒருஙகிலணப்பா்ளலர (FRC) அலழககவும. FRC கள் ஒவதவாரு மாவட்்ட 
அல்லது புவவியவியல் ்பகு்ியவிலும உள்்ளன. உஙகள் குழநல்ககுத 
ச்லவயான ஆரம்பத ்லலயடீ்டு சேலவகல்ள வழஙக உஙகள் 
குடும்பத்ிறகு உ்வுவச் அவர்க்ளின் ்பணவி. உஙகள் உள்ளூர் முன்னணவி 
FRC இன் த்பயலரக கணடு்பவிடிகக, குடும்ப உ்டல்நலம ஹாட்லலன் எண 

1-800-322-2588 என அலழககவும. நீஙகள் உஙகள் உள்ளூர் சுகா்ார துலை 
அல்லது ்பள்்ளி மாவட்்டதல்யும அலழகக முடியும.

உஙகள் கவலலலயப ்பறைி உஙகள் சுகா்ார வழஙகுநரி்டம ச்பசுஙகள். 
அவர் அல்லது அவள் ஒரு ்ிலரயவி்டல் அல்லது சவறு வ்ளஙகல்ள 
்பரிநதுலரகக முடியும. உஙக்ளி்டம மருததுவர் இல்லலதயன்ைால், சமலும 
்கவல் அல்லது உ்வவி ச்லவப்பட்்டால், சமசல ்பட்டியலி்டப்பட்டுள்்ள 
குடும்ப உ்டல்நலம ஹாட்லலன் எணலண அலழககவும. ஆரம்ப ்லலயடீு 
சேலவகல்ளப த்பை ஒரு மருததுவரின் ்பரிநதுலர ச்லவயவில்லல.  
நீஙகள் ஒரு த்பறசைாராக ்பரிநதுலரககலாம.

ஒரு சோ்லனயவி்டல் என்ைால் என்ன?

உஙகள் குழநல் எப்படி கறகிைார் மறறும வ்ளர்கிைார் என்்பது ்பறைிய ஒரு 
வவிலரவான ்பார்லவ சோ்லனயவி்டல் எனப்படும. உஙகள் குழநல் எப்படி 
வ்ளர்கிைது என்்பல் ்ீர்மானிகக ்பயவிறேி த்பறைவர்கள் சோ்லனயவி்டல் 
தேயகிைார்கள். உஙகள் குழநல்யவின் வ்ளர்ச்ேி ஒரு கவலலயாக இருந்ால், 
உஙகளுல்டய FRC உஙகள் குழநல்ககு எவவாறு ம்ிப்படீு தேயவது என்்பது 
குைித் ்கவல்கல்ளப ்பகிர்நது தகாள்ளும.

ம்ிப்படீு என்ைால் என்ன?

உஙகள் குழநல்யவின் வ்ளர்ச்ேியவில் ஒர் ஆழமான ்பார்லவ ம்ிப்படீு என்று 
அலழககப்படுகிைது. ம்ிப்படீு உஙகளு்டன், உஙகள் குழநல் மறறும 
ஆரம்ப ்லலயடீ்டு நிபுணர்க்ளி்டம தேயயப்படுகிைது.

ம்ிப்படீு வ்ளர்ச்ேியவின் இந் ்பகு்ிகல்ளப ்பார்லவயவிடுகிைது:

 மனம - கறறுக தகாள்ளும ்ிைன் மறறும உஙகள் குழநல் எப்படி 
கறறுகதகாள்கிைார்

 உ்டல் - நகர, ்பார்கக மறறும சகட்க

 த்ா்டர்பு - தமாழி மறறும ச்லவகல்ள தவ்ளிப்படுததுவ்றகான ்ிைன்



வாஷிங்டனில் ஆரம்பத ்லலயடீ்டிறகுத 
்கு்ியுல்டயவர்கள் யார்?

்கு்ித்பறுவ்றகு, ஒரு குழநல்ககு 25 ே்வ ீ்  ்ாம்ம அல்லது  
ஒன்று அல்லது அ்றகு சமற்பட்்ட வ்ளர்ச்ேிப ்பகு்ிக்ளில் அவள்  
அல்லது அவனின் வய்ிறகு கீழான 1.5 ்ிட்்ட வவிலககம காட்்ட  
சவணடும. வ்ளர்ச்ேியவில் ்ாம்ம ஏற்படுவ்ாக காரணமான  
்டவுன் ேிணட்சராம ச்பான்ை ஒரு உ்டல் அல்லது மனநிலல  
இருந்ால், குழநல்ககு ்கு்ியுல்டயவராக இருககலாம.

ம்ிப்படீு என்ன?

ம்ிப்படீு என்்பது உஙகள் மறறும உஙகளுககுத த்ரிநதுவர்கள் வழஙகும 
்கவல்க்ளின் த்ாகுபபு, மறறும ஆரம்ப ்லலயடீு வழஙகுநர்கள் ்பல 
வழககமான நல்டமுலை மறறும தேயல்க்ளில் உஙகள் குழநல்யவின் 
ந்டதல்லயயும வ்ளர்ச்ேிலயயும புரிநது தகாள்வ்றகு இலவகள் 
்பயன்்படுத்லாம. உஙகள் குழநல் பு்ிய ்ிைன்கல்ள எவவாறு 
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கறகின்ைான், அவர் அல்லது அவள் மறைவர்களு்டன் எப்படி ்ன்லனத 
த்ா்டர்பு ்படித்ிகதகாள்கிைார் அல்லது அவர் அல்லது அவள் எ்லன 
வவிருமபுகின்ைார் அல்லது அவன் அல்லது அவள் எ்லன ேவாலாக அல்லது 
தவறுப்பாக ்பார்ககிைார். ம்ிப்படீ்டுத ்கவல் உஙகளுககும உஙகளுல்டய 
குழுவுககும என்ன மாறைத்ிறகாக நீஙகள் சவலல தேயகின்ைரீ்கள்  
மறறும அந் மாறைதல் உருவாககுவ்றகு உ்வும சேலவகள் மறறும 
ஆ்ரவுகள் என்ன என்்பல் முடிவு தேயய உ்வுகிைது. 

