
மாற்றம்:மாற்றம்:  அடுத்த படிஅடுத்த படி::
என் குழந்்தக்கு மூன்று  
வய்தாகும் பபாது என்்ன  
நடக்கும்?

கு்்றபாடு்டய ்த்னிநபர் கலவவிச் சடடம் (IDEA) பகு்தி C கீழ் ஆரம்ப்த்ையடீடுச் பச்வக்கா்ன ஒரு வழிகாடடி. 

வாஷிஙடன் ஸபடட ஆரம்பக் கற்றல து்்றயவின் நி்தி உ்தவவியுடன் மூைம் குழந்்தகள் மறறும் நடக்கத த்தாடஙகும் குழந்்தகளுக்கா்ன ஆரம்ப ஆ்தரவு
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மாற்றம் என்்றால  
என்்ன?
உஙகள் குழந்்தக்கு மூன்று வயது ஆகும்பபாது, 
்த்ையடீடுச் பச்வகள் முடிவ்டயும் மறறும் 
பு்திய பச்வகள் மறறும் ஆ்தரவுகள் கி்டக்கக் 
கூடும். உஙகள் வாழ்க்்க முழுவதும் உஙகள் 
குழந்்த மறறும் குடும்பத்திறகு ஏறபடும் 
மாற்றஙகள் இந்த மாற்றத்தின் ஒரு தசயல ஆகும்.

உஙகள் குழந்்தயவின் மூன்்றாவது பவி்றந்தநாளுக்கு 

6 மு்தல ஒன்பது மா்தஙகள் முன்பு, உஙகள் குடும்ப 
தசாதது ஒருஙகி்்ைபாளருடன் (FRC) மறறும் உஙகள் 
குழுவுடன் பசர்நது கலவவி பச்வகள் அலைது பவி்ற 
ப்த்வயா்ன பச்வகள் மறறும் ஆ்தரவவிறகா்ன 
மாற்றத்திறகாக ்திடடமிடத த்தாடஙகுவரீ்கள். 
குடும்பஙகள் மறறும் பச்வ வழஙகுநர்கள் ஒரு 
மாற்றத்திறகா்ன ஒரு பயைத்தில ஒன்்றாக இந்த 
தசயலமு்்றயால உஙகபளாடு வருகி்றார்கள்.

மாற்றத்திறகா்ன 
கூடடத்தின் பநாக்கம் 
என்்ன
IFSF கூடடத்தின் பபாது, உஙகளால மாற்றத்திறகா்ன 
்திடடம் ஒன்று உருவாக்கபபடும் மறறும் உஙகள் 
ஆரம்ப ்த்ையடீடுக் குழுவும் மாறறுவ்தறகா்ன 
தசயலமு்்றக்கு முழுவதும் வழிகாடடும். 

கு்்றபாடு்டய ்த்னிநபர் கலவவிச் சடடத்தின் (IDEA) 

பகு்தி C குழந்்தயவின் மூன்்றாவது பவி்றந்தநாளுக்கு 
முன்்னர், பரிமாற்றத்திறகா்ன எழு்தபபடட ்திடடத்்த 
பவண்டுகி்றது.

எபபபாது நாஙகள் 
மாற்றம் தசயய 
்திடடமிட 
த்தாடஙகுகி்றாம்?
உஙகள் குழந்்தயவின் மூன்்றாவது உஙகள் குழந்்தயவின் மூன்்றாவது 
பவி்றந்தநாளுக்கு ஆறு மு்தல ஒன்பது பவி்றந்தநாளுக்கு ஆறு மு்தல ஒன்பது 
மா்தஙகளுக்கு முன்புமா்தஙகளுக்கு முன்பு 

