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పేరెంట్ గా మీ హక్కులు





ప్రి యమైన కుట్ంబాల్,

శిశువులు మరియు పసిబిడడ్ ల కోసెం వాషెంగట్ న్ యొకకు పారొ రెంభ మద్ద తు 
(ESIT) కార్యక్ర మానికి స్వాగతెం!

ESIT అర్హ తగల పిల్ల లక్ మరియు వారి క్టుెంబాలక్ లేదా సెంరక్షక్లక్ 
పుట్ట్ నప్పట్ నుెండి పిల్ల ల మూడవ పుట్ట్ నరోజు వరక్ సేవలు అెందిస్ుెంది. 

ESIT ప్రొ గా్ర మ్ అనేది క్టుెంబాలు, సెంరక్షక్లు, క్టుెంబ వనరుల 
సమనవాయకర్ (FRC) మరియు ప్ర తి పిల్ల ల ప్ర త్్యక అవసరాలను 
తీర్చడానికి సహాయానిని అెందిెంచే ఇతర నిపుణుల మధ్య సహకార ప్ర కి్ర య. 
ఈ కార్యక్ర మెం, కోచెంగ్ క్ పారొ ధాన్యత ఇవవాడెం మరియు తల్్ల దెండరొ లు 
మరియు ఇతర సెంరక్షక్లక్ వారి పిల్ల ల అభివృదిధి కి తోడ్పడే వ్్యహాలను అెందిెంచడానికి క్టుెంబ-కెంద్రొ కృతమై ఉెంది. 

నా క్మార్ మొదట సేవలను అెందుకోవడెం పారొ రెంభిెంచెంది ఎపు్పడో నాక్ గుర్ుెంది. మేము అదే రోజున వ్యక్ిగతీకరిెంచన క్టుెంబ 
సేవా ప్ర ణాళిక (IFSP) కోసెం ఆమె మూల్యెంకనెం మరియు సమ్మతి చేశాము. ఈ ప్ర కి్ర య ఎల ఉెంటుెంది మరియు నా క్మార్ మరియు 
ఆమె పురోగతికి అర్ెం ఏమిట్, ఏమి జరగబోతోెందనే దాని గురిెంచ ఆలోచెంచస్ూ నా తల తిరగడెంతో అపాయెంట్ మెెంట్ ను వెళ్ల డెం నాక్ 
గుర్ుెంది. 

ఈ పతరొ ెం వాషెంగట్ న్ లోని పిల్ల లక్ ESIT సేవలను అెందిెంచడానికి అనుసరిెంచన విధానానిని వివరిస్ుెంది మరియు ఇది తల్్ల దెండరొ లక్ 
మరియు సెంరక్షక్లక్ గొప్ప మెటీరియల్. విధానపరమైన భదరొ తల ఉదే్ద శ్యెం అెంటే తల్్ల దెండరొ లు మరియు సెంరక్షక్లక్ వారి చటట్ పరమైన 
హక్కులు మరియు రక్షణల గురిెంచ తెల్యజేయడెం. ఈ పత్రొ నిని సేవ్ చేసుకోెండి మరియు తల్్ల దెండరొ లు లేదా సెంరక్షక్నిగా మీక్ ప్ర కి్ర య 
లేదా మీ హక్కుల గురిెంచ ప్ర శనిలు ఉెంటే దానిని తిరిగి చూడెండి. 

జూలీ, తోటి తలిలి దండరు ల్

విషయ సూచిక పటిట్ క

పరిచయం                                                                               1
IDEA పార్ట్  C కిెంద స్్పిెంచబడిన ఇెండివిడు్యవల్స్ విత్ 
డిసెబిల్టీస్ ఎడు్యకషన్ యాక్ట్  (IDEA) మరియు శిశువులు 
మరియు పసిపిల్ల లక్ పారొ రెంభ మద్ద తు (ESIT) కార్యక్ర మెం 
యొకకు సెంక్షిప్ అవలోకనెం.

విధానపరమైన భదరు తల అవలోకనం                                        2
సేవలను అెందుక్నే పిల్ల ల తల్్ల దెండరొ లు లేదా సెంరక్షక్నిగా 
మీ హక్కుల జాబిత్.

మ్ందస్్ వ్రి తపూర్వక నోటీస్                                                3
అటువెంట్ మారు్పలను చేయడానికి ముెందు పిల్ల ల 
వ్యక్ిగతీకరిెంచన క్టుెంబ సేవా ప్ర ణాళికలో తల్్ల దెండరొ లు 
ప్ర తిపాదిత మారు్పల నోటీసును సీవాకరిెంచవలసిన అవసరానిని 
వివరిస్్రు.

తలిలి దండరు ల సమ్మతి                                                                 4
తల్్ల దెండరొ ల సమ్మతి అెంటే ఏమిట్ మరియు పిల్ల ల సేవలను 
సీవాకరిెంచడానికి అది ఎపు్పడు అవసరెం అనే దాని గురిెంచ 
అవలోకనెం.

రికార్్ల్                                                                                 5
మీ పిల్ల ల గోప్యత హక్కు మరియు మీ పిల్ల ల రికారడ్ ులను 
ప్ెందటానికి మరియు సమీక్షిెంచడానికి తల్్ల దెండరొ లుగా మీ 
హక్కు యొకకు వివరణ.

వివ్ద పరిష్కార విధానాల్                                                      8
మీరు సేవ లేదా నిర్ణ యెంతో విభేదిెంచనపు్పడు ఏమి చేయాల్.

మధయువర్ిత్వం                                                                         8
మీ పిల్ల ల బృెందెంలో సమస్య పరిష్కురానికి మద్ద తు ఇవవాగల 
పక్షపాతెం లేని వ్యక్ితో కల్సి పనిచేయడెం ఒక మార్ెం.

నిష్పాక్షిక తగిన పరి క్రి య విచారణల్                                         9
నిష్్పక్షిక వినికిడి అధికారి నిరవాహెంచన ఒక అధికారిక విధానెం, 
ఒక క్టుెంబెం ఫిరా్యదు చేయడానికి ప్ర యతినిెంచనపు్పడు 
ఉపయోగిెంచబడుతుెంది. 

పరిపాలనా ఫిర్యుద్ల్                                                         10
ప్రొ గా్ర మ్ అవసరాలు తీర్చబడలేదని ఒక క్టుెంబెం ఆెందోళన 
చెందుతుెంటే కొనస్గిెంచే ఒక అధికారిక ప్ర కి్ర య. 

సర్రు గేట్ తలిలి దండరు ల్                                                           11
తల్్ల దెండరొ లు లేదా ఇతర చటట్ పరమైన సెంరక్షక్లు 
అెందుబాటులో లేనపు్పడు మరియు ఆ వ్యక్ి ఎల ఎెంపిక 
చేయబడాడ్ రో పిల్ల ల తరపున పనిచేయడానికి ఒక వ్యక్ిని 
కటాయెంచనపు్పడు వివరిస్ుెంది. 

సంపరి దంపు సమాచారం                                          వెన్క కవర్
పిల్ల లు, యువత మరియు క్టుెంబాల విభాగెంలో ESIT రాషట్ ్ర 
నాయకతవా బృెందానికి ఎల చేరుకోవాల్.





వాషెంగట్ న్ లో, పార్ట్  C 
వ్యవస్ను శిశువులు మరియు 
పసిపిల్ల లక్ ముెందస్ు 
మద్ద తు (ESIT) కార్యక్ర మెం 
అెంటారు.

ఫ్యుమిలీ రిసోర్స్స్ కోఆర్ినేటర్స్ 
(FRCs), క్టుెంబాలతో కల్సి పనిచేసే 
పార్ట్  C కిెంద వారి విధానపరమైన 
భదరొ తలను అర్ెం చేసుకోవడానికి 
అదనపు మెటీరియల్ లను 
సూచెంచవచు్చ. మీ చనానిరి 
అభివృదిధి  అవసరాలను తీర్చడెంలో 
సహాయపడటానికి, మీరు మరియు 
ఇతర క్టుెంబ సభు్యలు నిపుణులతో 
భాగస్వాములుగా ఉెండగల మార్ాలను 
కూడా వారు సూచెంచవచు్చ.

పరిచయం

ఇెండివిడు్యవల్స్ విత్ డిసెబిల్టీస్ ఎడు్యకషన్ యాక్ట్  అెంటే ఏమిట్ మరియు అది ఎల మీ 
పిల్ల లకి సెంబెంధిెంచ?

ఇెండివిడు్యవల్స్ విత్ డిసెబిల్టీస్ ఎడు్యకషన్ యాక్ట్  (IDEA) అనేది సమాఖ్య చటట్ ెం, ఇది 
అర్హ తగల శిశువులు మరియు పసిబిడడ్ లక్ (పుట్ట్ న వయసుస్ - 36 నెలల) వికలెంగులు 
మరియు వారి క్టుెంబాలక్ ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలక్ సెంబెంధిెంచన నిబెంధనలను 
కల్గి ఉెంటుెంది. ఈ నిబెంధనలు IDEA యొకకు పార్ట్  C కి్ర ెంద చేర్చబడాడ్ య. ఇవి సమాఖ్య 
నిబెంధనలలో (34 CFR పార్ట్  303) మరియు సేట్ ట్ ఆఫ్ వాషెంగట్ న్ పాలసీలు మరియు విధానాలలో 
వివరిెంచబడాడ్ య.

వాషెంగట్ న్ లో, పార్ట్  C వ్యవస్ను శిశువులు మరియు పసిపిల్ల లక్ ముెందస్ు మద్ద తు (ESIT) 
కార్యక్ర మెం అెంటారు. ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా పారొ సెస్ ప్ర తి దశలో క్టుెంబ ప్ర మేయానిని పెంచడానికి 
మరియు తల్్ల దెండరొ ల సమ్మతిని నిరాధి రిెంచడానికి ఈ వ్యవస్ రూప్ెందిెంచబడిెంది, మొటట్ మొదట్ 
రిఫెరల్ తో పారొ రెంభమై సేవా డెల్వరీ మరియు మారు్ప దావారా కొనస్గుతుెంది.