மாறைதல் உருவாக குவ்றகான குழதல்யவின் முன்சனறைஙகல்ள 
்ீர்மானிப்ப்றகு ்பயன்்படுத்ப்படும நல்டமுலைகல்ள ம்ிப்படீு 
உள்்ள்டககியுள்்ளது சமலும நீஙகள் த்பறுகின்ை சேலவகளும ஆ்ரவுகளும 
உஙகள் குழநல்யவின் முன்சனறைத்ின்கு உ்வுகின்ைன என்்பல் 
உறு்ிப்படுததுகிைது. 
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ஒரு IFSP உள்்ள்டககியுள்்ளது:

 ்றச்பாது தேயல்்படும நிலலகள் – உஙகள் குழநல் இபச்பாது என்ன 

தேயகிைாள்.

 ஒரு குடும்ப அைிகலக – உஙகள் குடும்பத்ின் கவலலகள், முன்னுரிலமகள் 
மறறும ஆ்ாரஙக்ளின் அைிகலக; உஙகள் குடும்ப அைிகலக IFSP இன் 
ஒரு முககியமான ்பகு்ியாகும, ஆனால் நீஙகள் எல்யும லவத்ிககாகம 
இருப்பல்த ச்ர்நத்டுககலாம

 முடிவுகள்  – உஙகள் குழநல் மறறும குடும்பத்ிறகு நீஙகள் வவிருமபும 
மாறைஙகள்.

 ஆரம்பத ்லலயடீ்டுச் சேலவகளுககுத ச்லவ – எவவ்ளவு காலம மறறும 
எத்லன முலை, அலவ எஙகு ந்டககும, மறறும அவர்களுககு யார் ்பணம 
(ஆரம்பகால ்லலயடீு சேலவகளுககு ்பல நி்ி ஆ்ாரஙகள்) தேலுத் 
சவணடும. நீஙகள் ஆரம்ப ்லலயடீ்டுத ்ிட்்டத்ில் ்பஙசகறகிைரீ்கள் 
என்ைால் நீஙகள் வழஙகப்படும எந் சேலவலயயும (குடும்ப ஆ்ார  
ஒருங கிலணபபு ்வவிர்தது) ஏறகலாம அல்லது மறுககலாம.

 இயறலக சூழல்கள் – ஆரம்ப ்லலயடீ்டுச் சேலவகள் வழஙகப்படும 
இயறலக சூழல்க்ளின் அைிகலக. சேலவகள் இயறலக சூழலில் 
வழஙகப்ப்டாவவிட்்டால், IFSP ககள் எழு்ப்பட்்ட நியாயதல் சேர்கக சவணடும.

 காலகதகடு – சேலவகள் எபச்பாது த்ா்டஙகும மறறும எபச்பாது 
முடிவல்டயும, ்ிட்்டதல் மீணடும நீஙகள் எபச்பாது ்பார்ப்பரீ்கள்.

 IDEA – கீழ நி்ிய்ளிககப்ப்டா் மறை சேலவகள் ச்லவப்படுகின்ைன இந் 
சேலவகல்ளக கண்டைிவ்றகு உஙகளுககு யார் உ்வவி தேயவார்கள்.

 ஒரு குடும்ப தோதது ஒருஙகிணப்பா்ளர் (FRC) – உஙகள் ்ிட்்டத்ில் 
த்பயரி்டப்பட்்டது.

 உஙகள் குழதல்யவின் 3 வயதுககு முன்்பாக ஒரு மாறைம ்ிட்்டம – உஙகள் 
குழதல்யவின் 3 வயதுககு ்பவிைகு சேலவ களுககான ்ிட்்டமி்டல்.

மறை குடும்ப உறுப்பவினர்கள், நண்பர் அல்லது உஙகளுககு உ்வவிபுரியும ந்பலர 
நீஙகள் கூட்்டத்ிறகு அலழககலாம. உஙகள் குழநல்லயப ்பறைிய எந் 
்கவலலயும நீஙகள் முககியம என்று நிலனத்ால் நீஙகள் தகாணடு வரலாம.

அடுத் என்ன ந்டககிைது? 

்னிப்பட்்ட குடும்பச் சேலவ ்ிட்்டம (IFSP)

்கு்ியானால், உஙகள் குழநல் IDEA ஆரம்ப ்லலயடீ்டுச் சேலவகல்ள த்பைலாம. 
உஙகள் குடும்ப தோததுககள் ஒருஙகிலணப்பா்ளர் (FRC) மறறும ்பவிை சேலவ 
வழஙகுநர்கல்ள நீஙகள் ேந்ிப்பரீ்கள். உஙகள் குடும்பம, மறைவர்களு்டன், ஒரு 
்னிப்பட்்ட குடும்ப சேலவ ்ிட்்டம (IFSP) என்று அலழககப்படும ஒரு ்ிட்்டதல் 
எழுதும. உஙகள் குடும்பத்ினரின் கவலலகள், ஆர்வஙகள் மறறும ம்ிபபுகள் 
ஆகியவறலை ்பவிர்ி்பலிகக உஙகள் FRC உ்டன் ்பணவியாறறுஙகள்.

நீஙகள் IFSP ககு ஒபபு்ல் அ்ளிதது, சேலவகளுககு ஒபபு்ல் வழஙகுமச்பாது  
சேலவகள் த்ா்டஙகுகின்ைன. 

IFSP உஙகள் குழநல் மறறும குடும்பத்ின் மாைி வரும ச்லவகல்ள பூர்த்ி 
தேயயும ஒரு தேயல்முலை ஆகும. குலைந்து ஆறு மா்ஙகளுககு ஒரு முலை 
ம்ிப்பாயவு தேயயப்பட்டு வரு்டாந்ிர அடிப்பல்டயவில் ்ிருத்ியலமககப்படுகிைது.



