
పరివర్తన  (ట్రా న్సిషన్): తదుపరి దశ:
మా చిన్నారి మూడో సంవత్సరములో  
ప్రవేశంచినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది?

అంగవ�ైకల్యముతో ఉననా వ్యక్తు ల విద్్య చట్టము (IDEA) భాగము C క్రంద ముందస్తు  చర్యల సేవల న్ండి పరివరతున చెంద్టక్ ఒక మార్గదరిశి.
వాషింగ్టన్ సే్టట్ డిపార్్ట మెంట్ ఆఫ్ అర్లీ  లరినాంగ్, శశువ్ల మరియు చిన్నారుల కొరక్ తొలి మద్దతు ప్ ్ర గార ముచే నిధ్ల్ సమకూర్చబడింది
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పరివరతున (ట్ార ని్సషన్)  
అనగా ఏమిట?ి
మీ చిన్నారి మూడో సంవత్సరములో ప్రవేశంచినప్పుడు, 
ముందస్తు  చర్యల సేవల్ ముగుసాతు యి మరియు కొతతు  సేవల్ 
మరియు మద్దతు లభంచవచ్్చ. ఈ మారుపు యొక్క ప్రక్రయ 
మీ చిన్నారి మరియు క్టుంబములో జీవితకాలమంతటా 
ఏరపుడే అనేక పరివరతునలలో ఒకటిగా ఉంటుంది.

మీ చిన్నారి యొక్క మూడో ప్టి్టనరోజుక్ ఆరు న్ండి 
తొమిమిది న�లల ముంద్, ప్్ర స్్కల్ ప్రతే్యక విద్్య సేవలక్ 
లేద్ కావాలి్సన ఇతర సేవల్ మరియు మద్దతుల కోసం 
పరివరతున కావడ్నిక్ ప్రణ్ళిక చేస్కోవడ్నిక�ై మీరు మీ 
ఫా్యమిలీ రిస్ ర�్సస్ కోఆరిడినేటర్ (FRC) మరియు మీ బృందముతో 
కలిసి పని చేయడం ప్ార రంభసాతు రు. క్టుంబాల్ మరియు 
సేవా ప్రద్తల్ ఒక పరివరతున సమావేశానిక్ ద్రితీసే ఒక 
ప్రయాణములో ఈ ప్రక్రయ గుండ్ కలిసి నడుసాతు రు.

ఒక పరివరతున సమావేశము 
యొక్క ఆవశ్యకత ఏమిట?ి
ఒక IFSF సమావేశము సందర్ంగా, పరివరతున ప్రక్రయ గుండ్ 
మీక్ సహాయపడుతూ మార్గదరశినం చేయడం కోసం మీరు 
మరియు మీ ముందస్తు  చర్యల బృందముచే ఒక లిఖితపూర్వక 
పరిపరతున ప్రణ్ళిక రూపొ ందించబడుతుంది.

మీ చిన్నారి యొక్క మూడో ప్టి్టనరోజుక్ ముంద్గా 
పరివరతున కోసం అంగవ�ైకల్యముతో ఉననా వ్యక్తు ల విద్్య చట్టము 
(IDEA) భాగము C క్ ఒక లిఖితపూర్వక పరిపరతున ప్రణ్ళికన్ 
కోరుతుంది. 

మనము పరివరతున కోసం 
ప్రణ్ళికన్ ఎప్పుడు 
ప్ార రంభసాతు ము?
మీ చిన్నారి యొక్క మూడో  పుట్టినరోజుకు  
ఆరు నుండి తొమ్మిది నెలల ముందుగా:
పరివరతున ప్రణ్ళిక ప్ార రంభమవ్తుంది. మీ చిన్నారి యొక్క 
మూడో సంవత్సరం వయస్లో మీ చిన్నారి యొక్క పరివరతున 
ప్రణ్ళికన్ ప్ార రంభంచడ్నిక�ై మీక్ మరియు మీ స్్కల్  
జిలాలీ  లేద్ ఇతర కమూ్యనిటీ ఆధ్రిత కార్యకరమాలకూ  
మధ్య పరిచయానినా మీ FRC సాన్కూలపరుసాతు రు.

