
మీ చిన్నారి యొక్క డ్క్టరు గారితో ముందస్తు  
చర్యల భాగసావామ్యమున్ నెలకొల్పుకొన్ట:

తల్లిదండ్రు ల న్ండి 
తల్లిదండ్రు ల కొరక్ 
చిటా్కల్



ఒక తల్లి/తండ్రిగా మీకు మీ చిన్నారి గురించి 

మరెవ్వరికంటే కూడ్ బాగా తెల్సి ఉంటుంది. అతణ్ణి  నవ్్వలా 

చేయడమెలాగో, అతణ్ణి  శాంతపరచడమెలాగో మీకు తెలుసు. 

ఆమె యొక్క అత్యుత్తమ గుణగణ్లేమిటో, ఆమెకు ఏమి 

అవసరమో మీకు తెలుసు.

కాబట్టి , మీ చిన్నారి ముందసు్త  చరయులను 

తీసుకుంటుననాప్పుడు, మీ చిన్నారి యొక్క డ్కటిరు*   

మీ చిన్నారి యొక్క బలాలు మరియు అవసరాలను 

తెలుసుకొని, ఎటువంట్ సేవలు సహాయకారిగా ఉంటాయో 

అర్ం చేసుకోవడ్నికి సహాయపడటంలో మీరు కీలక  

పాతరిను పో షించ్ల్సి ఉంటుంది.

ముందసు్త  చరయుల పో రి గారా ము గురించి మీ చిన్నారి యొక్క 

డ్కటిరుకు మీరు తెలుప్తూ ఉండవచుచు, ఐతే అతడ్ని 

లేద్ ఆమెను నిమగనాం కావాలని కూడ్ మీరు కోరవచుచు. 

డ్కటిరులి  మరియు తల్లిదండురి ల మధయు ఒక “ముందసు్త  చరయు 

భాగసా్వమయుము” తరచుగా ద్నంతట అదే ఏరపుడదు. 

వాస్తవానికి, అన్క సమయాలోలి  అతయుంత విజయవంతమెైన 

భాగసా్వమాయులు కేవలం తల్లిదండురి లుగా-మీరు- సాధయుపడేలా 

చేశారు!

మీ చిన్నారి యొక్క డ్కటిరుతో భాగసా్వమయుము మరియు 

సంబంధము యొక్క రకమును ఏరపురచుకోవడ్నికి 

మీరు తీసుకోగల్గిన చరయులు అన్కం ఉన్నాయి. ఒక కొత్త  

డ్కటిరుతో మొదలు పెటటిడ్నికి మరియు మీరు ఇపపుట్కే 

కల్గియుననా భాగసా్వమయుమును మెరుగుపరచుకోవడ్నికి 

ఈ చిరుప్స్తకము తగు సలహాలు మరియు ఉపాయాలను 

అందిసు్త ంది.

* సులువ్గా ఉండడ్నికెై డ్కటిర్ అన్ పదం ఉపయోగించబడ్ంది, 
ఐతే ఈ ఉపాయాలు నర్సి పరాి కీటిషనరులి , ఫిజీషియన్ యొక్క 
సహాయకులు వంట్ ఇతర పరాి థమిక సంరక్షణ పరిద్తలతో  
కూడ్ సహాయకారిగా ఉండగలవ్.

PO Box 40970
Olympia, Washington 98504-0970

ఫో న్: 360 -725 -3500
ఫాయుక్సి: 360 -413 -3482

www.dcyf.wa.gov



ఒక డ్క్టరున్ ఎంచ్కొన్ట

గమనించుకోవడ్నికి ఇక్కడ కొనినా సాధ్రణ లక్షణ్లు:

వెైద్యపరమ�ైన నెైపుణ్్యల్ మరియు 
పరిజ్ఞా నము

అతడు లేద్ ఆమె, మీ చిన్నారి యొక్క అవసరాలకు ముఖయుమెైన 

శిక్షణ మరియు పరితేయుక న�ైప్ణయు ఆసకు్త లను కల్గి ఉన్నారా? 

పిలలిల అభివృదిధి , పరితేయుక అవసరాలు, లేద్ ఒక నిరిదిషటిమెైన వాయుధి 

నిరాధి రణలో పరితేయుకమెైన ఆసకి్త ఉననా ఒక డ్కటిరు కోసం మీరు 

ఎదురు చూసూ్త  ఉండవచుచు.

అన్భవము

మీ చిన్నారి వంట్ అదే విధమెైన వ�ైదయు నిరాధి రణ చేయబడ్యుననా 

పిలలిలను లేద్ అభివృదిధి  ఆలసాయులు లేద్ సాధ్రణ అంగవ�ైకలాయులు 

ఉననా పిలలిలను ఈ డ్కటిరు సంరక్ంచియున్నారా?