மாற்றத்திறகா்ன ்திடடமிடல த்தாடஙகுகி்றது. 
உஙகள் FRC மூன்று வய்தில உஙகள் பவிள்்ளயவின் 
மாற்றத்திறகா்ன ்திடடத்்தத த்தாடஙக நீஙகள் 
மறறும் உஙகளு்டய மாவடட பள்ளி அலைது பவி்ற 
சமூக அடிபப்டயவிைா்ன ்திடடஙகளுக்கு இ்டபய 
த்தாடர்பு தகாள்ள உ்தவுகி்றது 

உஙகள் குழந்்தயவின் மூன்்றாவது உஙகள் குழந்்தயவின் மூன்்றாவது 
பவி்றந்தநாளுக்கு கு்்றந்தபடசம் பவி்றந்தநாளுக்கு கு்்றந்தபடசம் 
மூன்று மா்தஙகள் முன்்ன்தாக, ஒரு மூன்று மா்தஙகள் முன்்ன்தாக, ஒரு 
மாற்றத்திறகா்ன ்திடடமிடல கூடடம் மாற்றத்திறகா்ன ்திடடமிடல கூடடம் 
ந்டதபறும்ந்டதபறும்:

கூடடத்தின் ஒரு பகு்தியாக பள்ளி மாவடட 
பவிர்திநி்தி்யச் சந்திபபரீ்கள். பாைர் பள்ளி சி்றபபு 
கலவவிச் பச்வகளுக்கு உஙகள் குழந்்த 
்தகு்தியு்டயவரா என்ப்்த ்ீதர்மா்னிக்க என்்ன 
நடக்கும் என்ப்்த அவர்கள் வவிளக்குவார்கள். 

பள்ளி மாவடடத்தி்னால நிர்ையவிக்கபபடட பாைர் 
சி்றபபு கலவவிச் பச்வகளுக்கு உஙகள் குழந்்த 
்தகு்தி தபற்றிருந்தால, ்த்னிபபடட கலவவித ்திடடம் 

(IEP) மூைம் பச்வகள் வழஙகபபடும். 

நீஙகள் பாடசா்ை சி்றபபு கலவவி பச்வக்ள 
தப்ற வவிரும்பவவில்ை என்்றால ்திடடமிடடால 
பள்ளி சி்றபபு பவிர்திநி்திகளுடன் ஒரு சந்திபபு 
்திடடமிடபபடும்.

ஒரு மாற்றத்திறகா்ன 
்திடடம் என்்றால என்்ன?
ஒரு மாற்றத்திறகா்ன ்திடடம் என்பது நீஙகள், 
உஙகள் FRC, உஙகள் ஆரம்ப ்த்ையடீடுக் 
குழு பபான்்ற்வ மூன்று வய்தில உஙகள் 
குழந்்த மறறும் குடும்பம் ஆரம்ப ்த்ையடீடுச் 
பச்வகளுக்கு அபபால நகர எவவாறு உ்தவுவார்கள் 
என்ப்்த கண்ட்றிகி்றது. உஙகள் குழந்்த 
உள்ளூர் பள்ளி மாவடட பாைர் சி்றபபு கலவவித 
்திடடத்தில அலைது பவி்ற சமூக அடிபப்டயவிைா்ன 
பச்வகளில அலைது குழந்்தக்கு ்தகு்தி 
இலைா்த்தால ஆ்தர்வயும் பச்வக்ளயும் 
வவிடடுக்தகாடுபபது பபான்்ற தசயலபாடுக்ள 
தசயயத த்தாடஙகும்பபாது என்்ன ஆ்தரவு, படிகள் 
மறறும் பச்வகள் ப்த்வபபடுகின்்றது என்று  
இந்த ்திடடம் வவிவரிக்கி்றது. 