3 வய்ில் என்ன ந்டககிைது? 
உஙகள் குழதல் 3 வயல் அல்டவ்றகு முன்பு குலைந்்பட்ேம ஆறு மு்ல் 
ஒன்்பது மா்ஙகள் உஙகளுல்டய குடும்ப தோததுககள் ஒருஙகிலணப்பா்ளர் (FRC) 

உஙகள் குழநல்ககான அடுத் சேலவ வழஙகுநர் அல்லது நிறுவனத்ிறகு 
நகர்வ்றகுத ்ிட்்டமிடுவ்ில் உஙகளுககு உ்வுவார். எஙசக, எப்படி சேலவகள் 
வழஙகப்படுகின்ைன என்்பல் இது மாறைலாம. ஆரம்ப ்லலயடீ்டில், இந் 
மாறைம என்று அலழககப்படுகிைது. IDEA ககு இந் மாறைத்ிறகான எழு்ப்பட்்ட 
்ிட்்டம ச்லவப்படுகிைது. உஙகள் குழதல் 3 மூன்று வயல் அல்டவ்றகு 
முன் குலைந்்பட்ேம 90 நாட்களுககுள் ஒரு மாறறுத ்ிட்்டக கூட்்டம நல்டத்பை 
சவணடும. உஙகள் குழதல்ககுத ச்லவப்படும ேிைபபு கல்வவி அல்லது ேமூக 
அடிப்பல்டயவிலான சேலவகல்ள உஙகள் மாறறுத ்ிட்்டம அல்டயா்ளம காணும.

அனும்ிப ்படிவதல் லகதயாப்பமி்ட உஙகள் FRC உஙகல்ள சகட்டுகதகாள்கிைது, 
எனசவ அடுத் நிறுவனம அல்லது சேலவ வழஙகுநர் ்பரிமாறைத்ிறகாகத 
்ிட்்டமி்டலாம. நீஙகள், உஙகள் FRC, சேலவ வழஙகுநர்(கள்) மறறும உள்ளூர்  
்பள்்ளி மாவட்்டம ச்பான்ைலவகளுககான ஒரு கூட்்டம ஏற்பாடு தேயயப்படும.

உஙகள் குழதல்ககு ்பாலர் ேிைபபு கல்வவிச் சேலவகளுககு ்கு்ி இருககிை்ா 
என்்பல் உஙகள் ்பள்்ளி மாவட்்ட மானது ்ீர்மானிககிைது. அவர்கள் அவர்களுல்டய 
சோ்லனயவின் முடிவுகல்ள உஙகளு்டன் கலந்ாசலாேிப்பார்கள் மறறும உஙகள் 
உரிலமகள் ்பறைிய ்கவலல த்ரிவவிப்பார்கள். உஙகள் குழதல்ககுத ்கு்ி 
இருந்ால், அவர்க்ளின் சேலவகள் ்னிப்பட்்ட கல்வவித ்ிட்்டம (IEP) மூலமாக 
வழஙகப்படும.

உஙகள் குழதல் ேிைபபு கல்வவி ்பாலர் சேலவககு ்கு ி்யறைவராக இருந்ால், உஙகள் 

FRC மறை ோத ி்யமுள்்ள சேலவகளுககுத ி்ட்்ட மிடுவ்றகு உஙகளுககு உ்வுகிைது.

மாறைம கூட்்டத்ிறகான உ்வவிக குைிபபுகள்:

 முன்தமாழியப்பட்்ட மாறைதல்ப ்பறைி முடிந்வலர அ்ிகமான ்கவல்கல்ள 

சேகரிககவும.

 பு்ிய ்ிட்்டம குடும்பஙகளுககு என்ன ்பயவிறேி மறறும ஆ்ரலவ அ்ளிககிைது 

என்்பல்க சகளுஙகள்.

 பு்ிய ்ிட்்டம குடும்பஙகளுககு என்ன ்பயவிறேி மறறும ஆ்ரலவ அ்ளிககிைது 

என்்பல்க சகளுஙகள்.

 மாறைத்ிறகு முன் பு்ிய ்ிட்்டதல்ப ்பார்லவயவி்டவும.

 எழு்ப்பட்்ட த்பாருட்கல்ளக சகளுஙகள் மறறும பு்ிய ்ிட்்டத்ில் 

நுலழவ்றகும மறறும ்பஙசகற்ப்றகுமான நல்டமுலைகல்ள அைியவும.

 பு்ிய ்ிட்்டத்ிறகு உஙகள் குழநல்லய ப்பறைிய அ்ிகமான ்கவல்கல்ள 

முடிந்வலர வழஙகவும. 7



குலை்பாடுல்டய ்னிந்பர் கல்வவிச் 
ேட்்டத்ில் (IDEA) எனது உரிலமகள்  
யாலவ?  (நல்டமுலை ்பாதுகாபபு) 
த்பரும்பாலான ேட்்டஙகள் குடிமககல்ள உள்்ள்டககியுள்்ளது  

IDEA சவைானது கில்டயாது. உஙகளுல்டய குடும்ப தோததுககள் ஒருங 
கிலணப்பா்ளர் (FRC) உஙகளுககு "குலை்பாடுல்டய ்னிந்பர் கல்வவிச் 
ேட்்டம (IDEA) ்பகு்ி C நல்டமுலை ்பாதுகாபபுகள் (த்பறசைார் உரிலமகள்) 
உஙகளுககு வழஙகுவார்கள் அது உஙகள் உரிலம கல்ள வவிவரிககும. 

IDEA இன் கீழ உஙகளுல்டய உரிலமகளுககான 
எடுததுககாட்டுகள்: 

	உஙகள் குழநல்ககு மு்ன்லம மறறும இறு்ி  
முடிவு எடுப்பவராக நீஙகள் இருஙகள்.

	இ்ில் அ்டஙகும சேலவகல்ளப த்பறுஙகள்:

 •  ஆரம்பத்ில் கவலலலயக கண்டைி்ல்/ குழநல்லயக 
கண்டைி்ல்

 •  ஒரு ேரியான சநரத்ில் ்பல்ரப்பட்்ட ம்ிப்படீு மறறும 
ம்ிப்பாயவு

 •  உஙகள் குழநல்யவின் ்கு்ிலய உறு்ிப்படுத்ல்

 •  குடும்ப தோததுககள் ஒருஙகிலணப்பா்ளர்/ஒருஙகிலணபபு

உஙகள் குழதல்ககுத ்கு்ி இருந்ால்,  
உஙகளுககு உரிலம உணடு:

	ஒரு ்னிப்பட்்ட குடும்ப சேலவ ்ிட்்டம (IFSP).