మీ చిన్నారి మరియు కుటుంబము పరియోజనము పొ ందగల 

వనరులు మరియు సాధయుమెైన సేవల గురించి మరింత అవగాహన 

కల్గియుండడ్నికి ఈ విధమెైన అనుభవము మీ డ్కటిరుకు 

సహాయపడుత్ంది.

పరసపుర గౌరవము మరియు అన్సంధ్నపు 
ఒక భావన

అతడు లేద్ ఆమెను మీరు సులువ్గో కలుసుకోగల్గే పరిసి్తి 

ఉంద్? మీరు సౌకరయువంతంగా భావించేలా అతడు లేద్ ఆమె 

చేశారా? మీ చిన్నారితో సంభాషణలు మీకు నచ్చుయా?

మీ చిన్నారి యొక్క ఆరోగయుము గురించి ఈ వయుకి్తపెై మీకు  

విశా్వసం ఉంద్?

ఒక అంశములో కాకుంటే మరో ద్నిలో ఒక డ్కటిరే 

మెరుగాగా  ఉండొచుచు. ఒక డ్కటిరును ఎంచుకోవడం అన్ది 

సాంకేతిక న�ైప్ణ్యులు, వయుకి్తగత్ంతర న�ైప్ణ్యులు మరియు 

అనుభవము మధయు ఒక సమత్లయుతను ఎంచుకోవడమే  

అని అర్ం చేసుకోవచుచు.

మీకు మరియు మీ చిన్నారికి ఇపపుట్కిప్పుడు ఏమి కావాలో 

మీరు నిరణియించండ్. కొంత కాలానికి మీకు ఏ మారుపులు 

కావాల్సి ఉంటుందో  మీరు కనుకో్కగలగవచుచు.

ఒక సంబంధబాంధవ్యమున్ 
నెలకొల్పుకొన్ట

ఒక భాగసావామిగా ఉండండి

మీ చిన్నారి యొక్క డ్కటిరు గారితో మీరు ఎటువంట్  

సంబంధ బాంధవయుము కోరుకుంటున్నారో నిరణియించుకోండ్. 

మీ చిన్నారి కొరకు సంరక్షణ మరియు సేవలను 

సమన్వయము చేసుకోవడంలో అతడు లేద్ ఆమె ఎలా 

నిమగనాము కావాలని మీరు కోరుకుంటారు? వ�ైదయు మరియు 

ఆరోగయుపరమెైన నిరణియాలను చేయడంలో మీరు ఎటువంట్ 

పాతరిను కోరుకుంటారు?

మీరు ఎటువంట్ రకం భాగసా్వమాయునినా కల్గియున్నా, 

పరిశనాలు అడగటానికి, మీ గారా హయుతలను పంచుకోవడ్నికి, 

మీరు సౌకరయువంతంగా భావించ్ల్ మరియు మీరు, మీ  

డ్కటిరు ఒక టీములో బాగం అని భావించుకోవాల్.

బదులుగా, డ్కటిరు యొక్క పరిశనాలు మరియు గారా హయుతల 

పటలి  మీరు నిష్కళంకముగా ఉండ్ల్ మరియు అతడ్ని లేద్ 

ఆమెను మీ చిన్నారి యొక్క టీములో భాగంగా స్్వకరించ్ల్.

ఒక నమూన్ వ్యక్తుగా ఉండండి
మీరు ఎలా చూసుకోబడ్ల్ మరియు మీ చిన్నారి ఎలా 

చూసుకోబడ్ల్ అన్ద్నికి మీరు ఒక మాదిరిగా ఉంటూ 

చూపించండ్.

మీరు చెపేపుది ఇతరులు శరాదధిగా విన్లనుకుంటే, మీరు కూడ్ 

ఇతరులు చెబుత్ననాప్పుడు మంచి శర్ా తగా ఉండ్ల్. మీ చిన్నారితో 

మీ డ్కటిరు ఆనందిసూ్త  ఉండ్లని మీరు కోరుకుంటే, అప్పుడు 

మీరు కూడ్ మీ చిన్నారితో ఆనందంగా ఉండండ్.

అవగాహనతో ఉండండి

డ్కటిరులి  తరచుగా పరితి 15 నిముషాలకు లేద్ అంతకంటే త్వరగా 

తపపునిసరిగా పదే పదే అయింట్ మెంటలిను కల్గియుండ్ల్. మీరు 

గనక ఒక డ్కటిరు తరా్వతి అపాయింట్ మెంటుకు వ�ళ్ళడ్నికి 

త్వరపడుత్ననాటులి గా గమనిసే్త , మీరు చూసింది బహుశః 

సరియి�ైనది అని అర్ము! 

మీకు మరింత ఎకు్కవ సమయం కావాలంటే ఆమెకు చెపపుండ్, 

మరియు ఆమె మీతో పని చేయడ్నికి సుముఖంగా ఉండ్ల్. 

