
க�ொடுபப்னவு�ள ்மற்றும் �டட்ண�் 
க�ொளக்�யின ்அகமபப்ு 
14.A அறிமுகம ்
14.A.1 குறைபாடுகள ்உளள் குழநற்ைகள ்மைற்ும ்நடகக் 

தைாடஙக்ும ்குழநற்ைகளுகக்ாக ஒரு விரிவான, 
ஒருஙக்ிறைநை், உள-்முகவர ்சேறவ அறமப்பாக இருகக், 
குறைபாடுறடய ைனிநபர ்கல்வி ேடட்ம ்(IDEA) பகுதி C 
ஆனது காஙக்ிரஸ ்மூலம ்வடிவறமகக்ப்படட்து. இநை் 
மகக்ளத்ைாறககக்ு சேறவ தேயய் ஏைக்னசவ திடட்ஙக்ள் 
உளள்றை காஙக்ிரஸ ்அஙக்ீகரிைை்து, சமலும ்இநை் 
திடட்ஙக்ள ்எலல்ாம ்ஒருஙக்ிறைகக்ும ்உளக்டட்றமபற்ப 
வழஙக்ுவைைக்ாக பகுதி C வடிவறமகக்ப்படட்து. 
இைன ்விறளவாக, பகுதி C -கக்ான நிதி தபாது மைற்ும் 
ைனியார ்காப்பீடு உளள்ிடட் மைத்ிய, மாநில மைற்ும் 
உளள்ூர ்நிதி ஆைாரங்கறளப் பயனப்டுைத்ுவைைக்ாக 
வடிவறமகக்ப்படட்து. அறனைத்ு ஆரமப் ைறலயீடு 
தேலவுகறளயும ்ஈடுகடட் சபாதுமான தபாது நிதி 
இலல்ாை காரைைை்ால,் அறனைத்ு ஆரமப் ைறலயீடு 
சேறவகறளயும ்தபாது தேலவில ்வழஙக் முடியாது. 
குடுமப்ஙக்ள ்ைஙக்ள ்குழநற்ையின ்திடட்ைத்ிைக்ாக நிதி 
ரீதியாக பஙக்ளிப்பாரக்ள ்எனற்ு எதிரப்ாரக்க்ப்படுகிைது. 
ESIT-இன ்குடுமப் தேலவு பஙச்கைப்ு சைறவகளுகக்ு உடப்டட் 
அநை் ஆரமப் ைறலயீடு சேறவகளுகக்ாக ைனியார் 
உடலந்ல பராமரிப்பு/காப்பீடு மைற்ும ்குழநற்ைகளுகக்ான 
ஆபப்ிள ்தெலை்/்தமடிதகயட்ு ஆகியவைற்ை அணுகுவைன ்
மூலம ்இநை் எதிரப்ாரப்்றப பூரை்த்ி தேயய் முடியும.்   

14.A.2  இநை் வளஙக்ள ்அறனைற்ையும ்அதிகபட்ேமாக 
பயனப்டுைத்ி, அதிக எைை்ிகற்கயில ்குறைபாடுகள் 
உளள் குழநற்ைகள ்மைற்ும ்நடகக் தைாடங்கும் 
குழநற்ைகளுகக்ும ்மைற்ும ்அவரக்ளின ்குடுமப்ஙக்ளுகக்ும் 
சேறவ தேயவ்சை, குழநற்ைகள ்மைற்ும ்நடகக் தைாடங்கும் 
குழநற்ைகளுகக்ான ஆரமப்கால ஆைரவு திடட்ைத்ின ்(ESIT) 
கடறமயாக உளள்து. குழநற்ைகக்ு சமமப்ாடட்ு நனற்மகறள 
ைர சபாதுமான ஆரமப் ைறலயீடு சேறவகறள வழஙக் இநை் 
வளஙக்ள ்பயனப்டுைை்பப்டுவறை உறுதிப்படுைத்ுவதும ்
ESIT-இன ்கடறமயாக உளள்து. ESIT அைன ்பரநை் ைகுதி 
அளவுசகாலக்றளப் பராமரிகக் சவைட்ுதமனை்ால,் தபாது 
காப்பீடு, ைனியார ்காப்பீடு மைற்ும ்கடட்ைஙக்ள ்உடப்ட 
கிறடகக்கக்ூடிய அறனைத்ு நிதி ஆைாரஙக்றளயும் 
பயனப்டுைத்ுவது அவசியம.் 
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14.A.3  ஒரு குழநற்ை அலல்து குழநற்ையின ்குடுமப்ைத்ிைக்ு தபாருைை்மான ஆரமப் ைறலயீடு சேறவகறள 
ேரியான சநரைத்ில ்ஏைப்ாடு தேயவ்தில ்உளள் ைாமைைற்ைை ்ைடுப்பைைக்ாக சைறவப்படட்ால், 
அங்கீகரிகக்ப்படட் சேறவகள ்மைற்ும ்தேயலப்ாடுகறள வழஙக்ும ்வழஙக்ுநருகக்ு ைருவைைக்ாக, 
IDEA-இன ்பகுதி C இன ்கீழ் உளள் நிதிறய ESIT பயனப்டுைை்லாம ்(34 CFR §303.16-இல ்வறரயறுகக்ப்படட் 
உடலந்ல சேறவகள ்உடப்ட, [ஆனால ்மருைத்ுவ சேறவகள ்இலற்ல] 34 CFR §§303.115-லிருநத்ு 
303.117 வறர மைற்ும ்§§303.301-லிருநத்ு 303.320 வறரயில் விவரிகக்ப்படட் குழநற்ை கைட்றியும் 
அறமப்பின ்தேயலப்ாடுகள,் மைற்ும ்§303.321-இல ்உளள் மதிப்பீடுகள ்மைற்ும ்மதிப்பாயவ்ுகள)், 
இறுதிப் தபாறுப்றபக ்தகாைட் முகறம அலல்து நிறுவனைத்ிலிருநத்ு தேலவீடு திருமப்ி வருவது 
நிலுறவயில் இருகக்ுமச்பாது இவ்வாறு தேயய்லாம.் 

14.B தகொளக்க 
14.B.1  தபொது தெலவில் வழஙக்பப்டும ்தெயலப்ொடுகள ்மறற்ும ்செகவகள ் 

(a) 4 CFR§303.521 ((b) (2011)-கக்ு இைங்க, பினவ்ரும ்IDEA, பகுதி C தேயலப்ாடுகள ்மைற்ும ்சேறவகளானது 
தபாது தேலவில ்குழநற்ைகள ்மைற்ும ்நடகக் தைாடஙக்ும ்குழநற்ைகளுகக்ான ஆரமப் ஆைரவு 
(ESIT) மைற்ும ்அைன ்சேறவ வழஙக்ுநரக்ள ்மூலம ்வழஙக்ப்பட சவை்டும,் அைைக்ாக எநை் 
கடட்ைைற்ையும ்குடுமப்ஙக்ளிடம ்இருநத்ு வசூலிகக் கூடாது: 

(1) §§303.301 முைல் 303.303 வறர உளள் குழநற்ை கைட்றிைல ்சைறவகறள தேயலப்டுைத்ுைல்.  