	் றச்பால்ய ஒரு FRC உ்டனான குடும்ப தோததுககள் 
ஒருஙகிலணபபு, உஙகள் குழநல்யவின் மூன்ைாவது  
்பவிைந்நாள் வலர.

	சவதைாரு குடும்ப தோததுககள் ஒருஙகிலணப்பா்ளலரக 
சகட்கவும(FRC).

	உஙகள் குழதல்யவின் வ்ளர்ச்ேிககான ஆரம்பத ்லலயடீ்டுச் 
சேலவகல்ளப த்பைவும.

	IFSP தேயல்முலை மூலம ்ீர்மானிககப்பட்்ட சேலவகல்ள  
உஙகள் குழநல் மறறும குடும்பத்ினர் ஏறறுகதகாள்்ள  
அல்லது மறுககலாம.

	IFSP குழுவால் ்பரிநதுலரககப்பட்்ட ேில சேலவகல்ள மறுதது, 
இன்னும ்பவிை சேலவகல்ள (FRC சேலவகள்) ்வவிர்தது) த்பைலாம.

	உஙகள் குழநல்யவின் ஆரம்ப ்லலயடீ்டுச் சேலவகள் மறறும 
சேலவகல்ள வழஙகுவ்ில் ஏற்படும மாறைஙகள் த்ா்டர்்பான 
அலனதது கூட்்டஙக்ளிலும ்பஙசகறகவும.

	உஙகளுல்டய குடும்பத்ினருககு இணககமான சநரஙக்ளிலும 
இ்டஙக்ளிலும கூட்்டஙகல்ள ந்டததுஙக்ள.

	உஙகள் தோந் தமாழியவில் அைிவவிபபுகள் மறறும IFSP 
ஆவணஙகல்ளப த்பறுஙகள் அல்லது உஙகள் வடீ்டில் 
்பயன்்படுத்ப்படும த்ா்டர்்பவின் மூலம த்பறுஙகள்.
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உஙகள் குழநல்யவின் ஆரம்பகால ்லலயடீ்டுப 
்ப்ிவுகல்ளப ்பறைிய ்பாதுகாபபுகள் உஙக்ளி்டம 
உள்்ளன:

	்ப்ிவுகல்ள ம்ிப்படீு தேயயுஙகள் மறறும ்ப்ிவுக்ளில் 
்ிருத்ஙகளுககு சகாருஙகள். 

	்ப்ிவுக்ளின் நகல்கள் த்பைவும.

	இந் ்ிட்்டத்ில் ்பயன்்படுத்ப்படும, ்பராமரிககப்படும 
அல்லது சேகரிககப்படும ்ப்ிவுக்ளின் வலககள் மறறும 
இ்டஙகல்ளப ்பறைி அைிநது தகாள்ளுஙகள் மறறும 
இந்த ்ிட்்டத்ில் யார் இந்ப ்ப்ிவுகல்ள அணுக 
முடியும மறறும அந்ப ்ப்ிவுகல்ள அவர்கள்  
எபச்பாது ்பார்கக முடியும.

	்ப்ிவுகள் அல்லது ்ப்ிவுக்ளின் ்பவிர்ிகல்ள யார் 
்பார்த்ிருககின்ைார்கள் என்்பது ்பறைி ்கவல் சகாரவும.

	உஙகள் குழநல் அல்லது குடும்பத்ின் ்னியுரிலம 
அல்லது உரிலமகல்ள மீறுவ்ாக, ்வைான்ாக 
அல்லது ்வறுககு இட்டுச்தேல்வ்ாக நீஙகள் 
நமபுகின்ை ்ப்ிவுக்ளின் உள்்ள ்கவல்கல்ள  
நீஙகள் ேவால் தேயயுஙகள்.

 உஙகள் குழநல்யவின் ஆரம்ப ்லலயடீ்டுப ்ப்ிவுக்ளில் 
மறைலவகளு்டன் கீழகண்டலவகள் அ்டஙகியுள்்ளன:

 • சோ்லன அைிகலககள்

 • ம்ிப்படீ்டு அைிகலககள்

 • ம்ிப்பாயவுத ்கவல்

 • ்கு்ி ்ீர்மானித்ல்

 •  IFSP இன் ஒரு ்பகு்ியாக இருககும அலனதது 
்கவல்களும

உஙகள் குடும்பதல்ப ்பறைிய ்கவல்கள் 
இரகேியமானது: உஙகளுககு உரிலம உணடு:

	் னிப்பட்்ட மறறும அல்டயா்ளம காணககூடிய 
்கவல்க்ளின் இரகேியம:

 •  உஙகள் ்பவிள்ல்ளயவின் த்பயர், உஙகல்ள அல்லது  
மறை குடும்ப உறுப்பவினர்கள். 

 • உஙகள் குழநல்யவின் முகவரி.

 •  உஙகள் குழநல்லய நியாயமான உறு்ியு்டன் 
அல்டயா்ளம காண உ்வும எந் ்னிப்பட்்ட 
குணா்ிேயஙகள் அல்லது ்பவிை ்கவலகள்.

	இரகேியத்ன்லம எவவாறு ்பாதுகாககப்படுகிைது 
என்்ப்றகான உள்ளூர் தகாள்லககள் மறறும நல்ட 
முலைகல்ள சகாரவும.  

	் கவலலப ்பரிமாறைம தேயய அல்லது ்பகிர்நது தகாள்்ள 
எழு்ப்பட்்ட ஒபபு்ல் தகாடுஙகள்.

த்பறசைார் / குடும்ப உரிலமகளுககு கூடு்லாக, குழதல்கள் 
மாறறுப த்பறசைார் இருந்ால் உரிமகள் உணடு:

	த்பறசைாலர அல்டயா்ளம காண இயலவவில்லல.

	சேலவ வழஙகுநர் / த்பாது நிறுவனம, நியாயமான 
முயறேிகளுககுப ்பவிைகு, த்பறசைாரின் இ்டதல்க 
கணடு்பவிடிகக முடியவவில்லல.

