
শিশু ও বাচ্াদের জন্য প্াথমিক সহায়তা 
(ইএসআইটি) পপ্াগ্াি ববে্্যমতন তথ্য প্ণালী 
এই মনম্নললশিত তথ্য প্াথমিক হস্তদষেপ পমরদেবা প্াপ্ত পমরবারগুললদক ইএসআইটি তথ্য প্ণালীদত মকভাদব 
পমরবার/শিশু মবেয়ক তথ্য  ইএসআইটি সংগ্হ এবং সঞ্চয় কদর তা ব্যাি্যা প্োন কদর।  
অমতমরক্ত তদথ্যর জন্য অন্গ্হ কদর দেি্ন: www.dcyf.wa.gov/services/child-dev-support-providers/esit

আমার পাররবাররক তথ্য ককন ইএসআইটি তথ্য প্রণালীতত 
সঞ্চয় করা হতছে?
এটি আপনার পমরবার সংস্ান সিন্বয়কারী (এফআরটস) এবং পমরদেবা 
প্োনকারীদের সিয় িদতা দসবা প্োন এবং স্বতন্ত্র প্মতবন্ী শিষো 
আইন (আইডিইএ),  পাি্ট  টস অন্সাদর সংজ্াময়ত  লপতািাতার/ শিশুর 
অমিকার অন্সাদর সহায়তা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। তথ্য প্ণালী 
স্বয়ংটরিয়ভাদব রাষ্ট্রীয় এবং রাজ্য মভমতিক প্মতদবেন বতমর কদর যা 
স্ানীয়, রাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় তহমবল প্াপ্প্তর জন্য প্দয়াজনীয় মবদবডিত 
হয়। রাজ্য এবং রাষ্ট্রীয় প্মতদবেদনর দষেত্রে সকল শিশু মবেয়ক তথ্য 
দবনাদি প্মতদবেন করা হয়। প্াথমিক হস্তদষেপ পমরদেবার জন্য 
আপনার শিশুর দযাগ্যতা মনি্টারণ এবং একটি স্বতন্ত্র পমরবার পমরদেবা 
পমরকল্পনা (আইএফএসলপ) মবকাদির জন্য তথ্য সংগ্হ করা হয়।

তথ্য প্ণালী এফআরটস এবং ইএসআইটি প্োনকারীদের আইডিইএ, 
পাি্ট  টস অন্সাদর মনটচিত পমরদেবা প্োদনর আশ্াস দেয়।

আমার তথ্য রক সরুক্ষিত?
হাাঁ! আপনার তথ্য আিাদের িত্স্তরীয় স্রষোর িাি্যদি সংরটষেত থাদক। 
এটি আপনার এফআরটস-গদণর কম্পিউিার এবং তথ্য প্ণালীর িদি্য 
পমরবহদনর সিয় এদলাদিদলা হদয় যায়।

আমার তথ্য ককাথায় সরঞ্চত থাকতব?
আপনার তথ্য তথ্য-প্ণালী এবং আপনার এফআরটস এবং ইএসআইটি 
প্োনকারীর দ্ারা পাসওয়াদি্ট র িাি্যদি স্রটষেত আকাদর সংরষেণ 
করা হদব।

আপনার তথ্য ইএসআইটি পপ্াগ্াি দ্ারা পমরিাললত স্রটষেত 
তথ্যভাণ্াদর সংরষেণ করা হদব। এই তথ্য ইন্ারদনদির িাি্যদি সংগ্হ 
করা সম্ভব নয় এবং ইন্ারদনদি এই তথ্য সংরষেণ করা হয় না।

মকছ্ কাগদজর ফাইদলর এিনও প্দয়াজন রদয়দছ এবং দসগুলল আপনার 
এফআরটসর কাদছ মনরাপদে সংরটষেত থাকদব।