(2) மதிப்பீடு மைற்ும ்மதிப்பாயவ்ு, §303.320-கக்ு இைஙக், மைற்ும ்§303.13 (b)-இல ்உளள் மதிப்பீடு 
மைற்ும ்மதிப்பாயவ்ு தைாடரப்ான தேயலப்ாடுகள.் 

(3) §§303.13 (b)(11) மைற்ும ்303.33 இல ்வறரயறுகக்ப்படட் சேறவ ஒருஙக்ிறைப்பு சேறவகள ்(குடுமப் 
வள ஒருஙக்ிறைப்பு).

(4) பினவ்ருவது தைாடரப்ான நிரவ்ாக மைற்ும ்ஒருஙக்ிறைப்பு நடவடிகற்ககள—்
(i) §§303.342 முைல் 303.345 வறரயுளள்ைைக்ு இைஙக் IFSP- கள ்மைற்ும ்இறடகக்ால IFSP-களின ்

வளரே்ச்ி, மதிப்பாயவ்ு மைற்ும ்மதிப்பீடு; மைற்ும் 
(ii) துறைப்பகுதி E, நறடமுறை நலகக்ாபப்ுகள,் மைற்ும ்34 CFR §303-இன ்துறைப்பகுதி 

D-யில ்உளள் ஆரமப்கால ைறலயீடு சேறவகளின ்மாநிலம ்ைழுவிய அறமப்பின ்பிை 
கூறுகறள தேயலப்டுைத்ுைல.் 

(b) உ��்ரவொ�ம:் 34 CFR§303.521 (a)(4)(ii)-கக்ு இைஙக், ஒரு குடுமப்ம ்“பைம ்தேலுைத்ும ்இயலாறம” எனை் 
வறரயறைறய பூரை்த்ி தேயை்ால,் அவரக்ள ்குழநற்ையின ்IFSP-இல ்அறடயாளம ்காைப்படட் 
அறனைத்ு பகுதி C சேறவகளும ்எநை் தேலவும ்இலல்ாமல ்குடுமப்ைத்ிைக்ு வழஙக்பப்டும.் 
கூடுைலாக, குடுமப்ைத்ின ்பைம ்தேலுைத்ும ்இயலாறம பகுதி C சேறவகறள வழஙக்ுவதில் 
ைாமைம ்அலல்து மறுப்றப ஏைப்டுைை்ாது.  

14.B.2  குடுமப் தெலவு பஙச்கறப்ுகக்ு (FCP) உட்பட்ட தெயலப்ொடுகள ்மறற்ும ்செகவகள ்

(a) 34 CFR§303.521 (b)-கக்ு இைங்க, பினவ்ரும ்தேயலப்ாடுகள ்மைற்ும ்சேறவகள ்குடுமப் தேலவு 
பஙச்கைப்ுகக்ு உடப்டட்றவ, அைைக்ாக இறை-தகாடுப்பனவுகள,் இறை-காப்பீடு, விலகக்ுகள ்
அலல்து கடட்ைம ்குடுமப்ஙக்ளிடமிருநத்ு வசூலிகக்பப்டலாம:் 

(1) உைவி தைாழிலந்ுடப் ோைனம் 
(2) உைவி தைாழிலந்ுடப் சேறவ 

(3) சகடட்லியல ்சேறவகள் 
(4) ஆசலாேறன 

(5) உடலந்ல சேறவகள் 
(6) தேவிலியர ்சேறவகள் 
(7) ஊடட்ேே்ைத்ு சேறவகள் 
(8) தைாழில ்ோரந்ை் சிகிே்றே 
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(9) உடலர்தீியான சிகிே்றே 

(10) உளவியல் சேறவகள் 
(11) ேமூக பைி சேறவகள் 
(12) சபே்சு-தமாழி சநாயியல் சேறவகள் 

(b) உ��்ரவொ�ம:் 34 CFR §303.521 (a)(4)(iii) கக்ு இைஙக், குடுமப் தேலவு பஙச்கைப்ுகக்ு உடப்டட் பகுதி C 
ஆரமப் ைறலயீடு சேறவகக்ான உைற்மயான தேலறவ விட அதிகமாக குடுமப்ஙக்ளிடம ்
இருநத்ு கடட்ைம ்வசூலிகக்ப்படாது (அநை் சேறவ கடட்ைைத்ிைக்ாக ஒதுகக்ப்பட்ட பிை நிதி 
மூலஙக்ளிலிருநத்ு தபைப்படட் எநை்தவாரு தைாறகறயயும ்கருதிய பிைகு). 

14.B.3  நிதி ஆ�ொரங்கள ்குடுமப் தெலவு பஙச்கறப்ுகக்ு உட்பட்டு ஆரமப்கொல �கலயீடு 
செகவகளுகக்ொன வொஷிங்டனின ்தகொடுப்பனவுகள ்மறற்ும ்கடட்ணஙக்ளுடன் 
இகணகக்பப்டட்ுளள்கவ   

பைம ்தேலுைத்ும ்இயலாறம இருப்பைாக தீரம்ானிகக்ப்படாவிடட்ால,் குடுமப் தேலவு பஙச்கைப்ுகக்ு 
உடப்டட் சேறவகறளப் தபறும ்அறனைத்ு குடுமப்ஙக்ளும ்ைஙக்ள ்தபாது காப்பீடட்ு நனற்மகள,் 
ைனியார ்காப்பீடட்ு நனற்மகறள பயனப்டுைத்ி அலல்து ஒரு கடட்ைைற்ை தேலுைத்ுவைன் 
மூலம ்ைஙக்ள ்குழநற்ையின ்சேறவகளுகக்ு நிதி ரதீியாக பஙக்ளிகக் சவை்டும ்எனற்ு 
எதிரப்ாரக்க்ப்படுகிைது.. இைன ்விறளவாக, பினவ்ரும ்நிதி ஆைாரஙக்ள ்ESIT-இன ்தகாடுப்பனவுகள் 
மைற்ும ்கடட்ைக ்தகாளற்க அறமப்பில ்இறைகக்ப்படட்ுளள்ன: 