ESIT కార్యక్ర మెంలో తల్్ల దెండరొ లు మరియు పిల్ల ల హక్కులను పరిరక్షిెంచే విధానపరమైన భదరొ తలు 
ఉనానియ. 34 CFR 303.400-438 వద్ద  సమాఖ్య నిబెంధనల ప్ర కారెం నిరవాచెంచన విధెంగా ఈ 
విధానపరమైన భదరొ తల గురిెంచ తల్్ల దెండరొ లక్ తెల్యజేయాల్, 34 CFR 303.430-438 వద్ద  
వివాద పరిష్కుర ఎెంపికలతో సహా, వారి చనానిరి మరియు క్టుెంబానికి అెందిెంచే సేవలలో 
నాయకతవా పాతరొ  ఉెంటుెంది, తదావారా వారు చురుక్గా పాల్్నవచు్చ. ఈ తల్్ల /తెండిరొ  హక్కుల 
డాక్్యమెెంట్ సమాఖ్య పార్ట్  C నిబెంధనల ప్ర కారెం నిరవాచెంచన విధెంగా పిల్ల లు మరియు 
క్టుెంబాల విధానపరమైన భదరొ తల అధికారిక నోటీసు.

ప్ర తి క్టుెంబ వనరుల సమనవాయకర్ (FRC) మరియు ముెందస్ు జోక్య సేవలను అెందిెంచడెంలో 
పాల్్నని ముెందస్ు జోక్య సేవా ప్ర దాత దావారా పిల్ల ల మరియు క్టుెంబ విధానపరమైన భదరొ తల 
గురిెంచ అదనపు సమాచారెం అెందుబాటులో ఉెంది.
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“తగిన మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ 
సేవల్” IFSP పారొ సెస్ దావారా 
నిర్ణ యెంచబడత్య. IFSPలో 
గుర్ిెంచబడిన ఫల్త్లను 
స్ధిెంచడానికి చనానిరి మరియు 
క్టుెంబెం ప్ర త్్యక అవసరాలను 
తీర్చడానికి అవసరమైన నిరి్ద షట్  
ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవల 
ప్ర కటనను IFSP కల్గి ఉెండాల్.  
ఫెడరల్ పార్ట్  C నిబెంధనలు  
www gpo gov/fdsys/pkg/
FR-2011-09-28/pdf/2011-
22783 pdf పార్ట్  C కిెంద అర్హ త 
ఉనని "ప్ర తీ చనానిరి అభివృదిధి  
అవసరాలను తీర్చడానికి 
రూప్ెందిెంచబడిన సేవలుగా 
ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలను 
మరియు చనానిరి అభివృదిధి ని 
పెంచడానికి సెంబెంధిెంచన క్టుెంబ 
అవసరాలను నిరవాచెంచెండి.”

వయుక్్గతంగా గ్ర్ించదగిన 
సమాచారంలో ఇవి ఉంటాయి: 

1. మీ పిల్ల ల పేరు, మీ పేరు లేదా 
ఇతర క్టుెంబ సభు్యల పేర్ల ు.

2. మీ పిల్ల ల లేదా క్టుెంబెం యొకకు 
చరునామా. 

3. మీ పిల్ల ల లేదా మీ స్మాజిక 
భదరొ త్ సెంఖ్య వెంట్ వ్యక్ిగత 
ఐడెెంట్ఫైయర్.

4. మీ పిల్ల ల పుట్ట్ న త్ద్, పుట్ట్ న 
ప్ర దేశెం మరియు తల్్ల  యొకకు 
మొదట్ పేరు వెంట్ ఇతర పరోక్ష 
ఐడెెంట్ఫైయర్ లు. 

5. సహేతుకమైన నిశ్చయతతో మీ 
బిడడ్ ను గుర్ిెంచడెం స్ధ్యెం చేసే 
వ్యక్ిగత లక్షణాలు లేదా ఇతర 
సమాచారెం యొకకు జాబిత్.

6. సమాచారెం కోరిన వ్యక్ికి మీ పిల్ల ల 
గుర్ిెంపు తెలుసు అని ముెందస్ు 
జోక్య కార్యక్ర మెం  సహేతుకెంగా 
విశవాసిస్ుెంది.

విధానపరమైన భదరు తల అవలోకనం

ఈ డాక్్యమెెంట్ ప్ర యోజనాల కోసెం, తల్్ల /తెండిరొ  అెంటే చనానిరి  
పుటట్ ుకక్ కారణెం అయన తల్్ల దెండరొ లు, దత్త తీసుక్నని తల్్ల దెండరొ లు, 
చటట్ పరమైన సెంరక్షక్లు, జన్మనిచ్చన లేదా దత్త తల్్ల దెండరొ ల 
స్్నెంలో బిడడ్  ఎవరితోనైత్ నివసిెంచే పెంపుడు తల్్ల /తెండిరొ  లేదా వ్యక్ి.

ESIT సేవలను అెందుక్నే పిల్ల ల తల్్ల దెండరొ లుగా మీ హక్కులు ఏమిట్?

వాషెంగట్ న్ ESIT ప్రొ గా్ర మ్ లో, తల్్ల దెండరొ లుగా మీక్ ఈ కి్ర ెంది హక్కులు 
ఉనానియ:

• రిఫెరల్ నుెండి 45 కా్యలెండర్ రోజులలో, పారొ రెంభ IFSP సమావేశెంలో 
వ్యక్ిగతీకరిెంచన క్టుెంబ సేవా ప్ర ణాళిక (IFSP) అభివృదిధి  
తరువాత మల్ట్ డిసిపి్ల నరీ మూల్యెంకనెం మరియు అెంచనా హక్కు ఉెంటుెంది. మల్ట్ డిసిపి్ల నరీ 
అెంటే రెండు లేదా అెంతకెంటే ఎక్కువ విభినని వృత్ిపరమైన విభాగాలు లేదా ప్ర త్్యకతలు. 
ఉదాహరణక్, సీ్పచ్ లెంగ్వాజ్ పాథాలజిస్ట్  మరియు సె్పషల్ ఎడు్యకటర్.

• మూల్యెంకనెం, అెంచనా, IFSP అభివృదిధి , సేవా సమనవాయెం మరియు విధానపరమైన 
భదరొ తలను క్టుెంబాలక్ ఎటువెంట్ ఖరు్చ లేక్ెండా ప్ెందే హక్కు ఉెంటుెంది.

• సీకు్రనిెంగ్  పారొ సెస్ లో (ఉపయోగిెంచనట్ల యత్) ఎపు్పడైనా, మీరు దాని కోసెం అభ్యర్ిస్ే మరియు 
సమ్మతిస్ే, మూల్యెంకనెం సీవాకరిెంచే హక్కు ఉెంటుెంది.

• పార్ట్  C కిెంద అర్హ త ఉెంటే, IFSPలో ప్ర సెంగిెంచన విధెంగా మీ బిడడ్  మరియు క్టుెంబానికి తగిన 
మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవలను అెందుక్నే హక్కు ఉెంటుెంది.

• సీకు్రనిెంగ్, మూల్యెంకనాలు, అెంచనా మరియు సేవలను తిరసకురిెంచే హక్కు ఉెంటుెంది.

• మీ చనానిరి గుర్ిెంపు, మూల్యెంకనెం లేదా ఉెంచు స్లనిని మార్చడెం లేదా మీ చనానిరి లేదా 
క్టుెంబానికి తగిన ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలను అెందిెంచడెం వెంట్ ప్ర తిపాదనలక్ 
సెంబెంధిెంచ నిర్ణ యెం తీసుకోబడే అనిని సమావేశాలక్ ఆహావానిెంచడానికి మరియు పాల్్నే హక్కు 
ఉెంటుెంది.

• మీ చనానిరి గుర్ిెంపు, మూల్యెంకనెం లేదా ఉెంచు స్లెంలో లేదా మీ చనానిరి లేదా క్టుెంబానికి 
తగిన ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలను అెందిెంచడెంలో మారు్పను ప్ర తిపాదిెంచడానికి లేదా 
తిరసకురిెంచడానికి ముెందు సకాలెంలో వా్ర తపూరవాక నోటీసును అెందుక్నే హక్కు ఉెంటుెంది.

• మీ చనానిరి అభివృదిధి  అవసరాలను తీర్చడానికి తగిన మేరక్ సహజ వాత్వరణెంలో ప్ర తి 
ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవను అెందుక్నే హక్కు ఉెంటుెంది.

• వయుక్్గతంగా గ్ర్ించదగిన సమాచార గోప్యతను నిరవాహెంచే హక్కు ఉెంటుెంది.

• మీ చనానిరి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా రికారడ్ ు పారొ రెంభ కాపీని ఎటువెంట్ ఖరు్చ లేక్ెండా ప్ెందే 
హక్కు ఉెంటుెంది.

• ప్ర తి మూల్యెంకనెం, అెంచనా మరియు IFSP కాపీకి హక్కు, ప్ర తి IFSP సమావేశెం తరువాత 
వీలైనెంత తవారగా మీక్ అెందిెంచాల్.

• పరిశీల్ెంచడానికి మరియు సమీక్షిెంచే హక్కు, సముచతమైత్, మీ చనానిరి రికారడ్ ులను 
సవరిెంచెండి.

• తల్్ల /తెండిరొ /ప్రొ వైడర్ అభిపారొ య భేదాలను పరిషకురిెంచడానికి మధ్యవర్ితవాెం మరియు/లేదా 
నిష్్పక్షికమైన పారొ సెస్ విచారణను అభ్యర్ిెంచే హక్కు ఉెంటుెంది. పరిపాలనాపరమైన ఫిరా్యదు 
చేసే హక్కు ఉెంటుెంది.

పైన పేర్కునని హక్కులతో పాటు, పార్ట్  C కిెంద నిరి్ద షట్  విధానపరమైన భదరొ తల గురిెంచ మీక్ 
తెల్యజేయడానికి మీక్ అర్హ త ఉెంది. ఈ హక్కులు కి్ర ెంద వివరిెంచబడాడ్ య.