	குழநல் மாநிலத்ின் ஒரு அஙகம
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என் குழநல் அல்லது குடும்பத்ின் 
சேலவலயப ்பறைிய முடிலவ நான் 
ஏறறுகதகாள்்ளவவில்லல என்ைால் 
என்ன தேயவது??

ேிககலலப ்பறைி உஙகள் குடும்பத்ினருககான 
ஒருஙகிலணப்பா்ளரி்டம (FRC) ச்பேவும. அது சவலல  
தேயயா வவிட்்டால் அல்லது வே்ியாக இல்லல என்ைால், 
நீஙகள் ்பவின்வரும வவிருப்பஙக்ளில் ஏச்னும அல்லது 
எல்லாவறலையும ்பயன்்படுத்லாம:

	ேமரேம – ஒரு ேிககலலத ்ீர்கக உ்வ எந் 
தேலவும இல்லாமல் ேமரேம தேயது லவககப்படும. 
ோ்ாரண நிர்வாக வவிோரலணக குமாறைாக ேமரேம 
வழஙகப்படுகிைது. ேமரேம ஒரு ்ன்னார்வ தேயல்முலை 

	ஆசலாேலன சேலவகள் – இந்த ்ிட்்டஙகள் உஙகளுககு 
்கவல்கல்ள அ்ளிககும மறறும ேிககலல எவவாறு 
்ீர்கக சவணடும என்்பல் ்ிட்்டமிடுவ்றகு உ்வும. 
ஒரு வா்ிடும அலமபபு PAVE (்பககம 11 ஐப ்பார்கக வும)  
உஙகளுல்டய FRC உஙகள் ்பகு்ியவில் உள்்ள ஆசலாேலனச் 
சேலவகள் த்ா்டர்்பான ்கவல்கல்ள உஙகளுககு  
வழஙக முடியும 

	தேயல்முலை வவிோரலண (த்ா்டர்ச்ேி) – இது நிர்வாக 
வவிோரலண அ்ிகாரி ந்டததும முலையான வவிோரலண 
அல்லது ந்டவடிகலக. ஒரு நிர்வாக வவிோரலணககு 
சகாரிகலக எழுததுப்பரீ்வமாக வழஙக சவணடும 
மறறும அ்ில் புகார் அ்டஙகியவிருகக சவணடும. ஆரம்ப 
்லலயடீு சேலவகள் வழஙகுநரின் இயககுனருககு 
அல்லது உள்ளூர் ்லலயடீ்டுச் சேலவகள் 
ஒப்பந்்ாரர்ககு சகாரிகலக வவிடுகக சவணடும. உஙகள் 
FRC உஙகளுககு அவர்க்ளின் த்பயலரயும முகவரிலயயும 
தகாடுககலாம அல்லது நீஙகள் 3500-725-360 என்ை 
எணணவிறகு அலழதது உ்வவிலயக சகட்கலாம.
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எந் த்பறசைார், மறை ந்பர்கள் அல்லது நிறுவனம, ஒரு 
முகவர் அல்லது முநல்ய ்லலயடீு சேலவகள் வழஙகுநர் 
ேட்்டதல் மீறுவ்ாக நிலனத்ால் புகாலர ்ப்ிவு தேயயலாம. 
புகார் எழு்ப்பட்டு லகதயாப்பமி்டப்பட்டு புகாலரப ்பறைிய 
உணலமகள் அ்டஙகிய்ாக இருகக சவணடும.

புகாலர இஙசக அனுப்பவும:

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

புகார் மறு்பரிேீலலன தேயயப்படும மறறும 60 நாட்களுககுள் 
்ப்ில் கில்டககும.



	 	வாஷிங்டன் ஸச்டட் ்நல்கள் தநட்தவார்க
  425-747-4004 ext  218

  இலணயத்்ளம:  www fathersnetwork org

 ேிைபபுத ச்லவகள் தகாண்ட குழநல்கல்ளக தகாணடிருககும 
அலனதது ஆணகள் மறறும குடும்பஙகளுககான ஆ்ரலவயும 
ஆ்ாரஙகல்ளயும வழஙகுகிைது.

	 	வாஷிங்டன் PAVE  

  (தேயல், அ்ிகாரத்ிறகான குரல்கள் ச்பான்ைலவகளுககான 
கூட்்டலமபபுகள்)

  1-800-5PARENT

  இலணயத்்ளம:  www wapave org

 வயது ்பவிைப்பவில் இருநது வயதுவந் ஊனமுறை குழநல்கள் 
தகாண்ட குடும்பஙகளுககு உ்வவி வழஙகும ஒரு மாநில 
அ்ளவவிலான த்பறசைார் ்பயவிறேி மறறும ்கவல் லமயம.
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நான் இன்னும உ்வவி அல்லது 
்கவல்களுககு எஙகு தேல்ல முடியும?

்பவின்வரும நிறுவனஙகள் மறறும குழுககள் சமலும ்கவல், 
உ்வவி மறறும ஆ்ரவு வழஙக முடியும:

	 	குடும்ப சுகா்ார ஹாட்லலன்
  1-800-322-2588

  இலணயத்்ளம:  www withinreachwa org

 குடும்ப சூழல் ஒருஙகிலணப்பா்ளர்கள் (FRCs) உட்்ப்ட, த்பாது  
மறறும ்னியார் ஆரம்ப ்லலயடீு வ்ளஙகள் ்பறைிய  
்றச்பால்ய ்கவலல இந் ஹாட்லலன் ்பராமரிககிைது.  
இது ்டுபபு, ஊட்்டச்ேதது மறறும வாஷிங்டனில் கில்டககும 
்பவிை குழநல்க்ளின் சுகா்ார சேலவகள் ்பறைிய ்கவல்கல்ளயும 
தகாணடிருககிைது.

	 		வாஷிங்டன் மாநில ஆரம்ப கறைல் துலை (DEL)  
குழநல்கள் மறறும ந்டககத த்ா்டஙகும குழநல்களுககான 

ஆரம்பகால ஆ்ரவு (ESIT) ்ிட்்டம
  360-725-3500 

  இலணயத்்ளம:  ww dcyf wa gov

 IDEA, ்பகு்ி C ஆரம்ப ்லலயடீ்டு சேலவகல்ள  
மாநிலம முழுவதும ்பரிநதுலரககிைது.