మీ చిన్నారి యొక్క మూడో  పుట్టినరోజుకు కనీసం 
మూడు నెలల ముందుగా, ఒక పరివర్తన పరాణ్ళిక 
సమావేశము జరుగుతుంద:ి

సమావేశము యొక్క భాగంగా మీరు ఒక స్్కల్ జిలాలీ  
ప్రతినిధిని కల్సాతు రు. మీ చిన్నారి గనక ప్్ర స్్కల్ ప్రతే్యక  
విద్్య సేవలక్ అర్హత పొ ందితే నిరాధా రించడ్నిక్ ఏమి 
జరుగుతుందో  వారు మీక్ వివరిసాతు రు.

స్్కల్ జిలాలీ చే నిరాధా రించబడిన ప్రకారము ఒకవేళ  
మీ చిన్నారి గనక ప్్ర స్్కల్ ప్రతే్యక విద్్య సేవలక్ అర్హత 
పొ ందితే, ఒక వ్యక్తుగతీకృత విద్్య ప్ ్ర గార ము (IEP) ద్్వరా  
సేవల్ అందించబడత్యి

మీక్ గనక ప్్ర స్్కల్ ప్రతే్యక విద్్య సేవలన్ అంద్కోవడం 
ఇష్టం లేకప్ తే, స్్కల్ జిలాలీ  ప్రతినిధితో ఒక సమావేశము 
ఏరాపుటు చేయబడద్.

ఒక పరివరతున ప్రణ్ళిక  
అంటే ఏమిటి?
మీ చిన్నారి మరియు క్టుంబము మూడో సంవత్సరం 
వయస్లో ముందస్తు  చర్యల సేవలన్ అధిగమించి ముంద్క్ 
వ�ళ్ళడ్నిక్ మీరు, మీ FRC, మరియు మీ ముందస్తు  చర్యల 
బృందము ఎలా సహాయపడత్రో ఒక పరివరతున ప్రణ్ళిక 
గురితుస్తు ంది. మీ చిన్నారి, సాథా నిక స్్కల్ జిలాలీ  ప్్ర స్్కల్ ప్రతే్యక 
విద్్య ప్ ్ర గార ముక్ లేద్ ఇతర కమూ్యనిటీ ఆధ్రిత సేవలక్ 
ప్రవేశంచినప్పుడు ఎటువంటి మద్దతుల్, చర్యల్ మరియు 
సేవల్ అవసరమవ్త్యో, లేద్ మీ చిన్నారి అర్హత పొ ందని 
పక్షములో ఇక ఎటువంటి మద్దతుల్ మరియు సేవలన్ 
వద్ల్కోవాలి్స ఉంటుందో  ఈ ప్రణ్ళిక వివరిస్తు ంది.

మా చిన్నారి కోసం తద్పరి 
ఏమిటి?
మా చిన్నారి యొక్క పరివర్తన పరాణ్ళికను 
రూపొ ందించుకొనుట:
మీరు మరియు మీ ముందస్తు  చర్యల బృందము కలిసి ఈ 
ప్రణ్ళిక రూపొ ందించడ్నిక్ పని చేసాతు రు. ఈ బృందములో 
మీరు, మీ FRC, ఇప్పుడు మీ చిన్నారితో పని చేస్తు ననా 
వ్యక్తు ల్, మీరు నిమగనాం కావాలని కోరుక్నే ఇతర 
వ్యక్తు ల్ మరియు భవిష్యతుతు లో మీ చిన్నారితో ఉండగల 
వ్యక్తు ల్ ఉంటారు. మీ చిన్నారి యొక్క ప్రోగతి మరియు 
అవసరాలన్ ఈ బృందము చ్స్క్ంటుంది. పరివరతున 
ప్రణ్ళిక యొక్క ప్రోగతిని FRC సమన్వయము 
చేస్కొంటారు.
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మూడో  సంవతసిరములో పరివర్తన తరావాత మా 
చిన్నారికి ఎటువంట్ సేవలు అందుబ్టులో 
ఉండవచుచు?
మీ చిన్నారిక్ ప్్ర స్్కల్ ప్రతే్యక విద్్య సేవల్ 
అవసరమవ్త్యా లేద్ అనేద్నిప�ై అది ఆధ్రపడి 
ఉంటుంది. మీ చిన్నారి ప్్ర స్్కల్ ప్రతే్యక విద్్య సేవలక్  
అర్హత పొ ంద్రా లేద్ అనే విషయానినా మీ స్్కల్ జిలాలీ  
నిరాధా రిస్తు ంది. మీ చిన్నారి గనక అర్హత పొ ందినటలీయితే, ఒక 
కమూ్యనిటీ ప్ ్ర గార ము, హెడ్ సా్ట ర్్ట, ముందస్తు  బాల్యప్ విద్య 
మరియు సహాయత ప్్ర గార ము (ECEAP), లేద్ ఒక స్్కల్-
ఆధ్రితమెైన ప్్ర స్్కల్ ప్రతే్యక విద్్య కార్యకరమము వంటి  
ఒక వ�ైవిధ్యమెైన సేవా కూరుపు ఐచి్చకముల్ లభంచవచ్్చ.  
ఒక వ్యక్తుగతీకృత విద్్య కార్యకరమము (IEP) ద్్వరా ప్రతే్యక  
విద్య మరియు సంబంధిత సేవల్ అందించబడత్యి.  
పరివరతున ప్రణ్ళిక సమావేశానినా FRC సమన్వయము  
చేసాతు రు. మీ చిన్నారి యొక్క IEP ని రూపొ ందించడ్నిక్  
మీ స్్కల్ జిలాలీ  ఒక సమావేశానినా ఏరాపుటు చేస్తు ంది.