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
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మ్ందస్్ వ్రి తపూర్వక నోటీస్

మీ పిల్ల ల ESIT సమావేశాల ప్రొ వైడర్ల ు మరియు సేవలక్ ప్ర తిపాదిత మారు్పలు మీక్ ఎల తెల్యజేయబడత్య?

మీ చనానిరి గుర్ిెంపు, మూల్యెంకనెం లేదా ఉెంచు స్లెం లేదా మీ 
చనానిరి మరియు మీ క్టుెంబానికి తగిన ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా 
సేవలను అెందిెంచడెం పారొ రెంభిెంచడానికి లేదా మార్చడానికి ముెందస్ు 
మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత ప్ర తిపాదిెంచడానికి లేదా తిరసకురిెంచడానికి 
ముెందు మీక్ తగిన ముెందు వా్ర తపూరవాక నోటీసు ఇవావాల్. మీక్ 
తెల్యజేయడానికి నోటీసు తగినెంతగా వివరిెంచాల్:

• ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవల కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా ముెందస్ు 
మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత ప్ర తిపాదిెంచన లేదా తిరసకురిెంచే చర్య.

• చర్య తీసుకోవడానికి కారణాలు.

• పార్ట్  C కిెంద అెందుబాటులో ఉనని అనిని విధానపరమైన భదరొ తలు.

• రాషట్ ్ర మధ్యవర్ితవాెం, రాషట్ ్ర ఫిరా్యదు మరియు తగిన పారొ సెస్ 
విచారణ విధానాలు, ఫిరా్యదును ఎల దాఖలు చేయాలో మరియు 
ఆ విధానాల కాలక్ర మాలతో సహా వివరణ ఉెంటుెంది.

తప్ప స్పషట్ ెంగా అల చేయలేకప్త్, నోటీసు తప్పనిసరిగా స్మాన్య 
ప్ర జలక్ అర్మయ్్య భాషలో వా్ర యబడాల్ మరియు మీ స్్నిక భాషలో 
అెందిెంచాల్.

మీ స్్నిక భాష లేదా ఇతర కమూ్యనికషన్ మోడ్ వా్ర తపూరవాక భాష 
కాకప్త్, ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత వీట్ని నిరాధి రిెంచడానికి 
చర్యలు తీసుకోవాల్:

• నోటీసు మౌఖికెంగా లేదా ఇతర మార్ాల దావారా మీ స్్నిక భాషలో 
లేదా ఇతర కమూ్యనికషన్ మోడ్ లో మీక్ అనువదిెంచబడుతుెంది;

• మీరు నోటీసును అర్ెం చేసుకోెండి; మరియు

• ఈ విధానాలలో వివరిెంచన అవసరాలు నెరవేరి్చనట్ల ు వా్ర తపూరవాక 
ఆధారాలు ఉనానియ.

మీ వా్ర తపూరవాక సమ్మతి ముెందు ప్ెందాల్:

• మీ బిడడ్ క్ వైకల్యెం ఉననిట్ల ు అనుమానిెంచబడినట్ల ు ఉెందో లేదో 
తెలుసుకోవడానికి అభివృదిధి  సీకు్రనిెంగ్ ను నిరవాహెంచడెం.

• మీ చనానిరి అనిని చనానిరిలను మరియు అెంచనాను 
నిరవాహెంచడెం.

• మీ చనానిరికి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలను అెందిెంచడెం.

• సేవలక్ చల్్ల ెంచడానికి ప్ర జా ప్ర యోజనాలు లేదా భీమా లేదా 
పై్రవేట్ భీమాను ఉపయోగిెంచడెం.

• మీ గురిెంచ వ్యక్ిగతెంగా గుర్ిెంచదగిన సమాచారానిని 
పెంచుకోవడెం.

ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలు అెందిెంచడానికి ముెందు మీ 
వా్ర తపూరవాక అనుమతి కూడా ప్ెందాల్.

మీరు సమ్మతి ఇవవాకప్త్, మిమ్మల్ని బలవెంతెం (ఫోర్స్) చేయడానికి 
ఎటువెంట్ చర్య తీసుకోరు. మరో మాటలో చపా్పలెంటే, సమ్మతిని 
అెందిెంచడానికి మీ నిరాకరణను సవాలు చేయడానికి FRC, లేదా 
ముెందస్ు జోక్య సేవా ప్ర దాత తగిన ప్ర కి్ర య వినికిడి విధానాలను 
ఉపయోగిెంచలేరు.
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స్థా నిక భాష, ఇకకుడ పరిమిత ఆెంగ్ల  
భాష్ నైపుణా్యలు ఉననివారిని 
సూచెంచడానికి ఉపయోగిస్్రు, అెంటే 
మీరు స్ధారణెంగా ఉపయోగిెంచే భాష. 
మీ చనానిరి మూల్యెంకనాలు మరియు 
అెంచనాలను నిరవాహస్ుననిపు్పడు, 
స్్నిక భాష అెంటే మీ చనానిరి 
స్ధారణెంగా ఉపయోగిెంచే భాష. 
చవిట్ లేదా వినికిడి కషట్ ెంగా ఉెండటెం, 
గుడిడ్  లేదా దృషట్  లోపెం ఉనని వ్యక్ికి 
లేదా వా్ర తపూరవాక భాష లేని వ్యక్ికి 
సెంబెంధిెంచ ఉపయోగిెంచనపు్పడు, 
స్్నిక భాష అెంటే ఆ వ్యక్ి స్ధారణెంగా 
ఉపయోగిెంచే కమూ్యనికషన్ మోడ్ 
(సెంకత భాష, బ్రొ యల్ వెంట్వి, లేదా 
నోట్ కమూ్యనికషన్).

తలిలి దండరు ల సమ్మతి

తల్్ల దెండరొ ల సమ్మతి అెంటే ఏమిట్ మరియు మీ సమ్మతి హక్కును మీరు ఎల 
ఉపయోగిెంచుకోవచు్చ?

సమ్మతి అెంటే:

• మీ స్్నిక భాషలో, సమ్మతి కోరిన కారా్యచరణక్ సెంబెంధిెంచన మొత్ెం సమాచారెం మీక్ 
పూర్ిగా తెల్యజేయబడిెంది.

• మీ సమ్మతి కోరిన కారా్యచరణను నిరవాహెంచడానికి మీరు వా్ర తపూరవాకెంగా అర్ెం చేసుక్నానిరు 
మరియు అెంగీకరిస్ునానిరు, మరియు సమ్మతి కారా్యచరణను వివరిస్ుెంది మరియు విడుదల 
చేయబడే, ఎవరికి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా రికారడ్ ులను (ఏదైనా ఉెంటే) జాబిత్ చేస్ుెంది.

• సమ్మతి ఇవవాడెం మీ వెంతు సవాచ్ెందెంగా ఉెందని మీరు అర్ెం చేసుకోెండి మరియు ఎపు్పడైనా 
ఉపసెంహరిెంచుకోవచు్చ.

మీ సమ్మతిని మీరు ఉపసెంహరిెంచుక్ెంటే, అది పునరావృతెం కాదు (సమ్మతి 
ఉపసెంహరిెంచబడటానికి ముెందు సెంభవిెంచన చర్యక్ ఇది వర్ిెంచదు).

క్టుెంబ వనరుల సమనవాయకర్ (FRC), ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత లేదా తగిన అర్హ తగల 
సిబ్ెంది మీరు వీట్ని తెలుసుక్నానిరని నిరాధి రిెంచడానికి సహేతుకమైన ప్ర యత్నిలు చేస్్రు:

• సీకు్రనిెంగ్, మూల్యెంకనెం మరియు అెంచనాల సవాభావెం లేదా అెందుబాటులో ఉనని సేవల గురిెంచ 
పూర్ిగా తెలుసుకోెండి.

• సమ్మతి ఇవవాకప్త్ మీ చనానిరి సీకు్రనిెంగ్, మూల్యెంకనెం మరియు అెంచనాలను లేదా సేవలను 
ప్ెందలేరని అర్ెం చేసుకోెండి.

పార్ట్  C కిెంద అర్హ త ఉనని చనానిరి తల్్ల /తెండిరొ గా, మీ చనానిరి లేదా ఇతర క్టుెంబ సభు్యలు ఈ 
కార్యక్ర మెం కిెంద ఏదైనా ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవ(ల)ను అెంగీకరిస్్రా లేదా తిరసకురిెంచాల 
అని మీరు నిర్ణ యెంచవచు్చ. ESIT కార్యక్ర మెం కి్ర ెంద ఇతర ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలను 
హాని చేయక్ెండా మొదట అెంగీకరిెంచన తరావాత మీరు అలెంట్ సేవను (క్టుెంబ వనరుల 
సమనవాయానికి నిబెంధనల ప్ర కారెం అవసరమైన పరిపాలనా విధులు తప్ప) తిరసకురిెంచవచు్చ.
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రికార్్ల్

పిల్ల ల రికారడ్ ులను పారొ ప్యత చేయడానికి మరియు సమీక్షిెంచడానికి తల్్ల దెండరొ లక్ ఏ హక్కులు 
ఉనానియ?

గోపయుత

ఈ పతరొ ెంలో వివరిెంచన సమాచార విధానాల గోప్యతక్ అనుగుణెంగా, సీకు్రనిెంగ్, మూల్యెంకనాలు 
మరియు అెంచనాలు, అర్హ త నిర్ణ యాలు, IFSP ల అభివృదిధి  మరియు అమలు, ముెందస్ు జోక్య 
సేవలను అెందిెంచడెం, మీ చనానిరి గురిెంచ వ్యక్ిగత ఫిరా్యదులు మరియు పార్ట్  C ప్రొ గా్ర మ్ లోని ఏదైనా 
ఇతర భాగాలక్ మీ చనానిరి గురిెంచ మరియు మీ క్టుెంబెం గురిెంచ సెంబెంధిెంచన ఏవైనా కల్గిన 
రికారడ్ ులను పరిశీల్ెంచడానికి మరియు సమీక్షిెంచడానికి మీక్ అవకాశెం ఇవావాల్.