(a) தபாது உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடு (குழநற்ைகளுகக்ான ஆபப்ிள ்தெலை்/்தமடிதகயட்ு)  

(b) ைனியார ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடு 

(c) கடட்ைம ்

14.B.4  குடுமப் வருமொனம் மறற்ும ்தெலவு �கவல்  

(a) தபாது அலல்து ைனியார ்காப்பீடற்ட கைகக்ீடு தேயவ்ைைக்ு முனப்ு, குடுமப்ஙக்ளுகக்ு 
தகாடுப்பனவு மைற்ும ்கடட்ைக ்தகாளற்கயின ்ESIT அறமப்பு வழஙக்பப்டும.் தபாருநத்ுகிை 
மாதிரி, முன ்எழுைப்படட் அறிவிப்பு, தபாது மைற்ும/்அலல்து ைனியார ்காப்பீடற்ட 
அணுகுவைைக்ான ஒபப்ுைல,் மைற்ும ்வருமான மைற்ும ்தேலவு ேரிபாரப்்பு படிவைற்ை பூரை்த்ி 
தேயய்ுமாறு குடுமப்ஙக்ளிடம ்சகடக்பப்டும.்  

(b) குடுமப்ைத்ின ்குடுமப் வள ஒருஙக்ிறைப்பாளர ்(FRC), தபாருநத்ுகிை மாதிரி, முன ்எழுைப்படட் 
அறிவிப்பு, தபாது மைற்ும/்அலல்து ைனியார ்காப்பீடற்ட அணுகுவைைக்ான ஒபப்ுைல,் 
மைற்ும ்வருமான மைற்ும ்தேலவு ேரிபாரப்்பு படிவைற்ை மதிப்பாயவ்ு தேயத்ு பூரை்த்ி தேயய் 
குடுமப்ஙக்ளுகக்ு உைவுவார.்   

(c) முன ்எழுைப்படட் அறிவிப்பு, தபாது மைற்ும/்அலல்து ைனியார ்காப்பீடற்ட அணுகுவைைக்ான 
ஒபப்ுைல,் மைற்ும ்வருமானம ்மைற்ும ்தேலவு ேரிபாரப்்பு படிவமும ்குடுமப்ைத்ிைக்ாக 
ஒதுகக்ப்படட் FRC-டம ்ேமரப்ப்ிகக்பப்டும.்   

(d) குடுமப் வருமானம ்மைற்ும ்தேலவுை ்ைகவலில் குடுமப் அளவின ்அடிப்பறடயில் ேரிதேயய்ப்படட் 
வருடாநத்ிர வருமானம ்தபடரல் வறுறம நிறல (FPL)இல ்200%-ைக்ு கீசழ இருநை்ால,் அநை் குடுமப்ம் 
காப்பீடட்ு இறை-தகாடுப்பனவுகள,் இறை-காப்பீடு, காப்பீடட்ு விலகக்ுகள ்அலல்து மாை 
கடட்ைைற்ை தேலுைை் சைறவயில்றல. இநை் தேலவுகளுகக்ாக மைை் முகறம நிதிகறள 
அலல்து சவறுவழியிலல்ாவிடட்ால ்கறடசியாக பகுதி C நிதிகறள பயனப்டுைை்லாம.்

(e) குடுமப் வருமானம ்மைற்ும ்தேலவுை ்ைகவலில் குடுமப் அளவின ்அடிப்பறடயில் 
ேரிதேயய்ப்படட் வருடாநத்ிர வருமானம ்தபடரல் வறுறம நிறல (FPL) இல ்200%-ைக்ு சமசல 
இருந்ைால், தபாருந்தினால், அந்ை குடும்பம் காப்பீடட்ு இறை-தகாடுப்பனவுகள், இறை-
காப்பீடு, காப்பீடட்ு விலகக்ுகள ்அலல்து மாை கடட்ைைற்ை தேலுைை் சைறவ.  
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14.B.5  தபொது உடலந்லப ்பொதுகொப்பு/கொபப்ீடின ்பயனப்ொடு (குழநக்�களுகக்ொன ஆபப்ிள ்தெல�் ்/
தமடிதகய்டு) 

(a) 34 CFR§303.520(a)(2)(i)-கக்ு இைங்க, ESIT ஆரமப் ைறலயீடு திடட்ைத்ில் சேரந்த்ுளள் குடுமப்ஙக்ள,் 
அவரக்ள ்குழநற்ைகக்ாக பகுதி C ஆரமப் ைறலயீடு சேறவகறளப் தபறுவைைக்ான 
நிபநை்றனயாக, குழநற்ைகளுகக்ான ஆபப்ிள ்தெலை்/்தமடிதகயட்ில ்பதிவு தேயய்சவா 
அலல்து சேரசவா சைறவயில்றல. 

(b) 34 CFR§303.520(a)(3)-கக்ு இைங்க, பகுதி C சேறவகளுகக்ு பைம ்தேலுைத்ுவைைக்ாக ஒரு குழநற்ை 
அலல்து தபைச்ைாரின ்தபாது நனற்மகள ்அலல்து காப்பீடற்டப் பயனப்டுைத்ுவைைக்ு 
முனப்ு குடுமப்ஙக்ளுகக்ு தகாடுப்பனவுகள ்மைற்ும ்கடட்ைக ்தகாளற்கயின ்ESIT அறமப்பு 
வழஙக்பப்டும.் 

(c) 34 CFR§303.520(a)(2)(ii)-கக்ு இைங்க, குழநற்ைகளுகக்ான ஆபப்ிள ்தெலை்/்தமடிதகயற்ட அணுகுவது 
பினவ்ருவனவைற்ில ்ஏைாவது விறளறவ ஏைப்டுைத்ினால,் ஆரமப்கால ைறலயீடு வழஙக்ுநரக்ள் 
குடுமப் ஒப்புைறல தபறுவாரக்ள:் 

