
ລະບົົບົຂ້ໍ້� ມູູນອີີເລັກໂທຣນິກໂປຣແກຣມູການ
ຊ່່ວຍເຫືຼື� ອີເບົ�� ອີງຕົົ້�ນສ້ຳາລັບົເດັັກອ່ີອີນ ແລະ ເດັັກນ�ອີຍ
ຂ້ໍ້� ມູູນດ່ັັງຕ່້ົ້ໄປນີ� ແມູ່ນສ້ຳາລັບົຄອີບົຄົວໃນລະບົົບົການບ້ົລິການການເຂົໍ້� າຊ່່ວຍຂັໍ້�ນຕົົ້�ນເພື່�່ ອີອີະທິບົາຍວິທີ
ເກັບົເອົີາ ແລະ ຈັັດັເກັບົຂ້ໍ້� ມູູນຂໍ້ອີງຄອີບົຄົວ/ເດັັກຂໍ້ອີງ ESIT ໃນລະບົົບົຂ້ໍ້� ມູູນຂໍ້ອີງ ESIT.  

ສ້ຳາລັບົຂ້ໍ້� ມູູນເພ່ີື່ມູເຕີົ້ມູເຂົໍ້� າເບ່ິົງ: www.dcyf.wa.gov/services/child-dev-support-providers/esit

ເປັັນຫຍັັງຂ້ໍ້� ມູູນຂໍ້ອງຄອບຄົວຂໍ້�ອຍັຈ່ຶ່� ງຖືືກຈັຶ່ດເກັບໄວ� ໃນ
ລະບົບຂ້ໍ້� ມູູນຂໍ້ອງ ESIT?
ເພື່�່ ອີຊ່່ວຍຜູູ້� ໃຫຼື� ບ້ົລິການ ແລະ ຜູູ້� ປະສຳານງານດັ� ານ
ຊັ່ບົພື່ະຍາກອີນຄອີບົຄົວຂໍ້ອີງທ່ານ (FRC) ໃນການໃຫຼື�
ບ້ົລິການໃນເວລາທ່ີເໝາະສົຳມູ ແລະ ອີີງຕົ້າມູສິຳດັຂໍ້ອີງ
ພ່້ື່ແມູ່/ເດັັກທ່ີໄດັ� ກ້ານົດັໄວ� ໂດັຍລັດັຖະບັົນຍັດັວ່າດັ�ວຍການ
ສຶຳກສຳາຂໍ້ອີງຄົນພິື່ການ (IDEA), ພື່າກ C. ລະບົົບົຂ້ໍ້� ມູູນສຳ� າງ
ບົົດັລາຍງານຂໍ້ອີງລັດັຖະບົານກາງ ແລະ ລັດັທ່ີຈ້ັາເປັນໂດັຍ
ອັີດັຕົ້ະໂນມັູດັໃນການຮັັບົເງິນທຶນສ້ຳາລັບົບ້ົລິການທ�ອີງຖ່ິນ, 
ລັດັ ແລະ ລັດັຖະບົານກາງ. ຂ້ໍ້� ມູູນທັງໝົດັຂໍ້ອີງເດັັກທຸກ
ລະດັັບົໄດັ�ຖ� ກລາຍງານແບົບົບ່້ົມີູຊ່�່ ສ້ຳາລັບົການລາຍງານຂໍ້ອີງ
ລັດັ ແລະ ລັດັຖະບົານກາງ. ຂ້ໍ້� ມູູນຖ� ກເກັບົກ້າເພື່�່ ອີກ້ານົດັ
ຄຸນສົຳມູບັົດັລູກຂໍ້ອີງທ່ານສ້ຳາລັບົບ້ົລິການການເຂົໍ້� າຊ່່ວຍຂັໍ້�ນ
ຕົົ້�ນ ແລະ ເພື່�່ ອີພັື່ດັທະນາແຜູ້ນບ້ົລິການແຕ່ົ້ລະຄອີບົຄົວ 
(IFSP). 
ລະບົົບົຂ້ໍ້� ມູູນຊ່່ວຍໃຫຼື�  FRCs ແລະ ຜູູ້� ໃຫຼື� ບ້ົລິການ ESIT ໃນການ
ຮັັບົປະກັນບ້ົລິການໄດັ� ຮັັບົບ້ົລິການສຳອີດັຄ່ອີງກັບົ IDEA, 
ພື່າກ C.