నిరిదిషటి  ఉపాయాల కొరకు మరింత సమయం పొ ందడంపెై ఒక 

అపాయింట్ మెంటు నుండ్ అతయుధికంగా పొ ందేలా చూడండ్.

మీ సంపూర్ణ చిన్నారి గురించి డ్క్టరుగారు 
తెల్స్కోనివవాండి

మీ ఆందోళనలతో పాటుగా మంచి విషయాలు కూడ్ మాటాలి డండ్. 

ఫో టోలు మరియు ఉదంత్లను పంచుకోండ్, తద్్వరా 

అతడు లేద్ ఆమె మీ చిన్నారి గురించి మరింత ఎకు్కవగా 

తెలుసుకోగలుగుత్రు.

కృతజఞాత వ్యకతుపరచండి

ముఖాముఖీగా గానీ లేద్ వరాి తపూర్వకంగా గానీ ధనయువాద్లు 

చెపపుండ్. అతడు లేద్ ఆమె మంచి పని చేసూ్త  ఏది సహాయకారిగా 

ఉంటుందో  మీ డ్కటిరును తెలుసుకోనివ్వండ్.



ఖచిచితత్వానినా ఆశంచవద్దు  

పరితి సంబంధ బాంధవయుమూ కొనినా సమయాలు ఉంటుంది, అలాగే 

ఇది కూడ్. అవసరమెైతే, మారుపులు చేసుకోవడ్నికి సిదధింగా 

ఉండండ్. డ్కటిరులి  కూడ్ మనుష్లేనని గురు్త ంచుకోండ్, మరియు 

పనులు మరింత చక్కగా చేసేందుకు అతనికి లేద్ ఆమెకు ఒక 

అవకాశమివ్వండ్.

ఒకవ్ళ మీరు మీ చిన్నారి యొక్క డ్కటిరు గారి పటలి  అతయుంత 

సంతృపి్తతో ఉననాటలియితే, అది కిలిషటి  సమయాలోలి  బాగా పని 

చేసినటేలి .

మీరు ఒక మారుపును కావాలని అనుకుననాప్పుడు, సమాచ్రము 

కోసం డ్కటిరలిను మారేచు నిరణియం గురించి ఆలోచించండ్.

మంచి సమాచ్ర 
వినిమయమున్ అభ్యసించ్ట

ఒక ద్వావిధ సంభాషణ

మీ డ్కటిరుగారితో సేనాహపూర్వకంగా, మరాయుద పూర్వకమెైన 

సంభాషణతో మాటాలి డుత్ననాటులి గా అనుకోండ్. అంటే ద్ని  

అర్ం, అది రెండు రకాలుగా ఉండ్ల్, మరియు మీరిదదిరూ  

మీ పరిశనాలు, ఆందోళనలు, విజయాలు మరియు ఆకాంక్షలను 

తీసుకురావాల్ అని.

ఎలా సమాచ్ర వినిమయం చేస్కోవాలో 
సపుష్టత పొ ందండి

మీ చిన్నారి యొక్క సంరక్షణ గురించి ఎలా సంభాషించ్లో  

మీ డ్కటిరు గారిని అడగండ్.

పగట్వ్ళలో కాల్ చేయడ్నికి అనుకూలమెైన సమయము 

ఉంద్?   

అపాయింట్ మెంటలి  మధయు మీకు ఏవ�ైన్ పరిశనాలు ఉంటే, మీరు 

మొదటగా ఆఫ్స్ నరుసితో మాటాలి డ్లని అతడు లేద్ ఆమె 

సూచిసు్త న్నారా?  

డ్కటిరు ఇంటోలి  ఉననాప్పుడు, మీరు అతడ్కి లేద్ ఆమెకు  

కాల్ చేయమని కోరిన సందరాభాలు ఎప్పుడెైన్ వచ్చుయా?

మీ డ్కటిరు మెయిల్ ద్్వరా కమూయునికేషన్ ను సా్వగతిసా్త రా?  

ఫాయుక్సి సంగతి ఏమిట్? ఇతర వయువహారాల మాటేమిట్?

అపాయంట్ మ�ంటలి  మధ్య సలహా యొక్క 
అవసరము గురించి సరే అని భావించ్ట

అపాయింట్ మెంటలి  మధయు మీకు గనక ఒక ఆందోళన ఉంటే, 

మరియు మీ చిన్నారి యొక్క డ్కటిరు నుండ్ ఒక జవాబు 

కావాలని మీరు కోరుకుంటే, అతడ్ని లేద్ ఆమెను కాల్ 

చేయమని కోరమని నరుసిను అడగండ్. 