(1) கிறடகக்கக்ூடிய வாழந்ாள ்பாதுகாப்பு அலல்து அநை் திடட்ைத்ின ்கீழ் குழநற்ை அலல்து 
தபை்சைாருகக்ு காப்பீடு தேயய்ப்படட் சவறு எநை் நனற்மயாவது குறைவது; 

(2) தபாது நனற்மகள ்அலல்து காபப்ீடட்ுை ்திடட்ம ்மூலம ்பைம ்தேலுைை்பப்டும் 
சேறவகளுகக்ாக குழநற்ையின ்தபைச்ைார ்பைம ்தேலுைை்சவை்டிய விறளவு; 

(3) பிரமீியஙக்ளில ்ஏசைனும ்அதிகரிப்பு அலல்து குழநற்ை அலல்து தபைச்ைாரக்ளுகக்ான 
தபாது நனற்மகள ்அலல்து காப்பீடு நிறுைை்பப்டுைல;் அலல்து 

(4) ஒடட்ுதமாைை் உடலந்லம-்தைாடரப்ான தேலவினஙக்ளின ்அடிப்பறடயில ்வீடு மைற்ும் 
ேமூக அடிப்பறடயிலான ைளள்ுபடிகளுகக்ான ைகுதிறய குழநற்ை அலல்து குழநற்ையின ்
தபை்சைாசரா இழகக்ும ்அபாயம.் 

(d) 34 CFR §303.520(b)(1)-க்கு இைங்க, குடும்பங்களிடம் குழந்றைகளுக்கான ஆப்பிள் தெல்ை்/
தமடிதகயட்ு மைற்ும ்ைனியார ்காப்பீடு இரைட்ும ்இருகக்ுமச்பாது, ஆரமப்கால ைறலயீடு 
வழஙக்ுநரக்ள ்பினவ்ருவைைக்ாக தபைச்ைாரின ்ஒபப்ுைறலப ்தபை சவை்டும:் 

(1) IFSP-இல ்உளள் ஆரமப் ைறலயீடு சேறவகளின ்ஆரமப் ஏைப்ாடட்ிைக்ு பைம ்தேலுைை் 
குடுமப்ைத்ின ்ைனியார ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடட்ின ்பயனப்ாடு; 

(2) குழநற்ையின ்IFSP-இல ்அதிரத்வை,் நளீம,் காலம ்அலல்து சேறவகளின ்தீவிரம ்ஆகியறவ 
அதிகரிகக்ும ்சபாது பைம ்தேலுைை் ைனியார ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடட்ின ்
பயனப்ாடு. 

(e) உ��்ரவொ�ம:் 34 CFR §303.521(a)(4)(iv)-கக்ு இைஙக், தபாது காப்பீடு அலல்து நனற்மகள ்அலல்து 
ைனியார ்காப்பீடு இலல்ாை குடுமப்ஙக்றள விட தபாது காப்பீடு அலல்து நனற்மகள ்உளள் 
குடுமப்ஙக்ளிடம ்தபாருைை்மைை்ைாக கடட்ைம ்வசூலிகக்ப்படாது.

(f) ஆரமப் ைறலயீடு வழஙக்ுநரக்ள ்தேயப்றவ: 

(1) 34 CFR §§303.414 மை்றும் 303.520(a)(3)(i)க்கு இைங்க, குழந்றைகளுக்கான ஆப்பிள் தெல்ை்/
தமடிதகயட்ில ்சேரந்ை் குடுமப்ஙக்ளிடம,் அவரக்ள ்குழநற்ைகக்ு வழஙக்பப்டும ்ஆரமப் 
ைறலயீடு சேறவகறள பிலல்ிங ்தேயவ்ைைக்ாக, அவரக்றள ைனிப்படட் முறையில் 
அறடயாளம் காைக்கூடிய ைகவல்கள் குழந்றைகளுக்கான ஆப்பிள் தெல்ை்/
தமடிதகயட்ிடம ்தவளிபப்டுைை்பப்டும ்எனப்றை தைரிவிகக்ும ்எழுைத்ுபப்ூரவ் அறிவிப்றப 
வழஙக்ுவார.்   

(2) 34 CFR §303.520(a)(3)(iii)-கக்ு இைஙக், எநை் சநரைத்ிலும ்பிலல்ிங ்சநாகக்ஙக்ளுகக்ாக ைனிப்படட் 
முறையில் அறடயாளம ்காைகக்ூடிய ைகவலக்றள தவளிப்படுைத்ுவைைக்ான ஒப்புைறல 
திருமப்ப் தபை அவரக்ளுகக்ு உரிறம உைட்ு எனப்றை குடுமப்ஙக்ளுகக்ு தைரிவிப்பார.்   
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(3) 34 CFR §303.520(a)(3)(iv)-கக்ு இைஙக், குழநற்ைகளுகக்ான ஆபப்ிள ்தெலை்/்தமடிதகயட்ு 
பயனப்ாடட்ின ்விறளவாக, குடுமப்ைத்ிைக்ு ஏைப்டகக்ூடிய தபாது வறக தேலவுகளின ்
எழுைத்ுபப்ூரவ் அறிகற்கறய வழஙக்ுவார.் 

(g) ஆரமப்கால ைறலயீடு வழஙக்ுநரக்ள ்குழநற்ைகளுகக்ான ஆபப்ிள ்தெலை்/்தமடிதகயட்ு 
பிரமீியஙக்றள தேலுைை் மாடட்ாரக்ள.் 

(h) 34 CFR §303.520(a)(2)(iii)-கக்ு இைங்க, குழநற்ைகளுகக்ான ஆபப்ிள ்தெலை்/்தமடிதகயட்ில் 
சேர அலல்து அணுகுவைைக்ு தபைச்ைார ்ஒபப்ுைல ்அளிகக்ாவிடட்ாலும,் ஆரமப் ைறலயீடு 
வழஙக்ுநரக்ள,் தபைச்ைார ்ஒபப்ுைல ்அளிைை் IFSP-ைக்ாக, பகுதி C-இன ்ஆரமப் ைறலயீடு 
சேறவகறள அவரக்ளுக்கு கிறடக்கேத்ேய்ய சவை்டும். குழந்றைகளுக்கான ஆப்பிள் தெல்ை்/
தமடிதகயற்ட பயனப்டுைத்ுவைைக்ான ஒபப்ுைல ்இலல்ாைறை, இநை் பகுதியின ்கீழ் குழநற்ை 
அலல்து குடுமப்ைத்ிைக்ு எநை்தவாரு சேறவறயயும ்வழஙக்ுவறை ைாமைப்படுைை்சவா அலல்து 
மறுகக்சவா பயனப்டுைை்ப்படாது.