ຂ້ໍ້� ມູູນຂໍ້ອງຂໍ້�ອຍັປັອດໄພບ້?
ແມູ່ນແລ� ວ! ຂ້ໍ້� ມູູນຂໍ້ອີງທ່ານແມູ່ນຖ� ກຈັັດັເກັບົໄວ� ພື່າຍໃນ
ຄວາມູປອີດັໄພື່ສ່ີຳລະດັັບົ. ມັູນຍັງຖ� ກລົບົກວນເມູ�່ ອີມັູນ
ເດີັນທາງລະຫຼືວ່າງຄອີມູພິື່ວເຕີົ້ FRC ຂໍ້ອີງທ່ານ ແລະ ລະບົົບົ
ຂ້ໍ້� ມູູນ. 

ຂ້ໍ້� ມູູນຂໍ້ອງຂໍ້�ອຍັຖືືກຈັຶ່ດເກັບໄວ� ຢູູ່� ໃສ?
ຂ້ໍ້� ມູູນຂໍ້ອີງທ່ານຖ� ກຈັັດັເກັບົໄວ� ໃນລະບົົບົຂ້ໍ້� ມູູນ ແລະ ລະຫັຼືດັ
ຜູ່້ານໄດັ� ຮັັບົການປ�ອີງກັນໂດັຍ FRC ແລະ ຜູູ້� ໃຫຼື� ບ້ົລິການ ESIT.

ຂ້ໍ້� ມູູນຂໍ້ອີງທ່ານຈັະຖ� ກຈັັດັເກັບົໃນຖານຂ້ໍ້� ມູູນທ່ີປອີດັໄພື່ໂດັຍ
ໂປຣແກຣມູຂໍ້ອີງ ESIT. ຂ້ໍ້� ມູູນບ່້ົສຳາມູາດັເຂົໍ້� າເບ່ິົງໄດັ� ຜູ່້ານທາງ
ອິີນເຕີົ້ເນັດັ ແລະ ບ່້ົໄດັ�ຖ� ກຈັັດັເກັບົໄວ� ໃນອິີນເຕີົ້ເນັດັ. 
ບົາງເອີກະສຳານທ່ີເປັນເຈັ�ຍແມູ່ນຍັງເປັນທ່ີຕົ້�ອີງການ ແລະ 
ຈັະຖ� ກຈັັດັເກັບົຢ່່າງປອີດັໄພື່ກັບົ FRC ຂໍ້ອີງທ່ານ. 

ແມູ� ນໃຜທ່ີ່� ສາມູາດເຂົໍ້� າເບ່� ງຂ້ໍ້� ມູູນຄອບຄົວຂໍ້ອງຂໍ້�ອຍັໄດ� ?
ມີູພື່ຽງແຕ່ົ້ FRC, ຜູູ້� ໃຫຼື� ບ້ົລິການ ESIT ແລະ DCYF ESIT ຈັະ
ສຳາມູາດັເຂົໍ້� າເບ່ິົງລາຍລະອີຽດັຂ້ໍ້� ມູູນຄອີບົຄົວຂໍ້ອີງທ່ານ. FRC 
ແລະ ຜູູ້� ໃຫຼື� ບ້ົລິການ ESIT ອີາດັຈັະໃຫຼື� ສິຳດັແກ່ສຳະມູາຊິ່ກອີ�່ ່ ນໃນ
ທີມູ IFSP ເຂົໍ້� າເບ່ິົງຂ້ໍ້� ມູູນໄດັ� ຫັືຼືງຈັາກທ່ານໄດັ� ໃຫຼື�ການຍິນຍອີມູ
ຂໍ້ອີງທ່ານ.

ລະບົົບົຂ້ໍ້� ມູູນຂໍ້ອີງ ESIT ຕົ້�ອີງສຳ� ບົຕ່້ົ້ເພື່�່ ອີໃຫຼື�ສຳະໜອີງຄວາມູ
ຕົ້�ອີງການຂໍ້ອີງລັດັຖະບັົນຍັດັວ່າດັ�ວຍສິຳດັທິໃນການສຶຳກສຳາ 
ແລະ ຄວາມູເປັນສ່ຳວນຕົົ້ວຂໍ້ອີງຄອີບົຄົວ (FERPA). ນີ� ແມູ່ນ
ຄວາມູຈິັງສ້ຳາລັບົບັົນທຶກທັງໝົດັ ບ່້ົວ່າຈັະຖ� ກຈັັດັເກັບົໄວ�
ທາງເອີເລັກໂທຣນິກ ຫືຼື�  ໃນເຈັ�ຍ.
ຜູູ້� ໃຫຼື� ບ້ົລິການ ESIT ແລະ ໂຄງການ DCYF ESIT ຈັະເຂົໍ້� າເບ່ິົງ
ເພື່�່ ອີສຳະຫຸືຼືບົບົົດັລາຍງານກ່ຽວກັບົເດັັກນ�ອີຍ ແລະ ຄອີບົຄົວ
ທ່ີໄດັ� ຮັັບົການເຂົໍ້� າຊ່່ວຍເຫືຼື� ອີຂັໍ້�ນຕົົ້�ນ. ພື່ະນັກງານໂປຣ
ແກຣມູ ESIT ຈັະມີູພື່ຽງແຕ່ົ້ສິຳດັໃນການອ່ີານຂ້ໍ້� ມູູນຂໍ້ອີງ
ແຕ່ົ້ລະຄອີບົຄົວ.