మామూలు కంటే మీరు మరింతగా ఆందోళన చెందుత్ననాటులి గా 

వివరించండ్ – కారణ్లను మీరు వయుక్తం చేయలేకపో వచుచు ఐన్ 

- న్రుగా అతడ్తో లేద్ ఆమెతో మాటాలి డడం పటలి  మీరు నిజంగా 

అభినందించబదవచుచు.

పరుతిగా పల్క్ట

మీరు మీ అతయుంత ముఖయుమెైన పరిశనాలు లేద్ సమసయులను 

చరిచుంచగల్గారా? లేనటలియితే, అది మీకు సరిపో త్ంద్ లేద్ 

మీకు కావలసిన సమాచ్రమును రాబటటిడ్నికి మరేదెైన్  

పరిణ్ళిక ఉంద్?

మీ చిన్నారి యొక్క ఆరోగయు సంరక్షణ బృందములో ఒక 

భాగసా్వమిగా మీరు అనుకుంటున్నారా? వచేచుసారి మీరు  

కొంత విభిననాంగా చేయాలకున్ది ఏమెైన్ ఉంద్?

డ్క్టరలిన్ మారచిడ్నిక్ 
నిర్ణయంచ్కొన్ట

అన్కమంది తల్లిదండురి లు తమ చిన్నారి యొక్క డ్కటిరు గారి పటలి  

సంతోషంగా ఉంటారు. ఐతే, కొనినా సమయాలోలి  అనీనా సరిగాగా న్ 

ఉంటాయని అనుకోలేము. మిమ్మల్నా మీరు పరిశినాంచుకోవడ్నికి 

ఇక్కడ కొనినా పరిశనాలు:

• మీ కోసం ఆఫ్సు పని చేసు్త ననా విధ్నము సరిగాగా  ఉంద్?

• అతడ్తో లేద్ ఆమెతో మీకు అవసరం ఏరపుడ్నప్పుడు 

డ్కటిరు అందుబాటులో ఉంటున్నారా?

• సిఫారసుల గురించి మరియు చికితసికు అటువంట్ పిరిసి్రిప్షనులి  

చేయడం గురించి మీరు తరచుగా అయోమయానికి 

గురయాయురా?

• మీ ఆందోళనలను అంత తీవరింగా పట్టించుకోలేదని 

మీరు భావిసు్త న్నారా? అది మిమ్మల్నా పరిశినాంచేలా 

చేసింద్ మరియు మీ లేద్ మీ డ్కటిరుగారి ఉదేదిశాయులను 

సందేహపడేలా చేసింద్?

మీ దము్మను విశ్వసించండ్. ఒకవ్ళ సంబంధ బాంధవయుము 

సరిగా అనిపించకపో యిన్ మరియు ద్నిని మీరు 

మెరుగుపరచుకోలేకపో యిన్, అప్పుడు, డ్కటిరలిను  

మారచుడ్నికి అది తగిన సమయమని తెలుసుకోండ్.

ఒక సానుకూలమెైన పదధితితో ఆ పని చేయడ్నికి పరియతినాంచండ్.

“మా చిన్నారి కోసం మీరు చేసినద్నంతట్కీ 
ధనయువాద్లు. మీరు మాతో గడ్పిన 
సమయానికి నిజంగా మిమ్మల్నా 
అభినందిసు్త న్నాము. ఐతే ఇప్పుడు మా 
కుటుంబానికి అది ఖచిచుతమెైన కూరుపు 
కాదు – మా చిన్నారిని వ్రే డ్కటిరు వదది  
చూపించ్లనుకుంటున్నాను.



ముందస్తు  చర్యల ప్రు గారా ములో 
మీ చిన్నారి యొక్క డ్క్టరున్ 
నిమగనాము చేయుట

డ్కటిరులి  ఆసకి్తగా ఉంటారు మరియు ఒక చిన్నారి యొక్క 

ముందసు్త  చరయు పో రి గారా ములో నిమగనాం కావాలనుకుంటారు. 

అయినపపుట్కీ, ఒక కిరాయాశీలక పాతరిను పో షించడ్నికి వాళ్ళ  

బిజీ షెడూయులు వాళ్ళకు ఆటంకము కల్గించవచుచు.

ముందసు్త  చరయుల నిరణియాలలో మీరు ఖచిచుతంగా మీ డ్కటిరును 

నిమగనాం చేయాలని మరియు అతని అభిపరాి యానినా కోరాలని 

అనుకుంటే, మీరు ఒక ముందసు్త  చరయుల భాగసా్వమాయునినా 

న�లకొలుపుకుననాటులి గా అనుకోవచుచు.

ఇక్కడ కొనినా సలహాలు ఉన్నాయి:

తెల్యజేయండి

మీ చిన్నారి యొక్క కారయుకరామాలనినాంట్ మెయిల్ంగ్ ల్సుటి లలో  

మీ డ్కటిరు ఉండేటులి గా చూసుకోండ్.