IEP సమావేశానిక్ మీ FRC ని ఆహా్వనించవలసిందిగా మీరు 
కోరవచ్్చ. IEP సమావేశానిక్ మద్దతునివ్వడ్నిక�ై మీరు మీ 
సేనాహితుణ్ణి , క్టుంబ సభు్యలన్ లేద్ మీక్ ఇష్టమెైన ఇతర 
కమూ్యనిటీ సభు్యలన్ మీతో పాటుగా తీస్క్రావచ్్చ. మీక్ 
గనక ఒక డివిజన్ ఆఫ్ డెవలప�మింటల్ డిజేబిలిటీస్ (DDD) కేస్ 
మేనేజరు లేద్ ప్రతే్యక ఆరోగ్య రక్షణ అవసరాలతో ఉననా బాలల 
(CSHCN) కోఆరిడినేటరు ఉంటే, వారిని కూడ్ ఆహా్వనించవచ్్చ. 
మీ చిన్నారి యొక్క మూడో ప్టి్టనరోజుక్ ముంద్గానే 
ఒక IEP సమావేశము జరగాలి్స ఉంటుంది మరియు మీ 
చిన్నారి యొక్క మూడో ప్టి్టనరోజు న్టిక్ ఒక IEP సిదధాంగా 
ఉండ్లి్స ఉంటుంది. IEP సమావేశాల్ వారిషికంగా ష�డ్్యల్ 
చేయబడత్యి. అయినపపుటికీ మీరు ఒక IEP సమావేశానినా 
కోరవచ్్చ మీ చిన్నారి యొక్క ప్ ్ర గార ము గురించి చరి్చంచ్లి్సన 
అవసరం ఉందని మీరు లేద్ మీ స్్కల్ సిబ్ంది భావించిన ఏ 
సమయములోన�ైన్.

మా చిన్నారి గనక ప్రా స్్కల్ పరాత్యేక విద్యే 
సేవలకు అర్హత పొ ందన్ పక్షములో ఏమ్ 
జరుగుతుంది?
మా చిన్నారి గనక ప్్ర స్్కల్ ప్రతే్యక విద్్య సేవలక్ అర్హత 
పొ ందని పక్షములో, మీ చిన్నారిక్ లభంచగల హెడ్ సా్ట ర్్ట, 
ECEAP), లేద్ ఇతర కమూ్యనిటీ కార్యకరమాల వంటి ఇతర 
సాధ్యత గల ఐచి్చకాలన్ గురితుంచడ్నిక్ మీ FRC మీతో  
కలిసి పని చేసాతు రు.

పరివరతున ప్రక్రయలో  
మీ పాత్ర ఏమిటి?
ఒక సజావెైన పరివర్తన చ్యడ్న్కి మీ  
చిన్నారి మరియు మీ కుటుంబ్న్కి మీరు  
ఎలా సహాయపడవచోచు కొన్నా చిట్్కలు:
•  మీ చిన్నారిక్ ఏమి కావాలని కోరుక్ంటున్నారో 

మాటాలీ డుతూ సమావేశాలోలీ  పాల్్గ నండి.