ພ່້ື່ແມູ່ສຳາມູາດັຮັ�ອີງຂ້ໍ້ລາຍງານສຳະແດັງລາຍການທຸກຄົນທ່ີໄດັ�
ເຂົໍ້� າເບ່ິົງຂ້ໍ້� ມູູນຄອີບົຄົວພື່ວກເຂົໍ້າຈັາກ FRC ຂໍ້ອີງພື່ວກເຂົໍ້າ.

ຂ້ໍ້� ມູູນຫຍັັງທ່ີ່� ຈຶ່ະຖືືກເກັບເອົາ?
ຂ້ໍ້� ມູູນທ່ີໄດັ� ຮັັບົຈັາກຄອີບົຄົວຂໍ້ອີງທ່ານຈັະເຂົໍ້� າໄປໃນ
ລະບົົບົຂ້ໍ້� ມູູນ. FRC ຂໍ້ອີງທ່ານສຳາມູາດັໃຫຼື�ລາຍຊ່�່ ທັງໝົດັ 
ແລະ ສ້ຳາເນົາຂ້ໍ້� ມູູນທ່ີໄດັ� ເກັບົເອົີາ ແລະ ຈັັດັເກັບົໃນລະບົົບົ
ອີີເລັກໂທຣນິກແກ່ທ່ານ.
ຄ້າຖະແຫືຼືງຂໍ້ອີງຄອີບົຄົວທ່ານທ່ີລວມູມີູຄວາມູກັງວົນໃຈັ, 
ການຈັັດັລ້າດັັບົ ແລະ ຊັ່ບົພື່ະຍາກອີນຂໍ້ອີງທ່ານຍັງສຳ� ບົຕ່້ົ້
ດັ�ວຍຄວາມູສຳະໝັກໃຈັ ແລະ ເຂົໍ້� າເບ່ິົງໄດັ� ໂດັຍ FRC ຂໍ້ອີງ
ທ່ານ, ທ່ານ, ຜູູ້� ໃຫຼື� ບ້ົລິການ ESIT ແລະ ພື່ະນັກງານ DCYF ESIT.

ຂໍ້�ອຍັຈຶ່ະສາມູາດເບ່� ງວ� າມູ່ຂ້ໍ້� ມູູນຫຍັັງແດ�ຂໍ້ອງຄອບຄົວ
ໃນລະບົບໄດ�ແນວໃດ?
ກຸນແຈັຂໍ້ອີງທ່ານໃນການເຂົໍ້� າເບ່ິົງຂ້ໍ້� ມູູນແມູ່ນຜູ່້ານ Parent 
Portal ແລະ FRC ຂໍ້ອີງທ່ານ.

ຂໍ້�ອຍັຍັັງຈຶ່ະສາມູາດເຂົໍ້� າຮ່� ວມູໄດ� ບ້ຖື� າຫາກຂໍ້�ອຍັບ້�
ຕ້�ອງການໃຫ� ຂ້ໍ້� ມູູນຄອບຄົວຂໍ້�ອຍັຢູູ່� ໃນລະບົບ?
ຖ�າຫຼືາກທ່ານຕົ້�ອີງການທ່ີຈັະເຂົໍ້� າຮ່ັວມູໃນບ້ົລິການຊ່່ວຍເຫືຼື� ອີ
ຂັໍ້�ນຕົົ້�ນ, ຂ້ໍ້� ມູູນຈ້ັານວນເລັກນ�ອີຍຂໍ້ອີງທ່ານຈ້ັາເປັນຕົ້�ອີງ
ຖ� ກເກັບົເອົີາເຂົໍ້� າໃນລະບົົບົຂ້ໍ້� ມູູນ ESIT ເຊ່ິ່ງເປັນສ່ຳວນໜ�່ ງ
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