పరితేయుకంగా అపాయింట్ మెంటలి  గురించి చరిచుంచ్లనుకుననాప్పుడు 

ఆ రిపో రుటి లను వ�ంట తీసుకురండ్.

డ్కటిరు మరియు ముందసు్త  చరయుల పో రి గారా ము మధయు ఒక 

అనుసంధ్నముగా ఉండండ్ – పరిశనాలు మరియు  

ఆందోళనలను వ�నుకా ముందులుగా పంచుకోండ్.

తయారు చేయుట

రాబో వ్ సమయములో అపాయింట్ మెంట్ నుండ్ మీరు ఏమి 

పొ ంద్లనుకుంటున్నారో ఆలోచించండ్.

• మీ పరిశనాలు, ఆందోళనల యొక్క జాబిత్ను మరియు మీరు 

పంచుకోవాలనుకుంటుననా ఇతర సమాచ్రానినా తయారు 

చేసుకోండ్.

• ఆ విషయాలు ఆరోగాయునికి సంబంధించినవిగా 

అనిపించకపో యిన్ పరవాలేదు, ఐతే అవి మీకు మరియు  

మీ చిన్నారికి సంబంధించినవ్ అయి ఉంటాయి.

• మీ జాబిత్లో మీకు ఏది ముఖయుమెైనదో  మీరు నిరణియించండ్.

రాబో వ్ సమయములో అతడు లేద్ ఆమె మీ పరిశనాలు, 

ఆందోళనల యొక్క ఒక నకలును కావాలనుకుంటారేమో 

డ్కటిరును అడగండ్. అపాయింట్ మెంట్ కంటే ముందుగా మీ 

జాబిత్ను డ్కటిరు గారికి ఇమెయిల్ చేయడం, ఫాయుక్సి చేయడం 

లేద్ పంపించడం వలలి  మీ డ్కటిరు మీ పరిశనాలకు మరింత 

పూరి్త సమాధ్న్లను తయారు చేసుకోవడ్నికి సమయం 

లభించవచుచు.

ఆహావానించండి

అతడు లేద్ ఆమె ఒక వయుకి్తగతీకృత కుటుంబ సేవల పరిణ్ళిక 
(IFSP) లేద్ ఇతర టీము సమావ్శాలకు హాజరయాయురా అని 

అడగండ్. అత్యుత్తమ సమయాలు మరియు అత్యుత్తమ  

పరిదేశాల గురించి అడగండ్.

పేషెంటలి కు షెడూయులు చేయబడని రోజులు, ఉదయం వ్ళలు, లేద్ 

పనిరోజు యొక్క ముగింప్లో సమావ్శాలకు హాజరు కావడ్నికి 

మీ డ్కటిరు సుముఖత చూపవచుచు. మీ డ్కటిరు గారి ఆఫ్సులో 

మీ టీము సమావ్శము నిర్వహించడం వలలి  అతడు/ఆమె 

సమావ్శములో నిమగనాము కావడ్నికి సులువ్ కావచుచు.

ఒక అపాయంట్ మ�ంట్ న్ండి 
అత్యంత ఎక్్కవగా పొ ంద్ట

షెడ్్యల్ంగ్

మీరు గనక వ్చియుండు సమయానినా తగిగాంచుకోవాలనుకుంటే, 

రోజు యొక్క మొదట్ అపాయింట్ మెంటులో గానీ లేద్ మధ్యుహనా 

భోజనం అయిన వ�ంటన్ గానీ డ్కటిరు గారి సందర్శనను షెడూయులు 

చేయండ్.

మామూలు కంటే ఎకు్కవ సమయం తీసుకోగల పరిశనాలు లేద్ 

ఆందోళనలు మీకు ఉననాటలియితే, ఒక దీర్ఘసమయప్ అపాయింట్ 

మెంటును ఏరాపుటు చేయమని ఆఫ్స్ సిబ్ందిని అడగండ్. 

ముందసు్త గా తెల్యజేయడ్నినా మీ డ్కటిరు మరియు సిబ్ంది 

అభినందిసా్త రు మరియు తగిన సమయం లేదేమోనని మీరు  

విసుగు చెంద్ల్సిన అవసరం ఉండదు.



పాల్గొ న్ట

అపాయింట్ మెంట్  పరాి రంభములో మీ పరిశనాలు మరియు 

ఆందోళనల జాబిత్ను పంచుకోండ్. ఈ సందర్శనలో త్ను  

ఏమి పూరి్త చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ స్వంత జాబిత్ డ్కటిరుకు 

ఉండవచుచు. వాట్తో కల్పి, ఈ అపాయింట్ మెంట్ సందరభాంగా 

ఏమి చరిచుంచ్ల్, ఆ తరువాత ఏమి చరిచుంచ్లన్ది మీరు 

నిరణియించుకోవలసి రావచుచు.