ప్ర తి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత మీ బిడడ్  లేదా క్టుెంబానికి సెంబెంధిెంచన ఏవైనా రికారడ్ ులను 
పరిశీల్ెంచడానికి మరియు సమీక్షిెంచడానికి (పనిచేసే గెంటలలో) మీక్ అవకాశెం ఇవావాల్. పార్ట్  C 
కిెంద కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా ప్రొ వైడర్ సేకరిెంచన, నిరవాహెంచే లేదా ఉపయోగిెంచన సమయెం నుెండి మీ 
చనానిరి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలక్ సూచెంచబడిన సమయెం నుెండి పాల్్నే ఏజెన్స్ ఇకపై 
నిరవాహెంచడానికి అవసరెం లేదు లేదా వర్ిెంచే ఫెడరల్ మరియు రాషట్ ్ర చటాట్ ల కి్ర ెంద సమాచారానిని 
నిరవాహెంచదు. ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత అనవసరమైన ఆలస్యెం లేక్ెండా మరియు 
మీ చనానిరి మరియు క్టుెంబ సభు్యల గుర్ిెంపు, మూల్యెంకనెం, ఉెంచు స్లెం లేదా సేవలను 
అెందిెంచడానికి సెంబెంధిెంచన IFSP లేదా విచారణకి సెంబెంధిెంచన ఏదైనా సమావేశానికి ముెందు 
మరియు ఎట్ట్  పరిస్ితులో్ల నూ, అభ్యర్న చేసిన తరావాత 10 కా్యలెండర్ రోజులక్ మిెంచ ఉెండాల్. 
ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా రికారడ్ ులను పరిశీల్ెంచడానికి మరియు సమీక్షిెంచే అవకాశెంలో ఇవి ఉనానియ:

• రికారడ్ ు వివరణలు మరియు సెంత అవగాహనాల కోసెం సహేతుకమైన అభ్యర్నలక్ ముెందస్ు 
మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత నుెండి ప్ర తిస్పెందనక్ హక్కు ఉెంటుెంది.

• ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత సమాచారానిని కల్గి ఉనని రికారడ్ ులను అెందిెంచమని 
అభ్యర్ిెంచే హక్కు, ఆ కాపీలను అెందిెంచడెంలో విఫలమైత్, రికారడ్ ులను పరిశీల్ెంచడానికి మరియు 
సమీక్షిెంచడానికి మీక్ అవకాశెం ఇవవాక్ెండా సమర్వెంతెంగా నిరోధిస్ుెంది.

• మీక్ పారొ తినిధ్యెం వహస్ునని ఎవరైనా రికారడ్ ును పరిశీల్ెంచ, సమీక్షిెంచే హక్కు ఉెంటుెంది.

కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా ప్రొ వైడర్ క్ డాక్్యమెెంటేషన్ ఇవవాకప్త్ మీ చనానిరికి సెంబెంధిెంచన రికారడ్ ులను 
పరిశీల్ెంచడానికి మరియు సమీక్షిెంచడానికి, మీక్ అధికారెం ఉెందని ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా 
ప్ర దాత అనుకోవచు్చ, రక్షణ బాధ్యత, పెంపుడు సెంరక్షణ, సెంరక్షకతవాెం, విడిప్వటెం, మరియు 
విడాక్లు వెంట్ విషయాలను నియెంతిరొ ెంచే వర్ిెంచే రాషట్ ్ర చటట్ ెం ప్ర కారెం మీక్ అధికారెం లేదు.

ప్ర తి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత పారీట్  పేరుతో సహా, పార్ట్  C కిెంద సేకరిెంచన, ప్ెందిన లేదా 
ఉపయోగిెంచన రికారడ్ ులక్ పారొ ప్యత ప్ెందే పారీట్ ల (తల్్ల దెండరొ లు మరియు అటువెంట్ కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా 
ప్రొ వైడర్ అధీకృత ఉదో్యగుల పారొ ప్యత మినహా) వా్ర తపూరవాక రికారడ్ ును ఉెంచాల్, పారీట్  పేరు, త్ద్ పారొ ప్యత 
ఇవవాబడిెంది మరియు చనానిరి రికారడ్ ును ఏ ప్ర యోజననానికి ఉపయోగిెంచడానికి పారీట్ కి అధికారెం 
ఉెండటెంతో సహా.

ఏదైనా ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా రికారడ్ ులో ఒకట్ కెంటే ఎక్కువ చనానిరి సమాచారెం ఉెంటే, మీ బిడడ్ క్ 
లేదా మీక్ సెంబెంధిెంచన సమాచారానిని మాతరొ మే మీరు పరిశీల్ెంచ సమీక్షిెంచవచు్చ లేదా నిరి్ద షట్  
సమాచారెం గురిెంచ తెల్యజేయవచు్చ.

ఈ విభాగంలో క్ంద నిర్వచనాల్ 
ఉపయోగించబడతాయి:

1  “నశంప చేయడం” అెంటే 
వ్యక్ిగతెంగా గుర్ిెంచబడదని 
నిరాధి రిెంచడానికి భౌతికెంగా నశిెంప 
చేయడెం లేదా సమాచారెం నుెండి 
వ్యక్ిగత ఐడెెంట్ఫైయర్ లను 
తొలగిెంచడెం; 

2  “మ్ందస్్ జోకయు రికార్్ల్,” 
“ఎడ్యుకేషన్ రికార్్ (ల్)” 
లేదా “రికార్డ్  (లు)” అెంటే 
పిల్ల లకి సెంబెంధిెంచన 
అనిని రికారడ్ ులు పార్ట్  C కిెంద 
సేకరిెంచడెం, నిరవాహెంచడెం 
లేదా ఉపయోగిెంచడెం అవసరెం; 
మరియు 

3  “పారిట్ సిపేటింగ్ ఏజెన్స్” 
అెంటే పార్ట్  Cలో అవసరాలను 
అమలు చేయడానికి వ్యక్ిగతెంగా 
గుర్ిెంచదగిన సమాచారానిని 
సేకరిెంచ, నిరవాహెంచే లేదా 
ఉపయోగిెంచే ఏదైనా వ్యక్ి, ఏజెన్స్, 
ఎెంట్టీ లేదా సెంస్. పాల్్నే 
ఏజెన్స్లో సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ 
ఉెంటుెంది, పార్ట్  C సేవల(సేవా 
సమనవాయెం, మూల్యెంకనాలు 
మరియు మదిెంపు మరియు ఇతర 
పార్ట్  C సేవలతో సహా)ను అెందిెంచే 
ప్ర తి ముెందస్ు జోక్య సేవా ప్ర దాత. 
ఇది పారొ ధమిక రిఫెరల్ మూలలు 
లేదా ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా 
సేవలక్ నిధులు సమకూర్్చ 
ప్ర భుతవా లేదా పై్రవేట్ ఏజెన్స్లను 
కల్గి ఉెండదు.
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ప్ర తి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత, అభ్యర్న మేరక్, కాెంటారొ కట్ ర్ 
లేదా ప్రొ వైడర్ సేకరిెంచన, నిరవాహెంచే, లేదా ఉపయోగిెంచన 
ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా రికారడ్ ుల రకాలు మరియు స్్నాల జాబిత్ను 
మీక్ అెందిస్ుెంది. ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత ఆ 
రికారడ్ ులను పరిశీల్ెంచడానికి మరియు సమీక్షిెంచడానికి మీ అవకాశానిని 
ఉపయోగిెంచక్ెండా ఫీజు మిమ్మల్ని సమర్వెంతెంగా నిరోధిెంచదు, 
పార్ట్  C కిెంద మీ కోసెం తయారు చేసిన రికారడ్ ుల కాపీల కోసెం ఫీజు 
వసూలు చేయవచు్చ. అయనప్పట్కీ, పార్ట్  C కిెంద సమాచారానిని 
శోధిెంచడానికి లేదా తిరిగి ప్ెందటానికి వారు ఫీజు వసూలు 
చేయకప్వచు్చ. అదనెంగా, ప్ర తి మూల్యెంకనెం, చనానిరి అెంచనా, 
క్టుెంబ అెంచనా మరియు IFSP కాపీని కూడా మీక్ ఖరు్చ లేక్ెండా 
అెందిెంచాల్, ఇది ప్ర తి IFSP సమావేశెం తరువాత స్ధ్యమవుతుెంది.

పార్ట్  C కిెంద సేకరిెంచన, నిరవాహెంచే, లేదా ఉపయోగిెంచన ముెందస్ు 
మధ్యవర్ితవా రికారడ్ ులలోని సమాచారెం సరికానిది లేదా తపు్పదోవ 
పట్ట్ ెంచేది లేదా మీ లేదా మీ చనానిరి గోప్యత లేదా ఇతర హక్కులను 
ఉల్ల ెంఘిస్ుెందని మీరు విశవాసిస్ే, మీరు సమాచారెంను సవరిెంచడానికి 
సమాచారానిని నిరవాహెంచే ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాతని 
అభ్యర్ిెంచవచు్చ.

• అటువెంట్ కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా ప్రొ వైడర్ అభ్యర్నను అెందుక్నని 
తరావాత సహేతుకమైన వ్యవధిలో అభ్యర్నక్ అనుగుణెంగా 
సమాచారానిని సవరిెంచాల వదా్ద  అని నిర్ణ యెంచుకోవాల్.

• అటువెంట్ కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా ప్రొ వైడర్ మీరు కోరిన విధెంగా 
సమాచారానిని సవరిెంచడానికి నిరాకరిస్ే, తిరసకురణ గురిెంచ మీక్ 
తెల్యజేయాల్ మరియు విచారణ హక్కు గురిెంచ సలహా ఇవావాల్.

ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత, అభ్యర్న మేరక్, మీ మరియు 
మీ చనానిరి గోప్యత లేదా ఇతర హక్కులను ఉల్ల ెంఘిెంచలేదని, ఇది 
సరికానిది, తపు్పదోవ పట్ట్ ెంచేది కాదని నిరాధి రిెంచడానికి ముెందస్ు 
మధ్యవర్ితవా రికారడ్ ులలోని సమాచారానిని సవాలు చేయడానికి ఒక 
విచారణకి అవకాశెం కల్్పెంచాల్. 34 CFR 99.22 వద్ద  క్టుెంబ 
విదా్య హక్కులు మరియు గోప్యత్ చటట్ ెం (FERPA) నిబెంధనలక్ 
అనుగుణెంగా ఉెండే పార్ట్  C విధానాలు లేదా విచారణ విధానాల ప్ర కారెం 
మీరు తగిన పారొ సెస్ విచారణను అభ్యర్ిెంచవచు్చ.

• విచారణ ఫల్తెంగా, అటువెంట్ కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా ప్రొ వైడర్ సమాచారెం 
సరికానిది, తపు్పదోవ పట్ట్ ెంచేది లేదా మీ మరియు మీ చనానిరి గోప్యత 
లేదా ఇతర హక్కులను ఉల్ల ెంఘిస్ే, అది సమాచారానిని తదనుగుణెంగా 
సవరిెంచాల్ మరియు మీక్ వా్ర తపూరవాకెంగా తెల్యజేయాల్.

• విచారణ ఫల్తెంగా, అటువెంట్ కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా ప్రొ వైడర్ సమాచారెం 
సరికానిది, తపు్పదోవ పట్ట్ ెంచేది కాదు, లేదా మీ మరియు మీ చనానిరి 
గోప్యత లేదా ఇతర హక్కులను ఉల్ల ెంఘిెంచనట్ల ు నిర్ణ యస్ే, మీ 
చనానిరి రికారడ్ ులలో ఉెంచే మీ హక్కు గురిెంచ మీక్ తెల్యజేయాల్, 
ద్నిపై వా్యఖ్్యనిెంచన ఒక ప్ర కటన సమాచారెం, మరియు కాెంటారొ కట్ ర్ 
లేదా ప్రొ వైడర్ నిర్ణ యెంతో విభేదిెంచడానికి ఏవైనా కారణాలను 
తెల్యజేస్ుెంది.

• ఈ విధానాల కి్ర ెంద మీ చనానిరి రికారడ్ ులలో ఉెంచన ఏదైనా వివరణ 
మీ కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా ప్రొ వైడర్ చేత రికార్డ్  లేదా వివాదాస్పద భాగానిని 
(మీరు అెంగీకరిెంచని రికారడ్ ు భాగెం) నిరవాహస్ుననిెంత కాలెం మీ 
చనానిరి రికారడ్ ులలో భాగెంగా ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత 
నిరవాహెంచాల్.

• మీ చనానిరి రికారడ్ ులు లేదా ప్టీ చేసిన భాగానిని అటువెంట్ కాెంటారొ కట్ ర్ 
లేదా ప్రొ వైడర్ ఏదైనా పారీట్ కి వెల్ల డిస్ే, మీ వివరణ కూడా పారీట్ కి 
వెల్ల డిెంచాల్.

బహిర్గ తం చేయడానిక్ మ్ంద్ సమ్మతి

వ్యక్ిగతెంగా గుర్ిెంచదగిన సమాచారానికి ముెందు తల్్ల దెండరొ ల 
సమ్మతిని ప్ెందాల్:

• పార్ట్  C (34 CFR 303.414) మరియు FERPA (34 CFR 99.31) 
కిెంద అల చేయడానికి అధికారెం ఇవవాకప్త్ సమాచారానిని 
సేకరిెంచడానికి, నిరవాహెంచడానికి లేదా ఉపయోగిెంచడెంలో 
కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా ప్రొ వైడర్ యొకకు అధికారులు తప్ప మరవరికీ 
బహర్తెం చేయబడదు; లేదా

• పార్ట్  C కిెంద అవసరానిని తీర్చడెం మినహా ఇతర ప్ర యోజనాల 
కోసెం ఉపయోగిస్్రు.
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కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా ప్రొ వైడర్ క్ FERPA కిెంద అధికారెం ఇవవాకప్త్, మీ చనానిరి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా 
రికారడ్ ు నుెండి సమాచారెం మీ అనుమతి లేక్ెండా ఇతర ఏజెన్స్లక్ ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా 
ప్ర దాత విడుదల చేయలేరు. మీరు సమ్మతిని ఇవవాడానికి నిరాకరిస్ే, సమ్మతిని అెందిెంచకప్వడెం 
మీ చనానిరి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలను అెందుక్నే స్మర్ా్యనిని ఎల ప్ర భావితెం చేస్ుెందో 
మీక్ వివరిెంచడెం వెంట్వి, విధానాలు సమ్మతిని తిరసకురిెంచే మీ హక్కును అధిగమిెంచనెంత 
కాలెం, ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత తిరసకురణక్ సెంబెంధిెంచన విధానాలను అమలు 
చేస్్రు.

పార్ట్  C కిెంద, మీ చనానిరి పేరు మరియు పుట్ట్ న త్ద్ని మరియు మీ సెంప్ర దిెంపు సమాచారానిని(మీ 
పేర్ల ు, చరునామాలు మరియు టెల్ఫోన్ నెంబర్ల తో సహా) మీ అనుమతి లేక్ెండా రాషట్ ్ర విదా్య 
ఏజెన్స్(ఆఫీస్ ఆఫ్ సూపరిెంటెెండెెంట్ ఆఫ్ పబి్ల క్ ఇన్ సట్ ్రక్షన్)క్ మరియు మీ చనానిరి నివసిెంచే 
స్్నానిని (స్్నిక పాఠశాల జిల్ల ) స్్నిక విదా్య సెంస్క్ విడుదల చేయడానికి ESIT అవసరెం. IDEA 
పార్ట్  B కిెంద సేవలక్ అర్హ త ఉనని పిల్ల లెందరిన్ గుర్ిెంచడానికి ఈ సమాచారెం అవసరెం.

రికారడ్ ుల గోప్యతను నిరాధి రిెంచడానికి కిెంది భదరొ తలు తప్పనిసరిగా ఉెండాల్:

• ప్ర తి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత సేకరణ, నిరవాహణ, నిలవా, బహర్తెం మరియు 
విధవాెంసెం దశలలో వ్యక్ిగతెంగా గుర్ిెంచదగిన సమాచార గోప్యతను రక్షిెంచాల్.

• ప్ర తి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత ఒక అధికారి వ్యక్ిగతెంగా గుర్ిెంచదగిన సమాచార 
గోప్యతను నిరాధి రిెంచడానికి బాధ్యత వహస్్రు.

• వ్యక్ిగతెంగా గుర్ిెంచదగిన సమాచారానిని సేకరిస్ునని లేదా ఉపయోగిెంచే వారెందరూ 
తప్పనిసరిగా వాషెంగట్ న్ పార్ట్  C విధానాలు మరియు ఐడిఇఎ మరియు ఫెరా్పక్ అనుగుణెంగా 
ఉెండే విధానాలక్ సెంబెంధిెంచన శిక్షణ లేదా సూచనలను ప్ెందాల్.

• ప్ర తి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత వ్యక్ిగతెంగా గుర్ిెంచదగిన సమాచారానికి పారొ ప్యత కల్గి 
ఉనని ఏజెన్స్లోని ఉదో్యగుల పేర్ల ు మరియు స్్నాల ప్ర స్ుత జాబిత్ను బహరెంగ పరిశీలన కోసెం 
నిరవాహెంచాల్.

• మీ పార్ట్  C, 20 USC 1232fలోని GEPA నిబెంధనలు, మరియు EDGAR, 34 CFR 
భాగాలు 76 మరియు 80 కిెంద మీ చనానిరికి లేదా క్టుెంబానికి సేవలను అెందిెంచడానికి 
వ్యక్ిగతెంగా గుర్ిెంచదగిన సమాచారెం సేకరిెంచనపు్పడు, నిరవాహెంచబడుతుననిపు్పడు లేదా 
ఉపయోగిెంచనపు్పడు ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత తల్్ల దెండరొ లక్ తెల్యజేయాల్.

• చనానిరికి లేదా క్టుెంబానికి సేవలను అెందిెంచడానికి సమాచారెం ఇకపై అవసరెం లేకప్త్, 
తల్్ల దెండరొ ల అభ్యర్న మేరక్ సమాచారానిని నాశనెం చేయబడాల్.

మీ చనానిరి పేరు, పుట్ట్ న త్ద్, తల్్ల దెండరొ ల సెంప్ర దిెంపు సమాచారెం (చరునామా మరియు ఫోన్ 
నెంబర్ తో సహా), సేవా సమనవాయకర్ (లు) పేర్ల ు (FRC) మరియు ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా 
ప్ర దాత(లు) మరియు నిషకు్రమణ డేటా (నిషకు్రమిెంచన సెంవతస్రెం మరియు వయసుస్తో సహా, 
మరియు నిషకు్రమిెంచన తరావాత ప్ర వేశిెంచన ఏవైనా ప్రొ గా్ర మ్ లు) యొకకు శాశవాత రికారడ్ ులు సమయ 
పరిమితులు లేక్ెండా నిరవాహెంచబడత్య.

ప్ర తి ముెందస్ు జోక్య 
సేవా ప్ర దాత వ్యక్ిగతెంగా 
గుర్ిెంచదగిన సమాచారెం 
యొకకు గోప్యతను 
కాపాడుకోవాల్ మరియు 
తల్్ల దెండరొ ల అనుమతి 
లేక్ెండా పిల్ల ల రికారడ్ ులను 
విడుదల చేయలేరు.
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వివ్ద పరిష్కార విధానాల్

మీ పిల్ల ల ముెందస్ు జోక్య కార్యక్ర మెం లేదా అెందిెంచబడుతునని సేవల గురిెంచ మీక్ ఆెందోళన ఉెంటే మీరు ఏమి చేయవచు్చ? 

మీ చనానిరి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా కార్యక్ర మెం గురిెంచ మీక్  
ఆెందోళన ఉెంటే, దయచేసి దానిని వీలైనెంత తవారగా FRC లేదా IFSP 
బృెందెంతో పెంచుకోెండి. ESIT కార్యక్ర మెం భినానిభిపారొ యాల 
పరిష్కురానిని స్ధ్యమైనెంత తక్కువ స్్యలో ప్రొ తస్హస్ుెంది. 
అయనప్పట్కీ, ఆెందోళనను అనధికారికెంగా పరిషకురిెంచలేకప్త్, 
వివాద పరిష్కుర ఎెంపికలు అెందుబాటులో ఉనానియ.