(i) குழநற்ைகளுகக்ான ஆபப்ிள ்தெலை்/்தமடிதகயட்ு ைகுதிறய உறுதிப்படுைை் முடியாவிடட்ால் 
அலல்து குடுமப்ம ்வருமானம ்மைற்ும ்தேலவுை ்ைகவலக்றள வழஙக் மறுைத்ுவிடட்ால், குடுமப்ம் 
வாஷிஙட்னின ்தகாடுப்பனவு மைற்ும ்கடட்ைக ்தகாளற்கறய பினப்ைற்ியாக சவை்டும.் 

14.B.6  �னியொர் உடலந்லப ்பொதுகொப்பு/கொபப்ீடட்ின ்பயனப்ொடு 

(a) 34 CFR §303.520(b)(1)(iii)-கக்ு இைங்க, பகுதி C சேறவகளுகக்ு பைம ்தேலுைை் ஒரு குழநற்ை அலல்து 
தபைச்ைாரின ்ைனியார ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடற்டப் பயனப்டுைத்ுவைைக்ு முனப்ு, 
குடுமப்ஙக்ளுகக்ு தகாடுப்பனவு மைற்ும ்கடட்ைக ்தகாளற்கயின ்ESIT அறமப்பு வழஙக்பப்டும.் 

(b) 34 CFR §303.520(b)(1)(i)-கக்ு இைங்க, ஆரமப் ைறலயீடு வழஙக்ுநரக்ள ்தபைச்ைாரின ்ஒப்புைறல 
பினவ்ருவைைக்ாக தபை சவை்டும:் 

(1) IFSP-இல ்உளள் ஆரமப் ைறலயீடு சேறவகளின ்ஆரமப் ஏைப்ாடட்ிைக்ு பைம ்தேலுைை் 
குடுமப்ைத்ின ்ைனியார ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடட்ின ்பயனப்ாடு; 

(2) குழநற்ையின ்IFSP-இல ்அதிரத்வை,் நளீம,் காலம ்அலல்து சேறவகளின ்தீவிரம ்
ஆகியவைற்ில் ஏைாவது அதிகரிகக்ும ்சபாது பைம ்தேலுைை் ைனியார ்உடலந்லப் 
பாதுகாப்பு/காப்பீடட்ின ்பயனப்ாடு. 

(c) உ��்ரவொ�ம:் 4 CFR §303.521(a)(4)(iv)-கக்ு இைஙக், தபாது காப்பீடு அலல்து நனற்மகள ்அலல்து 
ைனியார ்காப்பீடு இலல்ாை குடுமப்ஙக்ளிடம ்தபாருைை்மைை்ைாக கடட்ைம ்வசூலிகக்ப்படாது.   

(d) 34 CFR §303.520(b)(1)(ii)-கக்ு இைங்க, ஆரமப்கால ைறலயீடு வழஙக்ுநரக்ள ்ைனியார ்உடலந்லப் 
பாதுகாப்பு/காப்பீடட்ின ்பயனப்ாடட்ின ்விறளவாக குடுமப்ைத்ிைக்ு ஏைப்டகக்ூடிய பினவ்ருவது 
சபானை், தபாது வறக தேலவுகளின ்எழுைத்ுபப்ூரவ் அறிகற்கறய வழஙக்ுவாரக்ள:் 

(1) குழநற்ை, தபைச்ைார ்அலல்து குழநற்ையின ்குடுமப் உறுப்பினரக்ளுகக்ான காபப்ீடட்ுக் 
தகாளற்கயின ்கீழ் வருடாநத்ிர அலல்து வாழந்ாள ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடட்ின ்உேே் 
வரம்புகள் காரைமாக நன்றமகறள இழப்பது சபான்ை இறை-தகாடுப்பனவுகள், இறை-
காப்பீடு, பிரமீியஙக்ள ்அலல்து விலகக்ுகள ்அலல்து பிை நைீட் கால தேலவுகள;் 

(2) குடுமப்ைத்ின ்ைனியார ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடட்ின ்பயனப்ாடானது, தகாளற்கயின் 
கீழ் பாதுகாகக்பப்டும ்குறைபாடுளள் குழநற்ை, தபைச்ைார ்அலல்து குழநற்ையின ்
குடுமப் உறுப்பினரக்ள ்ஆகிசயாருகக்ு உடலந்ல காப்பீடு கிறடப்பறை எதிரம்றையாக 
பாதிப்பைைக்ான ோைத்ியம;் மைற்ும ்பகுதி C ஆரமப் ைறலயீடு சேறவகளுகக்ாக பைம ்
தேலுை்துவைை்காக காப்பீடட்ுக் தகாள்றகறயப் பயன்படுை்துவைால் உடல்நலப் பாதுகாப்பு/
காப்பீடு நிறுைை்பப்டலாம;் அலல்து 

(3) ஆரமப்கால ைறலயீடு சேறவகளுகக்ு பைம ்தேலுைத்ுவைைக்ாக ைனியார ்காப்பீடற்ட 
பயனப்டுைத்ுவைால ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடட்ு பிரமீியஙக்ள ்பாதிகக்ப்படகக்ூடிய 
ோைத்ியம.் 
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(e) ஆரமப்கால ைறலயீடு வழஙக்ுநரக்ள ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காபப்ீடட்ுகக்ான பிரமீியஙக்றள 
தேலுைை் மாடட்ாரக்ள.் 

(f) 34 CFR §303.520(a)(2)(iii)-கக்ு இைங்க, ைனியார ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடற்ட அணுக தபைச்ைார் 
ஒபப்ுைல ்அளிகக்ாவிடட்ாலும,் தபைச்ைார ்ஒபப்ுைல ்அளிைை் IFSP மீது, ஆரமப் ைறலயீடு 
வழஙக்ுநரக்ள ்பகுதி C ஆரமப் ைறலயீடு சேறவகறள கிறடகக் தேயய்சவைட்ும.் ஒபப்ுைல ்
இலல்ாைறை குழநற்ை அலல்து குடுமப்ைத்ிைக்ு எநை்தவாரு சேறவறயயும ்ைாமைப்படுைை்சவா 
அலல்து மறுகக்சவா பயனப்டுைை்ப்படாது. தபைச்ைார ்அலல்து குடுமப்ைத்ினர ்ைஙக்ள ்ைனியார் 
உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடற்ட அணுக ஒபப்ுைல ்அளிகக்ாைசபாது, குடுமப்ம ்வாஷிஙட்னின் 
தகாடுப்பனவு மைற்ும ்கடட்ைக ்தகாளற்கறய பினப்ைை் சைறவ.   