	 	த்பறசைாரில் இருநது த்பறதைார்
  1-800-821-5927

  இலணயத்்ளம:  www arcwa org

 குலை்பாடுல்டய குழநல்கள் அல்லது வ்ளர்ச்ேி ்ாம்ஙகள் 
தகாண்ட த்பறசைாருககு மாநில அ்ளவவிலான த்பறசைார்  
்பவிலணயம உணர்வுபபூர்வமான ஆ்ரவு மறறும  
்கவல்கல்ளத ்ருகின்ைது.



நான் எப்படி அ்ிகமாய ஈடு்ப்ட முடியும?

உஙகள் குழநல்ககான ்ிட்்டஙகள் மறறும சேலவக்ளின் ்ிட்்டமி்டல் 
மறறும அ்பவிவவிருத்ி ஆகியவறைில் உஙகளுககு முககிய ்பஙகு 
உணடு. உஙகள் ேமூகம எவவாறு சேலவகல்ள வழஙகுகிைது என்்பல் 
்ிட்்டமிடுவ்ில் ்பஙசகறகலாம.

இந் ்ிட்்டமி்டல் கவுணடி மூலம மாவட்்ட மட்்டத்ில் தேயயப்படுகிைது 
இல்டதத்ா்டர்பு ஒருஙகிலணபபு கவுன்ேில்கள் (CICCs). ஒவதவாரு CICC 

குழுவவிலும உறுப்பவினர்க்ளாக த்பறசைாலரப தகாணடிருகக சவணடும. 
எல்லா மறை உறுப்பவினர்களு்டனும சேர்நது, எவவாறு ேிைந் 
சேலவகல்ளப த்பைமுடியும என்்பல்த ்ீர்மானிப்ப்றகு த்பறசைார்கள் 

உ்வுகிைார்கள். CICC கூட்்டஙக்ளில் த்பாதுமககளும கலநதுதகாள்்ளலாம.

ஒரு மாநில இல்டதத்ா்டர்பு ஒருஙகிலணபபு கவுன்ேில் (SICC) உள்்ளது. 
இந் குழுவவில் த்பறசைார் ்பவிர்ிநி்ிததுவம இருகக சவணடும. SICC 
கூட்்டஙக்ளில் த்பாதுமககள் கலநதுதகாள்்ளலாம. கூட்்ட சநரஙகள் 
மறறும இ்டஙகல்ளப ்பறைிய சமல்ிக ்கவலுககு, உஙகள் குடும்ப 
தோததுககள் ஒருஙகிலணப்பா்ளர், ESIT, அல்லது வலலத்்ளதல்ப 
்பார்லவயவி்டவும www del wa gov/esit 
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இந் லகசயடு வாஷிங்டன் மாநில குழநல்கள் 
மறறும ந்டககத த்ா்டஙகும குழநல்களுககான 
ஆ்ரவு ்பறைிய சுருககம ஆகும. IDEA வவின்கீழ 
வாஷிங்டனின் ஒபபு்ல் ்ிட்்டத்ின் முழு 
வவிவரஙகல்ளயும அல்லது உஙகள் CICC அல்லது 
SICC ்பறைிய ்கவல்க்ளின் முழு வவிவரஙகல்ளயும 
அைிய, குழநல்கள் மறறும ந்டககத த்ா்டஙகும 
குழநல்களுககான வாஷிங்டன் மாநில ஆரம்பகால 
ஆ்ரலவத 360-725-3500 த்ா்டர்புதகாள்்ளவும. 

   

www.dcyf.wa.gov



குழநல் அல்லது ந்டககத்ா்டஙகும குழநல்க்ளின் 
நிலலலய நிர்ணயவிப்ப்ில் கவனம தேலுததுகிைது; 
அைிவாறைல், ேமூக/உணர்ச்ேி, உ்டல் (்பார்லவ மறறும 
சகட்்டல் உட்்ப்ட), த்ா்டர்பு மறறும ்கவலமபபு.

குடும்ப லமயப்படுத்ப்பட்்ட ்பராமரிபபு
த்பறசைாலரத ்ீர்மானிப்பவர்க்ளாக ஊககுவவிககும 
தகாள்லக மறறும த்பறசைார்/ த்ாழில் முலை 
கூட்டுைலவ உருவாககுகின்ை தகாள்லக.

குடும்ப அைிகலக
்னிப்பட்்ட குடும்ப சேலவத ்ிட்்டத்ின் (IFSP) 
உள்்ள்டஙகிய குடும்பத்ின் கவலலகள், 
முன்னுரிலமகள் மறறும ஆ்ார அைிகலகலய 
ஒரு குடும்பம இயககுகிைது

்னிப்பட்்ட குடும்பச் சேலவ ்ிட்்டம (IFSP)
ஆரம்பத ்லலயடீு மறறும ்பவிை சேலவகல்ள 
்கு்ியுள்்ள குழநல்கள் மறறும குடும்பஙகளுககு 
வழஙகுவ்றகான எழு்ப்பட்்ட ்ிட்்டம: (1)  
குடும்பம மறறும த்பாருத்மான த்ாழில் முலை 
யா்ளர்க்ளின் கூட்்டால் உருவாககப்பட்்டது; (2) 
குழநல் மறறும குடும்பத்ின் ்பல் துலை ம்ிப்படீு 
மறறும ம்ிப்பாயலவ அடிப்பல்டயாக தகாண்டது; (3) 
குடும்பம வவிரும்பவினால், ஒரு குடும்பம வ்ளஙகல்ள, 
முன்னுரிலமகள் மறறும கவலல கள் ்பறைிய 
இயககும அைிகலக உள்்ளது; மறறும (4) அவன் 
அல்லது அவ்ளின் வ்ளர்ச்ேித ச்லவகல்ள த்பை 
குடும்பத்ிறகான ்ிைன் மறறும குழதல்யவின் 
வ்ளர்ச்ேிலய அ்ிகரிககத ச்லவயான சேலவகள் 
உள்்ள்டஙகியுள்்ளது.