என் குழந்்தக்கு 
அடுத்தது என்்ன?
என் குழந்்தயவின் மாற்றத்திறகா்ன என் குழந்்தயவின் மாற்றத்திறகா்ன 
்திடடத்்த உருவாக்குவது்திடடத்்த உருவாக்குவது:

நீஙகள் மறறும் உஙகள் ஆரம்ப ்த்ையடீடுக் 
குழு ்திடடம் உருவாக்க ஒன்்றாக பவ்ை 
தசயயும். நீஙகள், உஙகளு்டய FRC, உஙகளு்டய 
குழந்்தயுடன் இபபபாது பைவிபுரியும் நபர்கள், 
நீஙகள் ஈடுபடுத்த வவிரும்பும் மற்ற நபர்கள் 
மறறும் எ்திர்காைத்தில உஙகள் குழந்்தயுடன் 
த்தாடர்புள்ளவர்கள் ஆகிபயார் இந்தக் குழுவவில 
அடஙகுவர். இந்தக் குழு உஙகள் குழந்்தயவின் 
முன்ப்னற்றத்்தயும் ப்த்வக்ளயும் 

கவ்னிக்கும். FRC மாற்றத ்திடடத்தின் வளர்ச்சி்ய 
ஒருஙகி்ைக்கி்்றது. 
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மூன்று வய்திறகுப பவி்றகு என் மூன்று வய்திறகுப பவி்றகு என் 
குழந்்தக்கு என்த்னன்்ன பச்வகள் குழந்்தக்கு என்த்னன்்ன பச்வகள் 
கி்டக்கைாம்கி்டக்கைாம்? 

இது உஙகள் குழந்்தக்கு பாைர் சி்றபபு கலவவி 
பச்வகள் ப்த்வ என்ப்்தப தபாறுதது இது 
அ்மயும். உஙகள் குழந்்த பாைர் சி்றபபு கலவவிச் 
பச்வகளுக்கு ்தகு்தி தபற்றிருக்கி்ற்தா என்ப்்த 
உஙகள் பள்ளி மாவடடம் ்ீதர்மா்னிக்கும். உஙகள் 
குழந்்தக்கு ்தகு்தி இருந்தால, ்திடடம், ்த்ை்மத 
த்தாடக்கம், ஆரம்பகாை குழந்்தப பருவ கலவவி 
மறறும் உ்தவவி ்திடடம் (ECEAP) அலைது பள்ளி சார்ந்த, 
பாைர் சி்றபபு கலவவித்திடடம் பபான்்ற பலபவறு 
பச்வ அ்மபபு வவிருபபஙகள் கி்டக்கைாம். 
சி்றபபு கலவவி மறறும் த்தாடர்பு்டய பச்வகள் 
்த்னித்த கலவவி ்திடடத்தின் மூைம் வழஙகபபடும். 

FRC மாற்றத்திறகா்ன ்திடடக் கூடடத்்த 
ஒருஙகி்ைக்கி்றது. பள்ளி மாவடடம் உஙகள் 
குழந்்தயவின் IEP ஐ உருவாக்க ஒரு கூடடத்்த 
ஏறபாடு தசயயும்.

உஙகள் FRC, IEP கூடடத்திறகு அ்ழக்கபபட 
பவண்டும் என்று நீஙகள் பகாரைாம். IEP கூடடத்திறகு 
உஙகளுக்கு உ்தவவிபுரிய உஙகள் நண்பர், குடும்ப 
உறுபபவி்னர்கள் அலைது உஙகள் வவிருபபபபடி 
மற்ற சமூக உறுபபவி்னர்க்ள அ்ழதது வரைாம். 
நீஙகள் வளர்ச்சிக் கு்்றபாடுகளின் பவிரி்வ (DDD) 

தகாண்டிருந்தால நி்ை பமைாளர் அலைது 
சி்றபபு சுகா்தார பராமரிபபு ப்த்வகள் தகாண்ட 
ஒரு குழந்்த (CSHCN) ஒருஙகி்ைபபாளர், நீஙகள் 
அவர்க்ளயும் அ்ழதது வர வவிரும்பைாம். 

