
 نظام البيانات اإللكرتونية لربنامج الدعم املبكر للرضع 
)ESIT( واألطفال الصغار

املعلومات التالية مخصصة للعائالت يف نظام خدمات التدخل املبكر لرشح كيفية قيام برنامج الدعم املبكر للرضع واألطفال الصغار )ESIT( بجمع 

 .ESITوتخزين بيانات األرسة / الطفل يف نظام البيانات اإللكرتونية الخاص بـ 

www.dcyf.wa.gov/services/child-dev-support-providers/esit :للمزيد من املعلومات، يُرجى زيارة

ملاذا يتم تخزين بيانات عائلتي يف نظام بيانات ESIT؟
ملساعدة منسق موارد األرسة )FRC( ومقدمي الخدمات يف تقديم الخدمات يف الوقت 

املناسب ووفًقا لحقوق الوالدين/الطفل عىل النحو املحدد يف قانون تعليم األفراد ذوي 

اإلعاقة )IDEA(، الجزء ج. يقوم نظام البيانات تلقائيًا بإنشاء التقارير الفيدرالية وتقارير 

الواليات الالزمة لتلقي التمويل املحيل والحكومية والفيدرايل للحصول عىل الخدمات. يتم 

اإلبالغ عن جميع البيانات الخاصة مبستوى الطفل دون الكشف عن الهوية للتقارير الحكومية 

والفيدرالية. يتم جمع املعلومات لتحديد أهلية طفلك للحصول عىل خدمات التدخل املبكر 

.)IFSP( ولتطوير خطة الخدمة املنفردة ألرسة الطفل

يساعد نظام البيانات منسقي موارد األرسة )FRCs( وموفري خدمات برنامج )ESIT( يف 

ضامن تقديم الخدمات وفًقا لقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )IDEA(، امللحق ج.

هل معلومايت آمنة؟
نعم! تخضع معلوماتك ألربعة مستويات من األمان. كام يتم تشفريها عند نقلها بني أجهزة 

الكمبيوتر الخاصة مبنسق موارد األرسة )FRC( ونظام البيانات.

أين يتم تخزين بيانايت واالحتفاظ بها؟
سيتم تخزين معلوماتك يف نظام البيانات وكلمة املرور املحمية بواسطة موفر خدمات برنامج 

)ESIT( ومنسق موارد األرسة )FRC( الخاص بك.

سيتم تخزين معلوماتك يف قاعدة بيانات آمنة يحتفظ بها برنامج ESIT. ال ميكن الوصول إىل 

البيانات عرب اإلنرتنت وال يتم تخزين املعلومات عىل اإلنرتنت.

ال تزال هناك حاجة إىل بعض امللفات الورقية وسيتم تخزينها بشكل آمن مع منسق موارد 
األرسة )FRC( الخاص بك.

من الذي ميكنه الوصول إىل البيانات الخاصة بعائلتي؟
سيتمكن فقط منسق موارد األرسة )FRC( وموفر خدمات برنامج )ESIT( وبرنامج الدعم 

املبكر للرضع واألطفال الصغار )ESIT( يف وزارة األطفال والشباب واألرسة )DCYF( من 

الوصول إىل معلومات عائلتك التفصيلية. قد مينح كل من منسق موارد األرسة )FRC( وموفر 

برنامج )ESIT( أعضاء آخرين يف فريق خطة الخدمة األرسية الفردية )IFSP( إمكانية 

الوصول إىل املعلومات فقط بعد إعطائك املوافقة عىل ذلك.

يجب أن يستمر نظام بيانات )ESIT( يف تلبية متطلبات قانون حقوق التعليم والخصوصية 

لألرسة )FERPA(. وهذا صحيح بالنسبة لجميع السجالت سواء تم تخزينها إلكرتونيًا أو 

عىل الورق.

سيتمكن موفرو برنامج )ESIT( وبرنامج )DCYF ESIT( من الوصول إىل تقارير موجزة 

 )ESIT( عن األطفال واألرس الذين يتلقون خدمات التدخل املبكر. سيكون ملوظفي برنامج

حقوق القراءة فقط ملعلومات األرسة الفردية.

ميكن للوالدين طلب تقرير من )FRC(، يُذكر فيه جميع األشخاص الذين متكنوا من الوصول 

إىل معلومات عائالتهم.

ما املعلومات التي سيتم جمعها؟
سيتم إدخال املعلومات التي يتم استالمها من عائلتك يف النظام اإللكرتوين للبيانات. ميكن 

لـ FRC تزويدك بقامئة كاملة ونسخ من املعلومات التي تم جمعها وتخزينها عىل النظام 
اإللكرتوين.

ال يزال البيان الخاص بعائلتك الذي يتضمن مخاوفك وأولوياتك ومواردك اختيارياً وال ميكن 
 الوصول إليه إال عن طريق )FRC( وكذلك أنت وموفر برنامج )ESIT( وموظفو

.DCYF ESIT 

كيف ميكنني معرفة املعلومات املوجودة يف النظام عن عائلتي؟

 )FRC( ومنسق موارد األرسة )مفتاحك للوصول إىل املعلومات يتم من خالل )بوابة الوالدين

الخاص بك.

إذا كنت ال أريد أن تكون معلومات عائلتي يف النظام، فهل ال يزال بإمكاين املشاركة؟
إذا كنت ترغب يف املشاركة يف خدمات التدخل املبكر، يجب جمع الحد األدىن من املعلومات 

الخاصة بك يف نظام بيانات )ESIT( كجزء من سلطتنا الفيدرالية والحكومية.

 DCYF إذا كنت تريد الحصول عىل نسخ من هذا املستند بتنسيق أو لغة أخرى، يرجى االتصال مبكتب

Constituent Relations عىل الرقم
(4831-723-800-1 | 8060-902-360، ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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