మీ చనానిరి గుర్ిెంపు, మూల్యెంకనెం, ఉెంచ స్లెం లేదా మీ 
చనానిరి లేదా క్టుెంబానికి తగిన ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలను 
అెందిెంచడెంపై ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాతతో మీరు విభేదిస్ే, 
మీ సమస్యలను మీరు సకాలెంలో పరిషకురిెంచమని అభ్యర్ిెంచవచు్చ.

వివ్ద పరిష్కారం కోసం క్రి ందవి మీకు అంద్బాట్లో ఉన్న 
మూడ్ అధికారిక విధానాల్  వీటిలో మధయువర్ిత్వం, నిష్పాక్షికమైన 
పారు సెస్ విచారణ మరియ్ పరిపాలనా ఫిర్యుద్ ఉనా్నయి  వ్టిని ఏ 
కరి మంలోనైనా చేయవచ్చు 

మధయువర్ిత్వం

మధ్యవర్ితవాెం మీక్ అసమ్మతిని విరోధి కాని పదధి తిలో పరిషకురిెంచడానికి అవకాశానిని అెందిస్ుెంది. ఇది సవాచ్ెందెంగా ఉెంటుెంది మరియు రెండు 
పారీట్ లు సేవాచ్గా అెంగీకరిెంచాల్.

ఒప్పెందెంలో ఉనని ఆసక్ిలేని పారీట్  (నిష్్పక్షిక మధ్యవర్ి)తో, మీక్ 
అనుకూలమైన సమయెంలో మరియు ప్ర దేశెంలో, మధ్యవర్ితవా ప్ర కి్ర యను 
కలవడానికి అవకాశెంగా ఉపయోగిెంచని తల్్ల దెండరొ లను మరియు 
ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాతలను అెందిెంచే ప్ర ధాన విధానాలను 
రాషట్ ్ర ప్ర ధాన సెంస్, వివాద పరిష్కుర సెంస్, లేదా తల్్ల దెండరొ ల శిక్షణ 
మరియు సమాచార కెందరొ ెం లేదా రాషట్ ్రెంలోని కమూ్యనిటీ పేరెంట్ రిసోర్స్ 
సెెంటర్ తో, మధ్యవర్ితవా ప్ర కి్ర య యొకకు ప్ర యోజనాలను వివరిెంచడానికి 
మరియు ఉపయోగిెంచడానిని ప్రొ తస్హెంచడానికి ఏరా్పటు చేయవచు్చ.

మధ్యవర్ితవాెం కోసెం అభ్యర్న సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ అెందుక్నని తరువాత 
మధ్యవర్ితవాెం సకాలెంలో పూర్ి చేయాల్ మరియు నిష్్పక్షికమైన 
పారొ సెస్ విచారణక్ మీ హక్కులను తిరసకురిెంచడానికి లేదా ఆలస్యెం 
చేయడానికి లేదా పార్ట్  C కిెంద మీ ఇతర హక్కులను తిరసకురిెంచడానికి 
ఉపయోగిెంచబడదు.

మధ్యవర్ితవాెం సకాలెంలో షెడూ్యల్ చేయబడుతుెంది మరియు రెండు 
పారీట్ లక్ అనుకూలమైన ప్ర దేశెంలో జరుగుతుెంది. సమర్వెంతమైన 
మధ్యవర్ితవా పదధి తులలో శిక్షణ ప్ెందిన అర్హ తగల మరియు నిష్్పక్షికమైన 
మధ్యవర్ి, రెండు పారీట్ లతో సమావేశమై అనధికారిక, అనాలోచత 
వాత్వరణెంలో వివాదానికి పరిష్కురెం కనుగొనడెంలో సహాయపడత్రు.

మధయువర్ిత్వం మీక్ అసమ్మతిని విరోధి కాని పదధి తిలో 
పరిషకురిెంచడానికి అవకాశానిని అెందిస్ుెంది. ఇది సవాచ్ెందెంగా 
ఉెంటుెంది మరియు రెండు పారీట్ లు సేవాచ్గా అెంగీకరిెంచాల్.

వైకల్యలతో ఉనని శిశువులు మరియు పసిబిడడ్ లు మరియు వారి 
క్టుెంబాలక్ ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలను అెందిెంచడానికి 
సెంబెంధిెంచన చటాట్ లు మరియు నిబెంధనల గురిెంచ పరిజాఞా నెం 
ఉనని అర్హ తగల నిష్్పక్షిక మధ్యవర్ుల జాబిత్ను సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ 
నిరవాహస్ుెంది. యాదృచ్క, భ్ర మణ లేదా ఇతర నిష్్పక్షిక పారొ తిపదికన 
మధ్యవర్ులను ఎనునికోవాల్. మధ్యవర్ిత్వానిని ప్రొ తస్హెంచడానికి ఏదైనా 
సమావేశాల ఖరు్చలతో సహా మధ్యవర్ితవా వ్యయానికి రాషట్ ్ర ప్ర ధాన సెంస్ 
బాధ్యత వహస్ుెంది.

మధ్యవర్ితవాెం దావారా అసమ్మతి పరిషకురిెంచబడిత్, పారీట్ లు తీరా్మనానిని 
వివరిెంచే చటట్ బద్ద మైన ఒప్పెందానిని పూర్ి చేయాల్ మరియు 
మధ్యవర్ితవా ప్ర కి్ర యలో జరిగిన అనిని చర్చలు గోప్యెంగా ఉెండాల్ 
మరియు తదుపరి ప్ర కి్ర య విచారణలలో లేదా సివిల్  విచారణలలో 
స్క్ష ్యెంగా ఉపయోగిెంచబడవు అని పేర్కుెంది. ఈ ఒప్పెందానిని మీరు 
మరియు ఏజెన్స్ని బెంధిెంచే అధికారెం ఉనని సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ ప్ర తినిధి 
సెంతకెం చేయాల్. వా్ర తపూరవాక, సెంతకెం చేసిన మధ్యవర్ితవా ఒప్పెందెం 
సమర్వెంతమైన అధికార పరిధిలోని ఏ రాషట్ ్ర నా్యయస్్నెంలో లేదా 
యునైటెడ్ సేట్ ట్స్ జిల్ల  కోరట్ ులో అమలు చేయబడుతుెంది.

నిష్్పక్షికమైన పారొ సెస్ విచారణను ఎపు్పడైనా అభ్యర్ిెంచక్ెండా 
మధ్యవర్ితవాెం మిమ్మల్ని నిరోధిెంచదు. కిెంది పేజీలో వివరిెంచన విధెంగా 
మీరు ఏకకాలెంలో మధ్యవర్ితవాెం కోసెం మరియు నిష్్పక్షికమైన పారొ సెస్ 
విచారణ కోసెం ఒక అభ్యర్నను దాఖలు చేయవచు్చ.
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నిష్పాక్షిక తగిన పరి క్రి య విచారణల్

నిష్్పక్షిక తగిన ప్ర కి్ర య విచారణలు అనేది నిష్్పక్షిక హయరిెంగ్ ఆఫీసర్ చేత నిరవాహెంచబడే ఒక 
అధికారిక విధానెం మరియు వారి చనానిరి తరపున వ్యక్ిగత ఫిరా్యదును కోరుక్నే క్టుెంబాలక్ ఇది 
ఒక ఎెంపిక.

అభ్యర్న అెందిన 30 కా్యలెండర్ రోజులలోపు వా్ర తపూరవాక నిర్ణ యెం తీసుకోవాల్ మరియు నిష్్పక్షిక 
గడువు ప్ర కి్ర య విచారణను పూర్ి చేయాల్ (మధ్యవర్ితవాెం, ప్ర యతినిస్ే, అదే 30 కా్యలెండర్ రోజులలోపు 
జరగాల్.) తగిన ప్ర కి్ర య విచారణలను నిరవాహెంచడానికి వినికిడి అధికారులను నియమిస్్రు.

విచారణ అధికారులక్ పార్ట్  C నిబెంధనలు మరియు అర్హ తగల పిల్ల లు మరియు వారి క్టుెంబాలక్ 
అెందుబాటులో ఉనని అవసరాలు మరియు సేవల గురిెంచ అవగాహన ఉెండాల్ మరియు ఈ కి్ర ెంది 
విధులను నిరవార్ిెంచాల్:

• ఫిరా్యదు గురిెంచ సెంబెంధిత సమాచారెం యొకకు ప్ర దర్శనను వినెండి, సమస్యలక్ సెంబెంధిెంచన 
మొత్ెం సమాచారానిని పరిశీల్ెంచెండి మరియు ఫిరా్యదు సకాలెంలో పరిష్కురానిని చేరుకోవటానికి 
ప్ర యతినిస్్రు.

• వా్ర తపూరవాక నిర్ణ యెంతో సహా, రాషట్ ్ర వ్యయెంతో విచారణ రికారడ్ ును అెందిెంచెండి.

పార్ట్  C కిెంద, ఈ విధానాల కి్ర ెంద నిరవాహెంచబడే తగిన నిష్్పక్షికమైన పారొ సెస్ విచారణ లో మీక్ కి్ర ెంద 
జాబిత్ చేయబడిన హక్కులు ఇవవాబడత్య.

• పార్ట్  C (మీ ఖరు్చతో) కిెంద అర్హ త ఉనని పిల్ల లక్ ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవల గురిెంచ ప్ర త్్యక 
జాఞా నెం లేదా శిక్షణ ఉనని వ్యక్్ల దావారా మరియు సలహాదారుడి (మీ ఖరు్చతో)తో పాటు సలహా 
ఇవవాడెం.

• స్క్ష్యలను సమరి్పెంచడెం మరియు ఎదురోకువడెం, ఎదుట్ పక్షెం వారి స్క్షిని విచారిెంచడెం 
మరియు స్క్షుల హాజరును బలవెంతెం చేయడెం.