உஙகள் குழந்்தயவின் மூன்்றாவது பவி்றந்தநாளுக்கு 
முன் ஒரு IEP கூடடம் நடக்க பவண்டும் மறறும் 
உஙகள் குழந்்தயவின் மூன்்றாவது பவி்றந்தநாளில IEP 

ஒரு இடத்தில இருக்க பவண்டும். IEP கூடடஙகள் 
ஆண்டுப்தாறும் ்திடடமிடபபடுகின்்ற்ன. எ்னினும், 
நீஙகள் ஒரு IEP கூடடத்்த பகாரைாம் எந்த 
பநரத்திலும் நீஙகள் அலைது பள்ளி ஊழியர்கள் 
உஙகள் குழந்்தயவின் ்திடடத்்த வவிவா்திக்க 
பவண்டிய அவசியம் உள்ளது. 

பாைர் சி்றபபு கலவவிச் பச்வகளுக்கு என் பாைர் சி்றபபு கலவவிச் பச்வகளுக்கு என் 
குழந்்த ்தகு்தி தப்றவவில்ைதயன்்றால குழந்்த ்தகு்தி தப்றவவில்ைதயன்்றால 
என்்ன நடக்கும்? என்்ன நடக்கும்? 
உஙகள் குழந்்த பாைர் சி்றபபு கலவவிச் 
பச்வக்ளப தப்றவவில்ைதயன்்றால, 
உஙகளு்டய FRC உஙகள் குழந்்தக்கு 
கி்டக்கக்கூடிய ்த்ை்ம த்தாடக்கம், ECEAP அலைது 
பவி்ற சமூகத்திடடஙகள் பபான்்ற பவி்ற வவிருபபஙக்ள 
அ்டயாளம் காை உஙகளுடன் பவ்ை தசயயும். 

மாற்றச் தசயலபாடடில 
எஙகளது பஙகு என்்ன?
உஙகள் குழந்்தயும் உஙகள் உஙகள் குழந்்தயும் உஙகள் 
குடும்பத்தி்னரும் தமன்்மயா்ன குடும்பத்தி்னரும் தமன்்மயா்ன 
மாற்றம்டய நீஙகள் எவவாறு மாற்றம்டய நீஙகள் எவவாறு 
உ்தவ முடியும் என்ப்தறகா்ன உ்தவ முடியும் என்ப்தறகா்ன 
உ்தவவிக்கு்றிபபுக்கள்உ்தவவிக்கு்றிபபுக்கள்:

•  உஙகள் குழந்்தக்கு நீஙகள் எ்்த 
வவிரும்புகி்றரீ்கள் என்பது பற்றி பபச  
கூடடஙகளில பஙபகறகவும்.

•  கூடடஙகளில கு்றிபபுக்ள எடுததுக்தகாள்ளுஙகள்.

•  ஆ்தாரஙகள் மறறும் பச்வக்ள ஆராயபவாம்.

•  உஙகள் குழந்்தயவின் நடவடிக்்ககள் மறறும் 
நைன்க்ளப கு்றிபதபடுக்க பநாடபுக் ்வததுக் 
தகாள்ளுஙகள். உஙகள் குழந்்தயவின் பவி்றபபுச் 
சான்்றி்தழ், பநாயத்தடுபபு ப்திவு, மருததுவ 
அ்றிக்்ககள், பு்கபபடஙகள், ம்திபபடீுகள், 
ம்திபபாயவுகள் மறறும் கடந்தகாை IFSPக்ளச் 
பசர்க்கவும். உஙகள் குழந்்தயவின் படஙகள் 
உண்்மகள் மறறும் ்தகவலகள் ்த்னிபபய்னாக்க 
உ்தவுகின்்ற்ன.