అపాయింట్ మెంటలి  సందరాభాలోలి  విషయాలు త్వరగా చకచకా 

జరిగిపో వచుచు మరియు చెపిపున వాట్ని గురు్త కు తెచుచుకోవడం  

కషటిం కావచుచు. జాఞా పకం తెచుచుకోవడ్నికి సహాయపడే కొనినా 

ఉపాయాలు ఇక్కడ:

• వరాి సి ఉంచుకోండ్. పరితి అపాయింట్ మెంటు లోనూ మీ 

పరిశనాలు మరియు సమాధ్న్లను వరాి సుకోవడ్నికి ఒకే నోట్ 

బుక్ వాడండ్. సమయం గడ్చేకొదీది  సమాచ్రమునంతట్నీ 

ఒకే చోట ఉంచుకొని సరి చూసుకోవడ్నికి ద్ని ద్్వరా 

సులభమవ్త్ంది.

• బాగా విని నోటుసి వరాి సుకున్ందుకు సహాయపడే ఒకరిని 

వ�ంట తెచుచుకోండ్ – మరియు అవసరమెైతే మీకు 

మదదిత్నివ్వడ్నికి అక్కడే ఉండమనండ్.

• మీ సంభాషణను మీరు టేప్ రికారుడు  చేసుకోవచుచున్మో 

అడగండ్.

కొనినా సమయాలోలి  మీ సంభాషణను మీ ఆందోళనలకెై మళ్్ళ 

వ�నకి్క గురు్త కు చేసుకోవలసి రావచుచు. ఇది చేయడ్నికి  

ఇక్కడ కొనినా మారాగా లు:

• ఒక పరిశనా అడగండ్. “దీని గురించి మీరు ఏమి సలహా 

ఇసా్త రు...”

•  మీరు చరిచుంచ్లనుకుంటుననా, మీ చిన్నారి యొక్క 

జీవితములో జరుగుత్ననా ద్ని గురించి ఒక ఉదంతము 

చెపపుండ్. “ IFSP సమావ్శము యొక్క మరో రోజున...”

• కేవలం టాపిక్ మారచుండ్. “ న్ను మీతో 

మాటాలి డ్లనుకుంటుననా మరొక విషయము ఏమిటంటే...”

• మీ డ్కటిరు గారు ఇచిచున సమాచ్రము కిలిషటిమెైనదీ లేద్ 

అర్ం చేసుకోవడ్నికి కషటిమెైనదీ అయితే, మీరు పరిశనాలను 

తయారు చేసుకొని ఆ తరా్వత అతడ్కి కాల్ చేయవచుచున్మో 

అడగండ్.

• ఒకవ్ళ మీ డ్కటిరు IFSP సమావ్శానికి హాజరు కాలేకపో తే, 

తరా్వతి సమయానికి సిఫారసులు మరియు సూచనలను 

అడగండ్.

“ మా చిన్నారి యొక్క IFSP లో 
న్ను అడగబో త్ననాది ఇదే. మీరు 
ఏమనుకుంటున్నారు?"

మీ డ్కటిరు గారి సలహా చూచనలను మీ IFSP  టీముతో 

పంచుకోండ్.

మీ డ్కటిరు, మీ చిన్నారికి అవసరమని మీరు విశ్వసించే సేవలను 

మీరు పొ ందడ్నికి సహాయపడే సహచరుడు కావచుచు.

• మీరు ఏది అవసరమని అనుకుంటున్నారో ద్ని గురించి 

అతనితో లేద్ ఆమెతో మాటాలి డండ్. మీ డ్కటిరు గనక 

ఒప్పుకుంటే, మీ ఉమ్మడ్ సిఫారసుల గురించి వివరిసూ్త   

IFSP టీముకు ఒక లేఖ వరాి యమని అతడ్ని లేద్  

ఆమెను అడగండ్.

• సిఫారసుల గురించి చరిచుంచడ్నికి ఒక టీము సభుయుడు  

కాల్ చేయవచుచున్మో డ్కటిరును అడగండ్.

ఆధ్నీకరించండి

బాగుననా చిన్నారుల సందర్శనలు లేద్ ఇతర అపాయింట్ 

మెంటలి  సందరభాంగా, ముందసు్త  చరయుల పో రి గారా ములో మీ చిన్నారి 

పొ ందుత్ననా ప్రోగతి గురించి మీ డ్కటిరు గారికి చెపపుండ్. సేవల 

గురించి మీకు ఉననా ఏవ�ైన్ పరిశనాలు అడగండ్ మరియు మీకు 

ఉననా ఆందోళనలను పంచుకోండ్.