• విచారణక్ కన్సెం ఐదు కా్యలెండర్ రోజుల ముెందు మీక్ వెల్ల డిెంచని విచారణలో ఏదైనా 
ఆధారాలు ప్ర వేశపటట్ డానిని నిషేధిెంచడెం.

• మీక్ ఎటువెంట్ ఖరు్చ లేక్ెండా విచారణ వా్ర తపూరవాక లేదా ఎలకాట్ ్రనిక్ పదజాలెం (పదెం దావారా 
పదెం) ప్ెందటానికి.

• మీక్ ఎటువెంట్ ఖరు్చ లేక్ెండా వాస్వెం మరియు నిర్ణ యాల వా్ర తపూరవాక ఫల్త్లను 
ప్ెందడెం.

ఈ విధానాలలో వివరిెంచన తగిన నిష్్పక్షికమైన పారొ సెస్ విచారణ మీక్ సహేతుకెంగా సౌకర్యవెంతెంగా 
ఉెండే సమయెం మరియు ప్ర దేశెంలో జరగాల్. సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ మీ ఫిరా్యదును అెందుక్నని 30 
కా్యలెండర్ రోజుల తరువాత, తగిన నిష్్పక్షికమైన పారొ సెస్ విచారణ పూర్ి చేయాల్ మరియు ప్ర తి పారీట్ కి 
వా్ర తపూరవాక నిర్ణ యెం మెయల్ చేయాల్. విచారణ ఆఫీసర్ గాని పారీట్  అభ్యర్న మేరక్ 30 రోజులక్ 
మిెంచ నిరి్ద షట్  ప్డిగిెంపులను మెంజూరు చేయవచు్చ. తగిన నిష్్పక్షికమైన ప్ర కి్ర య విచారణ ఫల్త్లు 
మరియు నిర్ణ యెంతో సెంతృప్ి చెందని ఏ పారీట్  అయనా రాషట్ ్ర లేదా సమాఖ్య కోరట్ ులో సివిల్ చర్య 
తీసుక్నే హక్కు ఉెంటుెంది.

తగిన ప్ర కి్ర య ఫిరా్యదుతో సెంబెంధెం ఉనని ఏదైనా కొనస్గిెంపు పెండెన్స్ (కాల వ్యవధి) సమయెంలో, 
మీరు మరియు ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత అెంగీకరిస్ే తప్ప, మీరు అెంగీకరిెంచన IFSPలో 
గుర్ిెంచన నేపధ్యెంలో మీ చనానిరి మరియు క్టుెంబెం తగిన ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలను 
అెందుక్ెంటూనే ఉెంటుెంది.

పార్ట్  C కిెంద పారొ రెంభ సేవలక్ ఫిరా్యదులో దరఖ్స్ు ఉెంటే, మీ చనానిరి మరియు క్టుెంబానికి 
వివాదాస్పదమైన సేవలను అెందిెంచాల్.

నిష్పాక్షికమైన తగిన పరి క్రి య విచారణ 
అనేది నిష్్పక్షిక విచారణ ఆఫీసర్ 
చేత నిరవాహెంచబడే ఒక అధికారిక 
ప్ర కి్ర య మరియు ఒక వ్యక్ిగత పిల్ల ల 
ఫిరా్యదును కోరుక్నే క్టుెంబాలక్ 
ఇది ఒక ఎెంపిక.

మధయువర్్ల్ మరియ్ వినిక్డి 
అధికార్ల గ్రించి    

మధ్యవర్ులు మరియు తగిన ప్ర కి్ర య 
విచారణ అధికారులు “నిష్్పక్షికెంగా” 
ఉెండాల్. నిష్్పక్షిక అెంటే మధ్యవర్ిగా 
లేదా వినికిడి అధికారిగా పనిచేయడానికి 
నియమిెంచబడిన వ్యక్ి:

1. ముెందస్ు జోక్య సేవలు, ముెందస్ు 
జోక్య సేవలను అెందిెంచడెంలో 
ముెందస్ు జోక్య సేవా ప్ర దాత, ఇతర 
సేవలు లేదా పిల్ల ల సెంరక్షణ, సేట్ ట్ 
ల్డ్ ఏజెన్స్ యొకకు ఉదో్యగి కాదు; 
మరియు

2. ప్ర కి్ర యను అమలు చేయడెంలో 
అతని లేదా ఆమె నిష్్పక్షికతతో 
విభేదిెంచే వ్యక్ిగత లేదా 
వృత్ిపరమైన ఆసక్ి లేదు.

మధ్యవర్ిగా లేదా విచారణ 
అధికారిగా అర్హ త స్ధిెంచన వ్యక్ి 
సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ యొకకు ఉదో్యగి 
కాదు, ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా 
ప్ర దాత ఎెందుకెంటే మధ్యవర్ితవాెం 
లేదా తగిన ప్ర కి్ర య విచారణ 
నిబెంధనలను అమలు చేయడానికి 
ఏజెన్స్ లేదా కార్యక్ర మెం దావారా 
వ్యక్ి చల్్ల ెంచబడత్డు. పరిపాలనా 
ఫిర్యుద్లో పార్ట్  C యొకకు అవసరెం 
ఉల్ల ెంఘిెంచబడిెందని మరియు 
ఫిరా్యదు ఆధారెంగా ఉనని వాస్వాల 
ప్ర కటన ఉెండాల్.
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పరిపాలనా ఫిర్యుద్ల్

పైన పేర్కునని మధ్యవర్ితవాెం మరియు తగిన ప్ర కి్ర య విచారణ 
విధానాలతో పాటు, పార్ట్  సి ప్రొ గా్ర మ్ యొకకు అవసరానిని ఉల్ల ెంఘిెంచే 
ఏదైనా ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాతతో సహా, మర్క రాష్ట్ ్రనికి 
చెందిన వారితో సహా ఒక వ్యక్ి లేదా సెంస్ ఏదైనా పబి్ల క్ ఏజెన్స్ లేదా 
పై్రవేట్ సరీవాసు ప్రొ వైడర్ పై వా్ర తపూరవాక సెంతకెం చేసిన ఫిరా్యదును 
దాఖలు చేయవచు్చ. తల్్ల దెండరొ ల శిక్షణ మరియు సమాచార కెందారొ లు, 
రక్షణ మరియు నా్యయవాద ఏజెన్స్లు మరియు ఇతర తగిన సెంస్లతో 
సహా తల్్ల దెండరొ లు మరియు ఇతర ఆసక్ిగల వ్యక్్లక్ రాషట్ ్ర ఫిరా్యదు 
విధానాలను సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ విస్ృతెంగా ప్ర చారెం చేస్ుెంది.

ఫిరా్యదులో ఇవి ఉెండాల్:

• ప్ర ధాన ఏజెన్స్, పబి్ల క్ ఏజెన్స్ లేదా ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా 
ప్ర దాత పార్ట్  C అవసరానిని ఉల్ల ెంఘిెంచనట్ల ు ఒక ప్ర కటన.

• ప్ర కటన ఆధారెంగా ఉనని వాస్వాలు.

• ఫిరా్యదు చేసే వ్యక్ికి సెంతకెం మరియు సెంప్ర దిెంపు సమాచారెం.

• ఒక నిరి్ద షట్  చనానిరికి సెంబెంధిెంచ ఉల్ల ెంఘనలను ఆరోపిస్ే:

− చనానిరి ఎకకుడైత్ నివసిస్్రో చనానిరి పేరు మరియు చరునామా.

− చనానిరి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవల ఒప్పెందెం లేదా ముెందస్ు 
మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత పేరు.

− సమస్యక్ సెంబెంధిెంచన వాస్వాలతో సహా చనానిరి సమస్య 
సవాభావెం వివరణ.

− ఫిరా్యదు దాఖలు చేసే సమయెంలో తెల్సిన మరియు 
అెందుబాటులో ఉనని మేరక్ సమస్య ప్ర తిపాదిత పరిష్కురెం. 
అడి్మనిసేట్ రేటివ్ ఫిర్యుద్ల  ్ఉలలి ంఘంచినటలి ్ ఆర్పణల్ 
ఎద్ర్కాన్న ఒక (1) సంవతస్రంలోపు ర్షట్ రే పరి ధాన సంసథా  చేత 
దాఖల  ్చేయబడాలి  ఫిరా్యదును దాఖలు చేసే వ్యక్ి లేదా ఏజెన్స్ 
ఫిరా్యదు కాపీని చనానిరికి సేవలెందిెంచే ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా 
సేవా ప్ర దాతకి పెంపిెంచాల్, అదే సమయెంలో ఫిరా్యదును రాషట్ ్ర 
ప్ర ధాన ఏజెన్స్కి దాఖలు చేయాల్.

సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్కి ఫిరా్యదు వచ్చన తరావాత, ద్నికి 60 కా్యలెండర్ 
రోజులు ఉనానియ:

• దరా్యప్ు అవసరమని సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ నిర్ణ యస్ే, సవాతెంతరొ , ఆన్-
సైట్ దరా్యప్ును నిరవాహెంచెండి.

• ఫిరా్యదును దాఖలు చేసే వ్యక్ి లేదా సెంస్ ఫిరా్యదులోని ఆరోపణల 
గురిెంచ మౌఖికెంగా లేదా వా్ర తపూరవాకెంగా అదనపు సమాచారానిని 
సమరి్పెంచే అవకాశానిని ఇవవాెండి.

• ఏజెన్స్కి/ప్రొ వైడర్ల క్ ఫిరా్యదుపై స్పెందిెంచే అవకాశానిని, ప్ర ధాన 
ఏజెన్స్ అభీష్ట్ నుస్రెం, ఫిరా్యదును పరిషకురిెంచే ప్ర తిపాదన 

మరియు అనిని పారీట్ లు మధ్యవర్ిత్వానికి పాల్పడే అవకాశానిని 
కల్్పెంచెండి.

• అనిని సెంబెంధిత సమాచారానిని సమీక్షిెంచెండి మరియు పార్ట్  C 
అవసరానిని ఉల్ల ెంఘిెంచారా లేదా అనే దానిపై సవాతెంతరొ  నిర్ణ యెం 
తీసుకోెండి.