•  உஙகள் குழந்்தக்கு எது பரிநது்ரக்கபபடுவது 
பயனுள்ள்தாக இருக்கும்? அவளுக்கு/அவரு்டய 
ப்த்வக்ள நீஙகள் நன்்றாக அ்றிந்திருக்கி்றரீ்கள். 
உஙகள் குழந்்தக்கு என்்ன பவண்டும் என்ப்்த 
த்தரிநது தகாள்ளுஙகள், உஙகள் குழந்்தக்கு 
அந்த பச்வக்ளப தப்ற பள்ளி மறறும் IEP 
குழுவுடன் பவ்ை தசயயவும்.

மாற்றத்திறகுப பவின் என் 
அடுத்த படிகள் என்்ன?
உஙகள் மாவடடத்தில ஒரு குடும்ப ஆ்தரவு குழு, 
உள்ளூர் தபறப்றார் ஆசிரியர் மாைவர் சஙகம் 

(PTSA) அலைது சி்றபபுக் ஆபைாச்்னக் குழு (SEPAC) 
இருக்கி்ற்தா எ்ன பகடகவும். மாவடடத்தில ஒரு 
குடும்ப பச்வ ஊழியர், சமூக த்தாழிைாளி அலைது 
உஙகளுக்கு கவ்ைகள் இருந்தால உ்தவக்கூடிய 
பள்ளி உளவவியைாளர் இருக்கின்்றார்களா எ்ன 
பகடகவும். உஙகள் குடும்பம் மாற்றச் தசயலபாடடின் 
ஈடுபடுவ்தால ஒரு தபறப்றாராக, உஙகளுக்கும் 
குடும்பத்திறகும், உஙகளு்டய குடும்பத்திறகும் 
ஆ்தாயம் கி்டக்கைாம் என்ப்்த நி்்னவவில 
தகாள்ளுஙகள்

நாம் த்தரிநதுதகாள்ள 
பவண்டிய மற்ற 
்தகவலகள் என்்ன? 
உஙகள் குழந்்த ்தறபபாது DDD யவின் பச்வகளுக்கு 
்தகு்தியுள்ளவராய இருந்தால, உஙகள் குழந்்தயவின் 
நான்கு வயதுக்கு முன்பப மறுபரிசீை்்ன 
தசயயபபட பவண்டும். வயது DDD உட்னா்ன இந்த 
மாற்ற வழிவ்கயவின் பபாது, ஆரம்பத ்த்ையடீு 
ம்திபபடீுகள், மாற்றத ்தகவல மறறும் பள்ளி 
மாவடட ம்திபபடீடின் அ்றிக்்க்ய பகிர்நது 
தகாள்வது உஙகளுக்கு முக்கியம். மாற்றத ்திடடக் மாற்றத ்திடடக் 
கூடடத்தில இந்த ்தகவ்ைகூடடத்தில இந்த ்தகவ்ை DDD DDDக்கு தவளியவிடட க்கு தவளியவிடட 
உஙகள் ஒபபு்தல பள்ளி மாவடடத்திைிருநது உஙகள் ஒபபு்தல பள்ளி மாவடடத்திைிருநது 
தப்றைாம்.தப்றைாம். உஙகள் குழந்்தயவின் த்தாடர்ச்சியா்ன 
்தகு்தி்யத ்ீதர்மா்னிக்கத ்தகவலக்ளப தப்ற 
இயைவவில்ைதயன்்றால, உஙகள் குழந்்த நான்கு 
வய்தில DDD பச்வயவிைிருநது ்கவவிடபபடும்.



இன்னும் உ்தவவி அலைது ்தகவலக்ளப 
தப்ற நாம் எஙகு தசலைைாம்?

குழந்்தகள், இ்ளஞர்கள் மறறும் குடும்பஙகளுக்கா்ன து்்ற ்கக்குழந்்தகள் 
மறறும் குழந்்தகளுக்கா்ன ஆரம்பகாை ஆ்தரவு (ESIT) ்திடடம் IDEA பகு்தி Cஆரம்ப 
்த்ையடீடு பச்வகளின் மாநிைம் ்தழுவவிய மு்்ற்ய வழிநடததுகி்றது.