குலை்பாடுல்டய குழநல்கள் மறறும 
ந்டககத த்ா்டஙகும குழநல்கள்
ஆரம்பத ்லலயடீு சேலவகள் த்பை கு்ியுல்டயவர்கள் 
்பவிைந்து மு்ல் 3 வயதுககுட்்பட்்ட குழநல்கள் 
ஏதனன்ைால் கீழகண்டலவக்ளில் ஒன்று அல்லது 
அ்றகு சமற்பட்்ட இ்டஙக்ளில் குலைந்்பட்ேம 25 
ே்வவிகி்ம ்ாம்ம அல்லது 1.5 ்ிட்்ட வவிலகல் 
ஏற்படுவ்ால்: அைிவாறைல், உ்டல், ்கவல்  
த்ா்டர்பு, ேமூக/உணர்ச்ேி அல்லது ்கவலமபபு; 
அல்லது ஒரு வ்ளர்ச்ேி ்ாம்ம நகழவ்றகு  
வாயபபு உள்்ள மனநிலல

இ்றகு என்ன த்பாருள் (தோறக்ளஞேியம) 

ேமரேம
ஒரு ்பயவிறறுவவிககப்பட்்ட, ்பார்பட்ேமறை ந்பர், 
முரண்பாட்டில் உள்்ள ந்பர்கள் ்ஙகள் சவறு்பாடுகல்ள 
்ீர்ப்ப்றகும அலனதது ந்பர்களுககும ்ிருப்ிய்ளிககும 
வலகயவில்்ீர்வு காண்ப்றகு உ்வும.

்பல்துலை
ம்ிப்படீு மறறும ம்ிப்பாயவு ந்டவடிகலககள், 
மறறும IFSP இன் வ்ளர்ச்ேி உள்்ளிட்்ட ஒருஙகிலணந் 
சேலவகல்ள வழஙகுவ்ில் இரணடு அல்லது  
அ்றகு சமற்பட்்ட துலைக்ளில் அல்லது  
த்ாழில்க்ளின் ஈடு்பாடு. 

இயறலக சூழல்கள்
குலை்பாடு இல்லா் குழநல்யவின் வய்ிறகு ஏறை 
இயறலக அல்லது இயல்்பான அலமபபுகள். இது 
வடீு, அககம ்பககம அல்லது ேமூக அலமபபுகல்ள 
உள்்ள்டககும.

வவில்ளவுகள்
ஆரம்ப ்லலயடீ்டுச் சேலவகள் காரணமாக உஙகள் 
குழநல் அல்லது குடும்பத்ில் நீஙகள் ்பார்கக 
வவிருமபும மாறைஙக்ளின் அைிகலககள். இந் 
அைிகலககள் உஙகள் IFSP இன் ஒரு ்பகு்ியாகும.

சோ்லன
சமலும ம்ிப்படீு ச்லவப்பட்்டால் ்பார்ப்ப்றகான 
உஙகள் குழதல்யவின் வ்ளர்ச்ேிலயப ்பறைி ஒரு 
வவிலரவான ேரி்பார்பபு ்பட்டியல் அல்லது ஆயவு 
தேய்ல்.

மாறறுப த்பறசைார்
முடிதவடுககும தேயல்முலையவில் குழநல்யவின் 
உரிலமலய ்பாதுகாப்ப்ில் த்பறசைார் அல்லது 
ேட்்டபபூர்வ காப்பா்ளரின் இ்டத்ில் தேயல்்படுவ்றகு 
உள்ளூர் அல்லது மாநில நிறுவனத்ால் 
நியமிககப்பட்்ட ஒரு ்னிந்பர்.

மாறைத ்ிட்்டம
உஙகள் குழதல் 3 வய்ில் ஆரம்பத ்லலயடீ்டுச் 
சேலவகல்ள வவிட்டு தவ்ளிசயறுமச்பாது 
உருவாககப்படும ்ிட்்டம
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நிர்வாக வவிோரலண
ஒரு நடுநிலல ந்பரு்டன் ஒரு முலையான 
தேயல்முலை, ஒரு வவிோரலண அ்ிகாரி, த்பறசைார்/
குடும்பத்ினர் மறறும நிறுவனஙக்ளின் ஆ்ாரஙகள் 
மறறும வா்ஙகல்ளக சகட்கிைார் மறறும யார் 
ேரியானவர் என்று ்ீர்மானிககிைார், எல்ச்தேயய 
சவணடும என்று அவர் முடிவு தேயகிைார்.

ம்ிப்படீு
குழநல்யவின் ்னிப்பட்்ட ச்லவகல்ள 
அல்டயா்ளம காண ஆரம்ப ்லலயடீ்டு அனு்பவம 
முழுவதும ்கு்ி வாயந் த்ாழில் நுட்்பத்ால் 
்பயன்்படுத்ப்படும நல்டமுலைகள்; குடும்பத்ின் 
வ்ளஙகள், முன்னுரிலமகள் மறறும அவரது 
அ்பவிவவிருத்ி த்ா்டர்்பான கவலலகள் மறறும இந்த 
ச்லவகல்ள பூர்த்ி தேயயத ச்லவயான ஆரம்பகால 
்லலயடீுக்ளின் இயல்பு மறறும அ்ளவடீு.

உ்வவி த்ாழில்நுட்்ப ோ்னஙகள்
உஙகள் குழநல்யவின் ்ிைலன அ்ிகரிககவும, 
்பராமரிககவும சமம்படுத்வும (உ்ாரணமாக, ோப்பவி்ட, 
த்ா்டர்புதகாள்வது, நகர்வ்றகு) ்பயன்்படும எந்தவாரு 
த்பாருளும, கருவவி அல்லது ்யாரிபபு அலமபபு.

உ்வவி த்ாழில்நுட்்ப சேலவகள்
ஒரு த்ாழில் நுட்்பம ோ்னதல் ச்ர்நத்டுப்ப்றகு, 
த்பை அல்லது ்பயன்்படுததுவ்றகு இயலாலம 
தகாண்ட குழநல்ககு சநரடியாக உ்வுகிைது.

குழநல் கணடு்பவிடி
ஆரம்ப அல்டயா்ளம, சோ்லன, குைிபபு மறறும 
ஆரம்ப சேலவ ஒருஙகிலணபபு ஆகியலவ 
அ்டஙகும.