డ్కటిరుకు అప్ డేట్ చేయడ్నికి వినోద్త్మకమెైన మరియు 

గురు్త ండ్పో యిే మారగాము ఏమిటంటే, మీ చిన్నారి యొక్క  

ప్రోగతి గురించి అప్పుడప్పుడూ ఛ్యాచితర్ి లను డ్కటిరు  

గారికి పంప్తూ ఉండుట:

“ ఇది, మా కూత్రు డ్ననార్ వ్ళలో 
వినోదిసు్త ననా ఛ్యా చితరిం. ముందసు్త  
చరయులో, మరినినా టేబుల్ ఆహారాలను 
తినడ్నికెై ఆమెను పో రి తసిహించడం ఎలాగో 
న్ను న్రుచుకున్నాను. తిండ్ని చూసి 
ఆమె గింజుకోవడం లేద్ ఏడ్వడమన్ది 
ఎలాగూ లేదు మరియు ఆమె ఎదుగుదల 
గురించి న్కు మరీ ఎకు్కవ చింత లేదు. 
న్ కూత్రుతో మెరుగెైన బాంధవయుము 
ఏరపురచుకోవడ్నికి ముందసు్త  చరయు 
పో రి గారా ము న్కు సహాయపడ్ంది మరియు 
మా కుటుంబానికి కూడ్ – భోజన 
సమయాలు ఇక ఒక యుదధిము కాబో వ్! 
రెఫరల్ చేసినందుకు ధనయువాద్లు”



పిలలి ల్, యువక్ల్ మరియు క్ంటుంబాల డిపార్్టమంట్

Department of Early Learning 

PO Box 40970 • Olympia WA 98504-0970 

ఫో న్ (360) 725-3500 • Fax (360) 413-3482 

www.del.wa.gov/esit

క్టుంబము న్ండి క్టుంబానిక్ ఆరోగ్య సమాచ్ర కేందరుము -  

PAVE యొక్క ఒక కార్యకరామము
వాషింగ్టన్ యొక్క క్టుంబ సవారాల్
ఫో న్ (253) 565-2266 • (800) 572-7368 

www.familyvoicesofwashington.com 

www.wapave.org

మరింత సమాచ్రము కొరక్:

ముందస్తు  చర్య కొరక్ ఒక 
న్్యయ సలహాద్రుగా ఉండ్ట

ముందసు్త  చరయులను మీరు గౌరవించి విలువనిసా్త రా? మీ చిన్నారి 

త్వరగా రెఫర్ చేయబడ్లని మీరు కోరుకుంటారా? ముందసు్త  

చరయు గురించి డ్కటిరు ఇంకా ఎకు్కవ తెలుసుకోవాలని మీరు 

అనుకుంటున్నారా? మీరు ఒక ముందసు్త  చరయు యొక్క  

న్యుయ సలహాద్రుగా ఉండ్లనుకుంటున్నారా?

తల్లిదండురి లు తరచుగా అతయుంత శకి్తవంతమెైన న్యుయ 

సలహాద్రులు. పంచుకోవడ్నికి మీకు వయుకి్తగత అనుభవాలు 

మరియు నిజ జీవిత గాధలు ఉన్నాయి – మీరు ఒక 

వయుత్యుసమును చేయగలరు.

ముందసు్త  చరయుల పో రి గారా ము యొక్క పరాి ముఖయుతను పరిచ్రం 

చేయడం గురించి మీరు తీసుకోగల కొనినా సులువ�ైన చరయులు  

ఇక్కడ ఉన్నాయి:

ఎవరితో మాటాలి డ్ల్...

బాగా తెల్సియుననా మరియు సేనాహపూర్వకంగా ఉండే ఒక 

గూరా ప్తో మొదలు పెటటిండ్ – ముందసు్త  చరయుల పో రి గారా ము 

గురించి మరియు అది మీ చిన్నారికి, మీ కుటుంబానికీ ఎలా 

సహాయపడ్ందో  మీ కుటుంబానికి మరియు సేనాహిత్లకు 

చెపపుండ్.

ఈ సందేశానినా మీ చిన్నారి యొక్క డ్కటిరుతో పంచుకోండ్,  

ఆ తరా్వత అతని లేద్ ఆమె పరిధిలోని ఇతరులతో మీ 

సందేశానినా పంచుకోమని చెపపుండ్.

మీ సా్ నిక దేశము యొక్క అంతర సంస్ సమన్వయ మండల్లో 

చేరండ్. ముందసు్త  చరయు కోసం మీ శ�ైల్ని పంచుకున్ ఇతరులతో 

మీరు కలుసా్త రు. ఎలా చేరాలో మీ ఫాయుమిలీ రిసో రెసిస్ కోఆరిడున్టరు 

(FRC) ను అడగండ్. మీకు ఒక FRC లేనటలియితే, మీరు  

1-800-322-2588 (ఫాయుమిలీ హెల్్త  హాట్ ల�ైన్) కు కాల్ చేసి,

మీ దేశములోని లీడ్ FRC కోసం అడగవచుచు.