(360) 725-3500 

www.dcyf.wa.gov

பமலும் ்தகவலகளுக்கு த்தாடர்பு தகாள்ளவும் குடும்ப தசாததுக்கள் 
ஒருஙகி்ைபாளர் (FRC): உஙகள் உள்ளூர் பகு்தியவில ஒரு FRC யவின்  
தபயருக்காக வாஷிஙடன் வளர உ்தவுஙகள் 

1-800-322-2588

வாஷிஙடன் ஸபடட ஃபா்தர்ஸ தநடதவார்க் கிண்டரிங தசன்டர். சி்றபபுத 
ப்த்வகள் தகாண்ட குழந்்தக்ளக் தகாண்ட அ்்னதது ஆண்கள் மறறும் 
அவர்களது குடும்பஙகளுக்கா்ன ஆ்தரவும் ஆ்தாரஙகளுக்கா்ன ஆ்தரவும் 
வழஙகபபடுகி்றது. 
(425) 653-4286 

www.fathersnetwork.org

PAVE என்பது ஒரு மாநிை அளவவிைா்ன தபறப்றார் பயவிறசி மறறும் ்மயம், 
கு்்றபாடுகள் உள்ள குழந்்தகளுக்கு, வயதுவநப்தார் மூைமாக வயது 
வநப்தாருக்கு உ்தவு்தல.

1-800-572-7368 (800-5 PARENT)

www.wapave.org

வாஷிஙடன் மாநிை தபறப்றாரில இருநது தபறப்றார் என்பது மாநிை அளவவிைா்ன 
ஒரு வ்ைபபவின்்னல என்பது கு்்றபாடு்டய குழந்்தகள் அலைது வளர்ச்சி 
கு்்றபாடு்டய குழந்்தகளின் தபறப்றார்களுக்கு உள்ளபபூர்வமா்்ன ஆ்தரவு 
மறறும் ்தகவ்ை வழஙகும்.
1-800-821-5927

www.arcwa.org/parent-to-parent

வாஷிஙடன் மாநிைத்தின் ஆர்க் கலவவி, சுகா்தாரம், ்தன்்னி்்றவு, ்தன்்னம்பவிக்்க, 
சுயநிர்ையம், பமம்படுத்தல மறறும் வளர்ச்சிக் கு்்றபாடு்டய ்த்னிநபர்கள் 
மறறும் அவர்களின் குடும்பஙகளின் வவிருபபஙக்ள ஊக்குவவிக்கி்றது.
1-888-754-8798

www.arcwa.org

தபாது அ்றிவு்ர கண்காைவிபபாளரின் அலுவைகம் சி்றபபு கலவவி மறறும் 
த்தாடர்பு்டய பச்வக்ள தபறும் குழந்்தகளின் குடும்பஙகளுக்கு ஒரு 
பயனுள்ள இ்ைய்தளத்்தக் தகாண்டிருக்கின்்றது:    

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 
FAX: (360) 725-4925 
குரல: (360) 725-3500 
www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit

அ்்னதது நிகழ்ச்சிகளிலும் நடவடிக்்ககளிலும் பாகுபாடு ்த்டதசயயபபடடுள்ளது. இ்னம், நி்றம், ம்தம், 
தசயல, ப்தசிய ப்தாற்றம், பாைி்னம், வயது அலைது கு்்றபாடு ஆகியவற்றின் அடிபப்டயவில எவரும் 
வவிைக்கபபடுவ்தில்ை.
இந்த ஆவைத்தின் நகலக்ள மாறறு வடிவத்தில அலைது தமாழியவில நீஙகள் தப்ற வவிரும்பவி்னால, 
்தயவுதசயது DCYF அரசியை்மபபு த்தாடர்புக்ளத  (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov) த்தாடர்பு 
தகாள்ளவும்.
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