আমার পাররবাররক তথ্য কারা সংগ্রহ করতত পারতবন?
দকবলিারে এফআরটস, ইএসআইটি প্োনকারী এবং ডিটসওয়াইএফ 
ইএসআইটি আপনার মবিে পামরবামরক তথ্য সংগ্হ করদত পারদবন। 
এফআরটস এবং ইএসআইটি প্োনকারী দকবলিারে আপনার সম্মমত 
দেওয়ার পদরই আইএফএসলপ েদলর অন্যান্য সেস্যদের তথ্য সংগ্দহর 
অন্িমত মেদত পাদর।

ইএসআইটি তথ্য প্ণালীদক অবি্যই পামরবামরক শিষোর অমিকার এবং 
দগাপনীয়তা আইন (এফইআরলপএ) এর প্দয়াজনীয়তাগুলল পূরণ করদত 
হদব। এটি ববে্্যমতনভাদব বা কাগজ িাি্যদি সমঞ্চত সিস্ত দরকদি্ট র 
দষেত্রেই প্দযাজ্য। 

ইএসআইটি প্োনকারী এবং ডিটসওয়াইএফ ইএসআইটি পপ্াগ্াদির 
কাদছ শিশু এবং পমরবারসিূহ যারা প্াথমিক হস্তদষেপ পমরদেবা প্াপ্ত 
কদরদছ তাদের সংটষেপ্ত প্মতদবেন সংগ্হ করার অন্িমত থাকদব। 
ইএসআইটি পপ্াগ্াদির কি্টীদের স্বতন্ত্র পমরবাদরর তদথ্যর দকবলিারে 
প্েি্টদনর অমিকার থাকদব।

লপতািাতারা তাদের এফআরটস দথদক একটি প্মতদবেদনর অন্দরাি 
করদত পাদরন যা পামরবামরক তথ্য সংগ্হ কদরদছ এিন সিস্ত ব্যটক্তদের 
তথ্য প্েি্টন করদব।

রক ধরতণর তথ্য সংগ্রহ করা হতব?
আপনার পমরবার দথদক প্াপ্ত তথ্য তথ্য-প্ণালীদত প্দবি করাদনা 
হদব। আপনার এফআরটস আপনাদক ববে্্যমতন প্ণালীদত সংগৃহীত 
এবং সমঞ্চত সিস্ত তদথ্যর একটি সপূিণ্ট তাললকা এবং অন্লললপ প্োন 
করদত পাদরন।

আপনার পামরবামরক মববৃমতদত অন্তভ্্ট ক্ত উদদ্গ, অগ্ামিকার এবং 
সংস্ানগুলল দস্বচ্ািীন থাকদব এবং দসগুলল দকবলিারে আপনার 
এফআরটস, আপমন, আপনার ইএসআইটি প্োনকারী এবং 
ডিটসওয়াইএফ ইএসআইটি কি্টীদের দ্ারা সংগ্হদযাগ্য।

আমার পররবার সম্পতককে  প্রণালীতত রক তথ্য রতয়তে কসটি 
আরম রকভাতব কেখতত পারর?
এই তথ্য সংগ্হ করার একিারে উপায় হল লপতািাতার দপাি্ট াল এবং 
আপনার এফআরটস।

আরম আমার পররবাতরর তথ্য প্রণালীতত রাখতত ইছুেক না 
হতলও রক আরম অংশ রনতত পারর?
আপমন যমে প্াথমিক হস্তদষেপ পমরদেবাগুললদত অংি মনদত িান, তদব 
আিাদের দফদিরাল এবং রাষ্ট্রীয় আদেদির অন্যায়ী আপনার সািান্য 
মকছ্ তথ্য ইএসআইটি তথ্য প্ণালীদত সংগ্দহর প্দয়াজন। 

আপমন যমে দকান মবকল্প মবন্যাস বা ভাোয় এই নটথর অন্লললপ িান, অন্গ্হ 
কদর দযাগাদযাগ করুন ডিটসওয়াইএফ সাংমবিামনক সপিক্ট   

(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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