(g) இறை-தகாடுப்பனவுகள,் இறை-காப்பீடு அலல்து விலகக்ுகள ்விதிகக்பப்டட்ுளள் அறனைத்ு 
குடுமப்ஙக்ளுகக்ும,் சவறு வழியில்லாைசபாது கறடசியாக பகுதி C மூலம ்கட்டுவது உடப்ட பிை 
முகறம நிதிகறள இநை் தேலவுகறள ஈடுகடட் பயனப்டுைை்லாம.்   

(h) இறை-தகாடுப்பனவுகள,் இறை-காப்பீடு அலல்து விலகக்ுகறள தேலுைத்ுவதில ்90 நாடக்ள் 
ைாமதிைத்ு ைவறு தேயை் குடுமப்ஙக்ள ்தபறும ்சேறவகள ்ஏைற்ுகத்காளள்கக்ூடிய கடட்ைை ்
திடட்ம ்உருவாகக்பப்டும ்வறர குடுமப் தேலவு பஙச்கைப்ு இறடநிறுைை்ைத்ிைக்ு உடப்டும.்  
குடுமப்ம,் குடுமப் வள ஒருஙக்ிறைப்பாளர ்மைற்ும ்சேறவ வழஙக்ுநர(்கள)் ஆகிசயாருகக்ு 
எழுைத்ுபப்ூரவ் அறிவிப்பு வழஙக்ப்படட் பினன்ர ்இது நடகக்ும.்   

14.B.7  தபறச்றொரின ்பணம ்தெலு�த்ும ்இயலொகமயின ்வகரயகற  

ESIT இன ்வறரயறை படி பணம ்தெலு�த்ும ்இயலொகம எனப்து 10% ஐை ்ைாைட்ியுளள் 
அனுமதிகக்ப்படட் திருமப் தபை இயலாை தேலவுகள ்ேரிதேயய்ப்படட் பிைகும,் தபடரல் வறுறம 
நிறல (FPL)-இல ்200%-இன ்கீசழ ஒரு குடுமப்ைத்ின ்முழு வருடாநத்ிர வருமானம ்இருப்பறை 
குறிகக்ிைது,   

(a) ஒரு குடுமப்ைத்ின ்மாைாநத்ிர கடட்ைம ்தேலுைத்ும ்திைறன தீரம்ானிகக் வருமானம ்மைற்ும் 
தேலவுை ்ைகவல ்சைறவ.  

(b) அனுமதிகக்ப்படட் திருமப் தபை இயலாை தேலவுகள ்பினவ்ருமாறு: பிரமீியஙக்ள,் விலகக்ுகள,் 
இறை தகாடுப்பனவுகள ்மைற்ும ்இறை-காப்பீடு உளள்ிடட் மருைத்ுவ மைற்ும ்பலல்ிைக்ான 
தேலவுகள ்

(1) பிரமீியஙக்ள,் விலகக்ுகள,் இறை-தகாடுப்பனவுகள ்மைற்ும ்இறை-காப்பீடு உளள்ிடட் 
மருைத்ுவ மைற்ும ்பலல்ிைக்ான தேலவுகள்

(2) மனநல சிகிே்றே காப்பீடட்ில ்சேரக்க்பப்டவிலற்ல 

(3) உரிமம ்தபை்ை வீடட்ு உடலந்ல முகறம மூலம ்வழஙக்பப்டும ்வீட்டு உடலந்ல பராமரிப்பு 

(4) குழநற்ை ஆைரவு/ஜீவனாமே் தகாடுப்பனவுகள் 
(5) தபைச்ைார(்கள)் சவறலகக்ு தேயவ்ைால ்அலல்து பளள்ி தேலவ்ைனால ்ஏைப்டும் 

குழநற்ைகளின ்பராமரிப்பு தேலவுகள.்   

(c) தபாது உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடு அலல்து ைனியார ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடற்ட 
பிலல்ிங ்தேயவ்ைைக்ு முனப்ு, முன ்எழுைப்படட் அறிவிப்பு, தபாது மைற்ும/்அலல்து ைனியார் 
காப்பீடற்ட அணுகுவைைக்ான ஒபப்ுைல,் மைற்ும ்வருமான மைற்ும ்தேலவு ேரிபாரப்்பு படிவைற்ை 
பூரை்த்ி தேயய்ுமாறு குடுமப்ஙக்ளிடம ்சகடக்பப்டும.் அதில ்பினவ்ருவது அடஙக்ும:் 

(1) வருமானம ்மைற்ும ்தேலவு பைற்ிய ைகவல;் 

(2) ைனிப்படட் அறடயாள எைற்ை தவளிப்படுைத்ுவைைக்ான ஒபப்ுைல;் சமலும,் 

(3) தபாது அலல்து ைனியார ்காப்பீடட்ு பாதுகாப்பிைக்ான ஒபப்ுைல.்   

(d) குடுமப்ைத்ின ்பைம ்தேலுைத்ும ்திைன ்வருடைத்ிைக்ு ஒருமுறை அலல்து அநை் குடுமப்ம் 
சகாரிகற்க றவைை்துசம ேரி பாரை்த்ு புதுப்பிகக்ப்பட சவை்டும.்



தகாடுப்பனவுகள் மை்றும் கடட்ைக் தகாள்றக அறமப்பு தகாள்றக 14 | பக்கம் 7

14.B.8  தபறச்றொரின ்பணம ்தெலு�த்ும ்இயலொகமயின ்வகரயகற  

ESIT இன ்வறரயறை படிபணம ்தெலு�த்ும ்இயலொகம எனப்து 10% ஐை ்ைாைட்ியுளள் 
அனுமதிகக்ப்படட் திருமப் தபை இயலாை தேலவுகள ்ேரிதேயய்ப்படட் பிைகும,் தபடரல் வறுறம 
நிறல (FPL)-இல ்200%-இன ்கீசழ ஒரு குடுமப்ைத்ின ்முழு வருடாநத்ிர வருமானம ்இருப்பறை 
குறிகக்ிைது.   