• ఫిరా్యదులో ప్ర తి ఆరోపణను పరిషకురిెంచే ఫిరా్యదును దాఖలు చేసే 
వ్యక్ికి వా్ర తపూరవాక నిర్ణ యెం జారీ చేయెండి మరియు వాస్వాలు 
మరియు తీరా్మనాల ఫల్త్లను అలగ్ ప్ర ధాన ఏజెన్స్ తుది 
నిర్ణ యానికి గల కారణాలను కల్గి ఉెంటుెంది.

తుది నిర్ణ యెం తగిన సేవలు అెందిెంచడెం / అెందిెంచడెం లేదని 
సూచస్ే, సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ తప్పక పరిషకురిెంచాల్:

• తగిన సేవలను అెందిెంచడెంలో వైఫల్యెం, ఫిరా్యదుక్ 
సెంబెంధిెంచన మీ చనానిరి అవసరాలను తీర్చడానికి తగిన 
దిద్ద ుబాటు చర్యలతో సహా మరియు మీ క్టుెంబెం (పరిహార సేవలు 
లేదా దరొ వ్య రీయెంబర్స్ మెెంట్ వెంట్వి); మరియు

• అెందరు శిశువులు మరియు పసిబిడడ్ లు మరియు వారి క్టుెంబాలక్ 
తగిన భవిష్యత్ు నిబెంధన సేవలను అెందిెంచడెం.

అవసరమైత్, స్ెంకతిక సహాయ కార్యకలపాలు, చర్చలు మరియు 
సమ్మతిని స్ధిెంచడానికి దిద్ద ుబాటు చర్యలతో సహా, నిర్ణ యానిని 
సమర్వెంతెంగా అమలు చేసే విధానాలను సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ కల్గి 
ఉెండాల్.

ఒక వా్ర తపూరవాక ఫిరా్యదు అెందుకోబడిత్, అది కూడా తగిన పారొ సెస్ 
విచారణ అెంశెం, లేదా బహుళ సమస్యలను కల్గి ఉెంటే, వాట్లో 
ఒకట్ లేదా అెంతకెంటే ఎక్కువ ఆ విచారణలో భాగమైత్, సేట్ ట్ ల్డ్ 
ఏజెన్స్ ఫిరా్యదు ఏదైనా భాగానిని విచారణ ముగిసే వరక్ తగిన ప్ర కి్ర య 
విచారణలో పరిషకురిెంచాల్. ఏదేమైనా, ఫిరా్యదులో ఏదైనా సమస్య నిరీ్ణ త 
ప్ర కి్ర య చర్యలో భాగెం కాని 60 కా్యలెండర్ రోజుల కాలక్ర మెం మరియు ఈ 
పతరొ ెంలో వివరిెంచన ఫిరా్యదు విధానాలలో పరిషకురిెంచబడాల్.

ఒక పారీట్ లు పాల్్నని నిష్్పక్షిక గడువు ప్ర కి్ర య విచారణలో ఇప్పట్క 
నిర్ణ యెంచన ఫిరా్యదులను ఈ విధానెం కిెంద పరిగణెంచలేము. 
విచారణ నిర్ణ యెం కటట్ ుబడి ఉెందని సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ ఫిరా్యదుదారునికి 
తెల్యజేయాల్.

పబి్ల క్ ఏజెన్స్ లేదా పై్రవేట్ సరీవాస్ ప్రొ వైడర్ (ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా 
సేవల కాెంటారొ కట్ ర్ లేదా ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాతతో 
సహా) తగిన ప్ర కి్ర య నిర్ణ యానిని అమలు చేయడెంలో విఫలమైెందని 
ఆరోపిెంచన ఫిరా్యదును రాషట్ ్ర ప్ర ధాన ఏజెన్స్ పరిషకురిెంచాల్.
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సర్రు గేట్ తలిలి దండరు ల్

తల్్ల దెండరొ లు లేదా చటట్ పరమైన సెంరక్షక్లు లేని పిల్ల ల హక్కులను ఎవరు రక్షిస్్రు?

పార్ట్  C కిెంద అర్హ త ఉనని పిల్ల ల హక్కులు రక్షిెంచబడిత్:

• ఏ తల్్ల /తెండిరొ ను గుర్ిెంచలేరు;

• ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత, సహేతుకమైన ప్ర యత్నిల 
తరువాత, తల్్ల దెండరొ లను గుర్ిెంచలేరు; లేదా

• చనానిరి రాషట్ ్ర చటాట్ ల ప్ర కారెం వాషెంగట్ న్ రాష్ట్ ్రనికి చెందిన వార్డ్ .

అనుసరిెంచే విధానాల ప్ర కారెం తల్్ల దెండరొ లక్ "సరోరొ గ్ట్"గా 
వ్యవహరిెంచడానికి ఒక వ్యక్ిని కటాయెంచారు.

ఈ విధానాలలో చనానిరికి సరోరొ గ్ట్ తల్్ల /తెండిరొ  అవసరమా అని 
నిర్ణ యెంచడానికి మరియు చనానిరికి సరోరొ గ్ట్ తల్్ల /తెండిరొ  అవసరమని 
నిర్ణ యెంచన తరావాత 30 కా్యలెండర్ రోజులక్ మిెంచక్ెండా చనానిరికి 
సరోరొ గ్ట్ కటాయెంచడానికి సహేతుకమైన ప్ర యతనిెం చేస్్రు.

సరోరొ గ్ట్ల ను ఎనునిక్నేటపు్పడు ఈ కి్ర ెంది ప్ర మాణాలు 
ఉపయోగిెంచబడత్య. సరోరొ గ్ట్ తల్్ల దెండరొ లను ప్ర తి ముెందస్ు 
మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత ఎనునిక్ెంటారు మరియు ఈ కి్ర ెంది 
అవసరాలను తీరా్చల్:

• అతను లేదా ఆమె పారొ తినిధ్యెం వహస్ునని చనానిరి ఆసక్ితో విభేదిెంచే 
వ్యక్ిగత లేదా వృత్ిపరమైన ఆసక్ి లేకప్వడెం.

• చనానిరికి తగినెంత పారొ తినిధా్యనిని నిరాధి రిెంచే జాఞా నెం మరియు 
నైపుణా్యలు ఉనానియ.

• ఏ రాషట్ ్ర సెంస్ యొకకు ఉదో్యగి కాదు; లేదా చనానిరికి లేదా చనానిరి 
క్టుెంబ సభు్యలక్ ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవలు, విద్య, సెంరక్షణ 
లేదా ఇతర సేవలను అెందిెంచే ఏ వ్యక్ి యొకకు ఉదో్యగి కాదు. ఈ 
విధానాల ప్ర కారెం సరోరొ గ్ట్ పేరెంట్ గా అర్హ త స్ధిెంచన వ్యక్ి ఉదో్యగి 
మాతరొ మే కాదు, ఎెందుకెంటే అతను లేదా ఆమె సరోరొ గ్ట్ పేరెంట్ గా 
పని చేయడానికి ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత దావారా 
చల్్ల ెంచబడత్రు.

చనానిరి వాషెంగట్ న్ సేట్ ట్ వార్డ్  లేదా పెంపుడు సెంరక్షణలో ఉెంచనపు్పడు, 
ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత ఏజెన్స్ చనానిరి సెంరక్షణను 
కటాయెంచన పబి్ల క్ ఏజెన్స్తో సెంప్ర దిెంచాల్.

ముెందస్ు మధ్యవర్ితవా సేవా ప్ర దాత ఏజెన్స్ చేత నియమిెంచబడటానికి 
బదులుగా, రాషట్ ్ర వారడ్ ు అయన చనానిరి కోసెం, చనానిరి కసును 
పర్యవేక్షిెంచే నా్యయమూర్ి ఎెంపిక పైన పేర్కునని ఎెంపిక ప్ర మాణాలక్ 
అనుగుణెంగా ఉననిెంత వరక్ సరోరొ గ్ట్ తల్్ల దెండరొ లను 
నియమిెంచవచు్చ.

పార్ట్  C కిెంద అనిని ప్ర యోజనాల కోసెం సరోరొ గ్ట్ పేరెంట్ క్ తల్్ల దెండరొ ల 
మాదిరిగానే హక్కులు ఉెంటాయ.



సంపరి దంపు సమాచారం

మీ విధానపరమైన భదరొ తల గురిెంచ మీక్ మరిెంత సమాచారెం అవసరమైత్, మీ స్్నిక క్టుెంబ వనరుల 
సమనవాయకర్ను (FRC) సెంప్ర దిెంచెండి:

లేదా
మీరు ఫిరా్యదు చేయాలనుక్ెంటే, మధ్యవర్ితవాెం మరియు/లేదా తగిన ప్ర కి్ర య విచారణని అభ్యర్ిెంచెండి, 
దయచేసి ఈ (ESIT) ప్రొ గా్ర మ్ ను సెంప్ర దిెంచెండి:

The Washington State Department of Children, Youth & Families 
Early Support for Infants and Toddlers Program 
PO Box 40970 
Olympia, Washington 98504-0970 
ఫోన్: 360-725-3500 
ఫాక్స్: 360-725-4925 
www dcyf wa gov/services/child-dev-support-providers/esit 

వనరు:

Washington PAVE (Partnerships for Action, Voices for Empowerment) 
6316 S. 12th St. 
Tacoma, Washington 98465
ఫోన్: 1-800-572-7368 
ఫాక్స్: 253-566-8052 
pave@wapave org  
www wapave org

మీరు ఈ పతరొ ెం యొకకు కాపీలను ప్ర త్్యమానియ ఆకృతిలో లేదా 
భాషలో కోరుక్ెంటే, దయచేసి DCYF రాజా్యెంగ సెంబెంధాలను  

(1-800-723-4831 | 360-902-8060, 
ConstRelations@dcyf wa gov) సెంప్ర దిెంచెండి.DCYF PUBLICATION FS_0005 | DEL 11-001 TE (02-2021) Telugu
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