ఒకవ్ళ బహిరంగ ఉపన్యుసమును మీరు ఆనందిసే్త , పారెంట్ 

పాయున�ల్సి లో ఉండ్ ఔపచ్రిక సమరపుణలు ఇవ్వడ్నినా మీరు 

ఎంచుకోవచుచు.

సమరిపుంచ్నపుపుడ్ ఏమి చెపాపుల్...

కొంతమంది వయుకు్త లు పరిశ్ధనలో కనుకో్కబడ్న అంశాలను 

విన్లనుకుంటారు. అన్కమంది వయుకు్త లకు, వయుకి్తగత ఉదంత్లు 

అన్వి, ఒక పో రి గారా ము పిలలిలు మరియు కుటుంబాల యొక్క 

దెైనందిన జీవిత్లలో ఎలా వయుత్యుసము చేసు్త ందో  మనం అర్ం 

చేసుకోవడ్నికి సహాయపడేవి. ఉదంత్లు అన్వి, మంచి జీవితం 

కోసం ఒక మారుపును చేసుకోవడ్నికెై మనల్నా ముందుకు 

నడ్పేవి.

ఈ కిరాంది పరిశ్ధన్ అంశాలలో ఒకట్ లేద్ అంతకంటే 

ఎకు్కవ వాట్ని జీవిత్నికి తీసుకువచేచు ఏ ఉదంత్లు లేద్ 

ఉద్హరణలను మీరు పంచుకోవాలనుకుంటున్నారు?

దతతుతక్ మరియు పని నిరవాహణక్ 
ముందస్తు  చర్య కార్యకరామం క్టుంబాలక్ 
సహాయపడ్తుంద్.

మీ చిన్నారి అందుకున్ సహాయము మీ కుటుంబానికి ఏ విధమెైన 

వయుత్యుసమును చూప్త్ంది? అది కొంత ఒతి్తడ్ మరియు 

చింతను సులభతరము చేసింద్? మీ చిన్నారితో మీ బాంధవయుము 

గురించి మీరు మంచిగా అనుభూతి పొ ందడ్నికి సహాయపడేలా 

మీరు ఏమి న్రుచుకున్నారు?

పలిలిల్ తమ సామరా్ యానినా చరేుక్నలేా 
ముందస్తు  చర్య కార్యకరామం సహాయపడ్తుంద.్

మీ చిన్నారి కొరకు మీ ఆకాంక్షలు ఏమిట్? ముందసు్త  చరయు  

ఎలా సహాయపడ్ంది మరియు ఎలా సహాయపడుత్ంది?

అత్యంత సమర్వంతమ�ైన ముందస్తు  చర్య 
కార్యకరామం తవారగా మొదలవుతుంద్.

మీ చిన్నారి గురించి మీకు ఇంతకు మునుప్ ఏ చింత 

ఉండ్నది? మీ డ్కటిరు గారు ఎలా సపుందించ్రు మరియు 

అతడు ఎలా సపుందించ్లని మీరు ఆశించ్రు? కుటుంబాలు 

సేవలను, వనరులను, నిధులను, మరియు సంపరిదింప్ 

సమాచ్రమును కనుగొన్లా ఒక ఫాయుమిలీ రిసో రెసిస్ 

కోఆరిడున్టరు కుటుంబాలకు ఎలా సహాయపడత్రో వివరించండ్.

అత్యంత సమర్వంతమ�ైన కార్యకరామాల్ 
తల్లిదండ్రు లన్ కల్పుకొంటాయ.

మీరు ఎలా నిమగనామయాయురు? ద్ని గురించి మీకు నచిచునది 

ఏమిట్?

ముఖయుమెైన సందేశము: ముందసు్త  చరయు పో రి గారా ము చిన్నారులు 

మరియు కుటుంబాల కొరకు పని చేసు్త ంది, కాబట్టి  దయచేసి 

అడగండ్, శిశువ్లు వ్చియుండలేరు.



PO Box 40970 • Olympia WA 98504-0970
ఫో న్ (360) 725-3500 • Fax (360) 413-3482

www.del.wa.gov/esit

DCYF PUBLICATION FS_0003  |  DEL 11-008  TE (03/2019)

అనినా పో రి గారా ములు మరియు కారయుకరామాలలో 
వివక్ష అనునది నిషేధించబడ్ంది. జాతి, 
వరణిము, మతము, సమూహము, జాతీయ 
జననము, ల్ంగము, వయసుసి లేద్ 
అంగవ�ైకలయుము పరాి తిపదికన ఏ ఒక్కరూ 
వ్రుగా చూడబడకూడదు.