ஆரம்பகால ்லலயடீு
த்பாது மறறும ்னியார் ஏதென்ேியவினரால் 
வழஙகப்பட்்ட சேலவக்ளின் த்ாகுபபு மறறும 
்கு்ிவாயந் குழநல்கள் மறறும குடும்பஙக்ளில் 
்பவிைந்்ில் இருநது மூன்று வயது வலர உள்்ள 
குழநல்க்ளின் வ்ளர்ச்ேித ்ிைலன அ்ிகரிகக 

ேட்்டத்ால் வடிவலமககப்பட்்டது

ம்ிப்படீு
ஒரு குழநல்யவின் ஆரம்ப மறறும த்ா்டர் ்கு்ிலயத 
்ீர்மானிகக ்கு்ிவாயந் வர்க்ளால் ்பயன்்படுத்ப்படும 
நல்டமுலைகள், அலனதது வ்ளர்ச்ேிப ்பகு்ிக்ளிலும 



மாநில ஊடுருவல் ஒருஙகிலணபபுக  
குழு (SICC), குடும்ப வழிகாட்டு தநைிகள்  
குழு இந் லகசயட்ல்ட உருவாககியது.

குலை்பாடுல்டய குழநல்கள் மறறும 
ந்டககதத்ா்டஙகும குழநல்க்ளின்  
த்பறசைார் குலை்பாடுல்டசயார் ்னிந்பர்  
கல்வவிச் ேட்்டத்ின் கீழ (IDEA) ஆரம்பத  
்லலயடீ்டு சேலவகல்ளப  
புரிநதுதகாள்வ்றகு உ்வவிபுரிவது  
இ்ன் சநாககமாகும

ஒபபுலககள்

்ஙகள் கருததுககல்ளப ்பகிர்நதுதகாண்ட த்பறசைார்கள் 
மறறும நி்பரணர்களுககு எஙகள் நன்ைி ரிட்்டா டிககி, 
லிண்டா கில், த்டர்ரி லார்ேன், சகத்ி தலாலார், ெூலி 
மார்டிசனா, காத்ி மியாசகானி, சொனி ஸட்ராங, 

்டயானா ேண்டாவல் மறறும த்டப்பவி யானக.

சமரிலாணட் மறறும த்பன்ேில்சவனியா 
மாநிலஙகளுககு ேிைபபு நன்ைிகள், அ்ன் 
ேிறுபுத்கஙகள் வாஷிங்டனின் வழிகாட்டிகளுககான 
மா்ிரிக்ளாக தேயல்்பட்்டன.

்பேி்பவிக புலகப்ப்டஙகள் மறறும ேமனர் குழநல் 
சமம்பாட்டு லமயத்ின் மாவ ்பவில்்டர்ச்பக 

புலகப்ப்டஙகளுககு நன்ைி.

ஆரம்பத ்லலயடீ்டுச் சேலவகளுககான ஒரு  
குடும்ப லகசயடு வாஷிங்டன் மாநிலத்ில்
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புலகப்ப்டஙகல்ளப ்பயன்்படுததுவ்றகும, அவர்க்ளது 
சநரதல்யும, கல்லயயும ்பகிர்நதுதகாள்வ்றகு 
எஙகளுககு அருள்புரிந் குடும்பஙகளுககு மிகவும 
ேிைபபு நன்ைி.

இந் வழிகாட்டிலய உருவாகக ்ஙக்ளின் அ்ிக 
சநரஙகல்ள தேலவவிட்்ட குழு உறுப்பவினர்களுககு  
்பல நன்ைி:

ச்டானாலவட், சுகா்ார துலை , ்ாயலம   
 மறறும குழநல் நலன்

சகத்ரின் ச்டவவிஸ எஙகல்ள - குசவ ட்-ஈத, புயலூப  
  ட்ரிப ்பவிைபபு மு்ல் ஆறு ்ிட்்டம

ஹத்ீர் தஹப்டன் இராணுவ த்பறசைார் ேிைபபு   
 ்பயவிறேி (STOMP) ்ிட்்டம 

சகத்ி சஹார்மன் குழநல் சமம்பாட்டு  
 லமயம, ேமனர்

காஸி ொன்ஸ்டன் வாஷிங்டன் PAVE, த்பறசைார்   
 ்பஙக்ளிபபு ஒருஙகிலணப்பா்ளர்

லின் லீப்பர் வாஷிங்டன் PAVE, த்பறசைார்   
 ்பயவிறேி ்ிட்்டம

தமலனி  

ஸ்டாாஃச்பார்ட்   
 

சகத்ி ்பவி்ளாட்தெட்    
ஊழியர்கள்   

 

்பார்்பவி ாஃச்ப்பவிசயான்,    
ஊழியர்கள்    
 

எஙகள் வலல்்ள முகவரி:

www.dcyf.wa.gov

அலனதது நிகழச்ேிக்ளிலும ந்டவடிகலகக்ளிலும 
்பாகு்பாடு்ல்ட தேயயப்பட்டுள்்ளது. இனம, நிைம, 
ம்ம, தேயல், ச்ேிய ச்ாறைம, ்பாலினம, வயது 
அல்லது குலை்பாடு ஆகியவறைின் அடிப்பல்டயவில் 
எவரும வவிலககப்படுவ்ில்லல.

எஙகல்ள - குசவ ட்-ஈத,  
புயலூப ட்ரிப ்பவிைபபு  
மு்ல் ஆறு ்ிட்்டம

ேமூக மறறும சுகா்ார சேலவகள்  
துலை, முன்னாள் வாஷிங்டன்  
மாநில குழநல் மறறும  
ந்டககதத்ா்டஙகும  
குழநல்களுககான  
ஆரம்பத ்லலயடீ்டுத  
்ிட்்டம

ேமூக மறறும சுகா்ார 
சேலவகள் துலை , முன்னாள் 
வாஷிங்டன் மாநில குழநல் 
மறறும ந்டககதத்ா்டஙகும 
குழநல்களுககான ஆரம்பத 
்லலயடீ்டுத ்ிட்்டம

சேரில்