•  సమావేశాలోలీ  జరిగినవాటిని వ్ార స్కోండి.

•  వనరుల్ మరియు సేవలన్ శోధన చేయండి.

•  మీ చిన్నారి యొక్క చర్యల్ మరియు ఆసక్తు ల గురించి ఒక 
నోట్ బుక్ ఉంచండి. మీ చిన్నారి యొక్క జనమి ధృవీకరణ 
పత్రము, టీకాల రికారుడి , మెడికల్ రిప్ రు్ట ల్, ఫ్ టోగార ఫ్ల్, 
మదింప్ల్, విశ్లీషణల్, మరియు గడచిన IFSP లన్ 
అంద్లో చేర్చండి. మీ చిన్నారి యొక్క ఛ్యాచిత్్ర ల్ 
వ్యక్తుగతీకృత వాసతువాల్ మరియు సమాచ్రానిక్ 
సహాయపడత్యి.

•  మీ చిన్నారి కొరక్ న్్యయ సలహా అందించడ్నిక్ ఏది 
సహాయకరము కావచ్్చ? అతని/ఆమె యొక్క అవసరాల్ 
మీకే బాగా తెల్స్. మీ చిన్నారి గురించి మీరు ఏమి 
ఆశస్తు న్నారో తెల్స్కొని, మీ చిన్నారిక్ ఆ సేవలన్ 
పొ ంద్ఫడ్నిక�ై మీ స్్కల్ జిలాలీ  మరియు IEP బృందముతో 
కలిసి పని చేయండి.

పరివరతున తరా్వత న్  
తద్పరి చర్యల్ ఏమిటి?
మీ జిలాలీ లో ఒక క్టుంబ మద్దతు గూర ప్, సాథా నిక పేర�ంట్  
టీచర్ స్్ట డెంట్ అస్ సియిేషన్ (PTSA) లేద్ ప్రతే్యక విద్్య 
పేర�ంట్ సలహా మండలి (SEPAC) ఉన్నాయిేమో అడగండి.  
మీక్ ఏవ�ైన్ ఆందోళనల్ ఉంటే సహాయము చేయడ్నిక�ై,  
మీ జిలాలీ క్ ఒక ఫా్యమిలీ సర్్వస�స్ వర్కర్, స్ షల్ వర్కర్,  
లేద్ స్్కల్ మానసిక శాసతు ్రవేతతు  గానీ ఉన్నారేమో అడగండి.  
మీ క్టుంబము పరివరతున ప్రక్రయ గుండ్ ముంద్క్ 
వ�ళుతోంది కాబటి్ట , మీరు ఒక పేర�ంట్ గా, మీక్ మీరుగా  
మరియు మీ చిన్నారిక్ మద్దతుక�ై ప్రయోజనం 
కలిపుంచ్కోవచ్్చనని జ్ఞా పకం ఉంచ్కోండి.

మనం తెల్స్కోవాలి్సన  
ఇతర సమాచ్రము ఏమిటి?
ఒకవేళ మీ చిన్నారి ప్రస్తు తం DDD న్ండి సేవలక్ అర్హతన్ 
పొ ంది ఉంటే, మీ చిన్నారి న్ల్గో ఏట ప్రవేశంచడ్నిక్ 
ముంద్గా అటి్ట  అర్హత ప్నఃనిరాధా రణ చేయబడవలసి ఉంటుంది 
ఈ పరివరతున ప్రక్రయ సందర్ంగా ముందస్తు  చర్యల విశ్లీషణల్, 
పరివరతున సమాచ్రము మరియు స్్కల్ జిలాలీ  మదింప్ 
నివేదికలన్ DDD తో పంచ్కోవడం మీక్ చ్లా ముఖ్యము. 
DDD కి ఈ సమాచ్రమును విడుదల చ్యడ్న్కి మీ 
సమమితిన్ పరివర్తన పరాణ్ళిక సమావేశములో స్్కల్ జిలాలా  
నుండి పొ ందవచుచు. మీ చిన్నారి యొక్క కొనసాగే అర్హత 
గురించిన సమాచ్రము అందని పక్షములో, న్ల్గేళ్ళ 
వయస్లో మీ చిన్నార ిDDD సేవల న్ండి తపిపుంచబడత్రు.



మరింత సహాయము లేద్ మరింత  
సమాచ్రము కోసం నేన్ ఎక్కడిక్ వ�ళ్్ళలి?