(a) ஒரு குடுமப்ைத்ின ்பைம ்தேலுைத்ும ்இயலாறமறய கைகக்ிட வருமானம ்மைற்ும ்தேலவு 
விவரஙக்ள ்சைறவ. 

(b) அனுமதிகக்கக்ூடிய திருமப் தபை இயலாை தேலவுகளில் அடஙக்ுவது: 

(1) பிரமீியஙக்ள,் விலகக்ுகள,் இறை-தகாடுப்பனவுகள ்மைற்ும ்இறை-காப்பீடு உளள்ிடட் 
மருைத்ுவ மைற்ும ்பலல்ிைக்ான தேலவுகள ்

(2) மனநல சிகிே்றே காப்பீடட்ில ்சேரக்க்பப்டவிலற்ல 

(3) உரிமம ்தபை்ை வீடட்ு உடலந்ல முகறம மூலம ்வழஙக்பப்டும ்வீட்டு உடலந்ல பராமரிப்பு 

(4) குழநற்ை ஆைரவு/ஜீவனாமே் தகாடுப்பனவுகள் 
(5) தபைச்ைார(்கள)் சவறல தேயவ்ைால ்அலல்து பளள்ி தேலவ்ைனால ்ஏைப்டும ்குழநற்ைகளின் 

பராமரிப்பு தேலவுகள.்   

(c) தபாது உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடு அலல்து ைனியார ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடட்ிைக்ாக 
பிலல்ிங ்தேயவ்ைைக்ு முனப்ு, முன ்எழுைப்படட் அறிவிப்பு, தபாது மைற்ும/்அலல்து ைனியார் 
காப்பீடற்ட அணுகுவைைக்ான ஒபப்ுைல,் மைற்ும ்வருமான மைற்ும ்தேலவு ேரிபாரப்்பு படிவைற்ை 
பூரை்த்ி தேயய்ுமாறு குடுமப்ஙக்ளிடம ்சகடக்பப்டும.் அதில ்பினவ்ருவது அடஙக்ும:் 

(1) வருமானம ்மைற்ும ்தேலவு பைற்ிய ைகவல;் 

(2) ைனிப்படட் அறடயாள எைற்ை தவளிப்படுைத்ுவைைக்ான அனுமதி; சமலும,் 

(3) தபாது அலல்து ைனியார ்காப்பீடட்ு பாதுகாப்பிைக்ான அனுமதி.   

(d) குடுமப்ைத்ின ்பைம ்தேலுைத்ும ்திைன ்வருடைத்ிைக்ு ஒருமுறை அலல்து அநை் குடுமப்ம் 
சகாரிகற்க றவைை் உடசனசய ேரி பாரை்த்ு புதுப்பிகக்ப்பட சவை்டும.் 

14.B.9  கடட்ணம் 
(a) 34 CFR §303.521 கக்ு இைங்க, "பைம ்தேலுைத்ும ்திைன"் இருப்பைாக தீரம்ானிகக்பப்டட் 

குடுமப்ஙக்ளுகக்ாக, பினவ்ருவனவைற்ில ்ஏசைனும ்நிகழுமச்பாது குடுமப் தேலவு பஙச்கைப்ுகக்ு 
உடப்டட் ஆரமப் ைறலயீடு சேறவகளுகக்ான மாைாநத்ிர கடட்ைைற்ை ESIT நிறலநாடட்ியுளள்து: 

(1) குடுமப்ம ்ைனியார ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடற்ட உபசயாகப்படுைை் மறுகக்ிைது.  

(2) குழந்றைகளுக்கான ஆப்பிள் தெல்ை்/தமடிதகய்ட ்தபாது உடல்நலப் பாதுகாப்பு/
காபப்ீடட்ுகக்ான பயனப்ாடற்ட குடுமப்ம ்மறுகக்ிைது மைற்ும ்அவரக்ளது ேரிதேயய்ப்படட் 
ஆைட்ு வருமானம ்200% FPL-ஆக அலல்து அைைக்ு சமல் உளள்து; அலல்து  

(3) குடுமப்ைத்ிடம ்குழநற்ைகளுகக்ான ஆபப்ிள ்தெலை்/்தமடிதகயட் ்அலல்து ைனியார் 
உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காப்பீடு இலற்ல.  

(b) வருமானம ்மைற்ும ்தேலவுை ்ைகவலக்றள வழஙக் மறுகக்ும ்குடுமப்ஙக்ளுகக்ு, அநை் 
சேறவகளுகக்ான கடட்ைைற்ை தேலுைத்ுவைைக்ாக பிை தபாது ஆைாரஙக்ளில ்இருநத்ு 
தபைப்படட் எநை்தவாரு தைாறகறயயும ்கருதிய பிைகு, குடுமப் அளவின ்அடிப்பறடயில ்மிக 
உயரந்ை் மடட் மாைாநத்ிர கடட்ைம ்வசூலிகக்பப்டும.் 

(c) தபடரல் வறுறம நிறல (FPL) இன ்விதிகளின ்படி மாைாநத்ிர கட்டை அட்டவறை 
ையாரிகக்ப்படட்ுளள்து சமலும ்அது வருடாநத்ிர அடிப்பறடயில் புதுபப்ிகக்பப்டும.்  

(d) குடுமப் தேலவு பஙச்கைப்ுகக்ு உடப்டட் ஆரமப் ைறலயீடு சேறவகறள தபறுவைைக்ாக 
குடுமப்ஙக்ள ்ைஙக்ள ்தபாது மைற்ும/்அலல்து ைனியார ்காப்பீடற்ட அணுக ஒபப்ுைல ்அளிைை்ால,் 
அவரக்ள ்மாைாநத்ிர கடட்ைம ்தேலுைை் சைறவயில்றல.  
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(e) குழநற்ைகளுகக்ான ஆபப்ிள ்தெலை்/்தமடிதகயட்ு காப்பீடில ்சேரந்ை் குடுமப்ஙக்ள,் 
“தேலுைத்ும ்இயலாறம” எனை் வறரயறையின ்கீழ் இருநை்ால,் மைற்ும ்பகுதி C ஆரமப் ைறலயீடு 
சேறவகளுகக்ான கடட்ைைற்ை கடட்ுவைைக்ு இநை் நிதி ஆைாரைத்ிைக்ான அணுகறல 
நிராகரிைை்ால,் அவரக்ளது குழநற்ையின ்IFSP-இல ்அறடயாளம ்காைப்படட் அறனைத்ு 
பகுதி C சேறவகளும ்எநை் கடட்ைமும ்இலல்ாமல ்வழஙக்பப்டும.் கூடுைலாக, குடுமப்ைத்ின் 
பைம ்தேலுைத்ும ்இயலாறம பகுதி C சேறவகறள வழஙக்ுவதில ்ைாமைம ்அலல்து மறுப்றப 
ஏைப்டுைை்ாது. 