పిలలీల్, యువక్ల్ మరియు క్టుంబాల డిపార్్ట మెంట్ యొక్క శశువ్ల్ మరియు చిననాపిలలీల 
కొరక్ ముందస్తు  మద్దతు (ESIT) ప్ ్ర గార మ్, IDEA భాగము C ముందస్తు  చర్యల సేవల యొక్క 
రాష్ట ్రవార్ వ్యవసథాన్ నిరే్దశస్తు ంది. 

(360) 725-3500 
www.dcyf.wa.gov

తద్పరి సమాచ్రము మరియు ఒక ఫా్యమిలీ రిస్ ర�్సస్ కోఆరిడినేటర్ (FRC) వద్దక్ వ�ళు్ళటక�ై 
సంప్రదించండి: మీ సాథా నిక ప్రదేశములో ఒక FRC యొక్క పేరు కోసం హెల్పు మి గోర  వాషింగ్టన్
1-800-322-2588

చిననాపిలలీల కేంద్రముగా వాషింగ్టన్ సే్టట్ ఫాదర్్స న�ట్వర్్క. ప్రతే్యక అవసరాల్ ఉండే పిలలీ లన్ 
కలిగియుననా మన్షుల్ మరియు వారి క్టుంబాలక్ న్్యయసలహా ఇస్తు ంది మరియు 
మద్దతున్ ఇస్తు ంది.
(425) 653-4286 
www.fathersnetwork.org

PAVE అనేది, అంగవ�ైకల్యముతో ఉననా పిలలీలన్ కలిగియుననా క్టుంబాలక్ ఆ పిలలీల్ 
యవ్వనములోనిక్ ప్రవేశంచే వరకూ సహాయతన్ అందించే రాష్ట ్రవా్యపతు  పేర�ంట్ శక్షణ  
మరియు సమాచ్ర కేంద్రము.
1-800-572-7368 (800-5 PARENT) 
www.wapave.org

వాషింగ్టన్ సే్టట్ పేర�ంట్ టు పేర�ంట్ అనేది, అంగవ�ైకల్యముతో ఉననా లేద్ అభవృదిధా  ఆలసా్యల్ ఉననా 
పిలలీల తలిలీదండు్ర లక్ భావోదే్వగ మద్దతున్ మరియు సమాచ్రమున్ అందించే ఒక రాష్ట ్రవా్యపతు  
పేర�ంట్ న�ట్ వర్్క.
1-800-821-5927 
www.arcwa.org/parent-to-parent 

వాషింగ్టన్ సే్టట్ యొక్క చ్పము, అభవృదిధా  వ�ైకలా్యలతో ఉననా వ్యక్తు ల్ మరియు వారి క్టుంబాలక్ 
విద్య, ఆరోగ్యము, స్వయం-స్సిథారత్వము, స్్వయ-న్్యయసలహా, చేకూరుపు, మరియు ఐచి్చకాలన్ 
ప్ ్ర త్సహిస్తు ంది.
1-888-754-8798 
www.arcwa.org

ప్రజ్ స్చన యొక్క స్పరింటెండెంట్ వారి కారా్యలయము,  ప్రతే్యక విద్య మరియు సంబంధిత 
సేవలన్ అంద్క్నే పిలలీ ల క్టుంబాలక్ సహాయకారకమెైన వ�బ్ై్సటున్ కలిగియుంది:  
www.K12.wa.us/SpecialEd/Families/default.aspx

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

ఫా్యక్్స: (360) 725-4925 

వాయిస్: (360) 725-3500 
www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit

అనినా ప్ ్ర గార ముల్ మరియు కార్యకరమాలలో వివక్ష అన్నది నిషేధించబడింది. జ్తి, వరణిము, మతము, సమూహము, 
జ్తీయ జననము, లింగము, వయస్్స లేద్ అంగవ�ైకల్యము ప్ార తిపదికన ఏ ఒక్కరూ వేరుగా చ్డబడకూడద్.

మీరు ఒక ప్రత్్యమానాయ ఫారేమిట్ లేద్ భాషలో ఈ డ్క్్యమెంట్ యొక్క కాప్ల్ కావాలన్క్ంటే, దయచేసి  
DCYF కనిస్టిటు్యయిెంట్ రిలేషన్్స (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov)ని సంప్రదించండి.
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