(f) குழநற்ைகளுகக்ான ஆபப்ிள ்தெலை்/்தமடிதகயட்ு காப்பீடில ்சேராை, மைற்ும ்வருமானம் 
மைற்ும ்தேலவுை ்ைகவல்கறள வழஙக் மறுகக்ும ்குடுமப்ஙக்ளுகக்ு, அநை் சேறவகளுகக்ான 
கடட்ைைற்ை தேலுைத்ுவைைக்ாக பிை தபாது ஆைாரஙக்ளில ்இருநத்ு தபைப்படட் எநை்தவாரு 
தைாறகறயயும ்கருதிய பிைகு, குடுமப் அளவின ்அடிப்பறடயில் மிக உயரந்ை் மடட் மாைாநத்ிர 
கடட்ைம ்வசூலிகக்பப்டும.் 

(g) ைஙக்ள ்ைனியார ்உடலந்லப் பாதுகாப்பு/காபப்ீடட்ுகக்ான அணுகறல மறுகக்ும ்மைற்ும் 
வருமானம ்மைற்ும ்தேலவு ைகவலக்றள வழஙக்ிய குடுமப்ஙக்ளுகக்ு குடுமப் அளவு மைற்ும் 
ேரிதேயய்ப்படட் ஆைட்ு வருமானைத்ின ்அடிப்பறடயில் மாைாநத்ிர கடட்ைம ்வசூலிகக்பப்டும.்   

(h) குடுமப் அளவு, வருமானம ்மைற்ும/்அலல்து தேலவுகளில் ஏைாவது மாைை்ம ்இருநை்ால,் 
குடுமப்ஙக்ள ்ைஙக்ள ்மாைாநத்ிர கடட்ைைற்ை மறு நிரை்யம ்தேயய்ுமாறு சகடக்லாம.் மறு 
நிரை்யம ்தேயய்ப்படட் பினன்சர மாைாநத்ிர கடட்ைைத்ில ்எநை் மாைை்மும ்ஏைப்டும.் 

(i) மாைாநத்ிர கடட்ைைற்ை தேலுைத்ுவதில ்90 நாடக்ள ்ைாமதிைத்ு ைவறு தேயை் குடுமப்ஙக்ள,் 
அவர்களது குழநற்ைகளுகக்ாக தபறும ்சேறவகள ்ஏைற்ுகத்காளள்கக்ூடிய கடட்ைை ்திடட்ம் 
உருவாகக்பப்டும ்வறர குடுமப் தேலவு பஙச்கைப்ு இறடநிறுைை்ைத்ிைக்ு உடப்டும.் குடுமப்ம,் 
குடுமப் வள ஒருஙக்ிறைப்பாளர ்மைற்ும ்சேறவ வழஙக்ுநர(்கள)் ஆகிசயாருகக்ு எழுைத்ுபப்ூரவ் 
அறிவிப்பு வழஙக்ப்படட் பினன்ர ்இது நடகக்ும.்  

14.B.10  நகடமுகற நலகக்ொபப்ு ச�கவகள ்  

(a) 34 CFR §303.521(e)-கக்ு இைங்க, குடுமப்ஙக்ளுகக்ு தகாடுப்பனவு மைற்ும ்கடட்ைக ்தகாளற்கயின் 
நகல் வழஙக்பப்டும,் இது பினவ்ருவது தைாடரப்ான அவரக்ளது நறடமுறை நலகக்ாப்புகறள 
விவரிகக்ும:் 

(1) கடட்ைம ்விதிைை்ல;் 

(2) தபைச்ைாரின ்பைம ்தேலுைத்ும ்திைன ்அலல்து இயலாறமறய பைற்ி மாநிலைத்ின ்
நிரையம;் மைற்ும் 

(3) தபாது அலல்து ைனியார ்காபப்ீடட்ுகக்ான பிலல்ிங.்  

(b) தபை்சைாருகக்ு பினவ்ரும ்உரிறம உளள்து:  

(1) 34 CFR §303.431-கக்ு இைங்க மைத்ியஸை்ம ்தேயவ்தில ்பஙச்கைப்து 

(2) 34 CFR §303.436 அலல்து §303.441-இல ்எது தபாருநத்ுகிைசைா, அைன ்கீழ் உரிய குைை்ேே்ாடட்ு 
விோரறைறய சகாருவது  

(3) 34 CFR §303.434 இன ்கீழ் மாநில புகாறர பதிவு தேயவ்து மைற்ும/்அலல்து
(4) நிதி உரிறமசகாரல்கறள விறரவாக தீரக்க் மாநிலைை்ால் நிறுவப்படட் சவறு எநை் 

நறடமுறையும்  
(c) 34 CFR §303.521(e)(2)(i) -கக்ு இைங்க, சகாருமச்பாது அைன ்தகாடுப்பனவுகள ்மைற்ும ்கடட்ைக் 

தகாளற்க அறமப்பின ்எழுைத்ுபப்ூரவ் நகறல ESIT வழஙக்ுநரக்ள ்தபை்சைாரிடம ்தகாடுபப்ாரக்ள:் 

(1) ஆரமப்கால ைறலயீடு சேறவகறள வழஙக்ுவைைக்ான ஒபப்ுைல,் ைனிப்பயனாகக்ப்படட் 
குடுமப் சேறவ திடட்ம ்(IFSP) கூடட்ைத்ில ்தபைப்படுகிைது; மைற்ும் 

(2) பகுதி C சேறவகளுகக்ாக பைம ்தேலுைை் ைனியார ்காப்பீடற்ட பயனப்டுைத்ுவைைக்ான 
ஒபப்ுைல.் 


