
ఇండివిడ్యువల్స్ విత్ డిసెబిలిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్  (IDEA)
పార్ట్  C ప్రొ సీడరల్ సేఫ్   గార్డ్ స్ (తలిలి దండరొ ల హక్కుల్)

పరిచయం
ఇండివిడ్యువల్స్ విత్ డిసెబిలిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్  (IDEA) అనేది 
సమాఖయు చటట్ ం, ఇది అర్హ తగల శిశువుల్ మరియ్ పసిబిడడ్ లక్ (పుట్ట్ న 
వయస్స్ - 36 నెలల్) వికలంగ్ల్ మరియ్ వారి క్ట్ంబాలక్ 
మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవలక్ సంబంధంచిన నిబంధనలన్ కలిగి 
ఉంట్ంది. ఈ నిబంధనల్ IDEA యొకకు పార్ట్  C క్ర ంద చేర్చబడ్డ్ యి. ఇవి 
సమాఖయు నిబంధనలలో (34 CFR పార్ట్  303) మరియ్ సేట్ ట్ ఆఫ్ వాషంగట్ న్ 
రాషట్ ్ర పాలసీల్ మరియ్ విధానాలలో వివరించబడ్డ్ యి.

వాషంగట్ న్ లో, పార్ట్  C వయువస్థ న్ శిశువుల్ మరియ్ పసిపిలలి లక్ మ్ందస్్ 
మద్ద త్ (ESIT) కారయుక్ర మం అంటార్. మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ పారొ సెస్ ప్ర తి 
దశలో క్ట్ంబ ప్ర మేయానిని పంచడ్నిక మరియ్ తలిలి దండరొ ల సమ్మతిని 
నిరాధా రించడ్నిక ఈ వయువస్థ  రూప్ందించబడింది, మొటట్ మొదట్ రిఫెరల్ తో 
పారొ రంభమై సేవా డెలివరీ మరియ్ మార్పు ద్్వరా కొనసాగ్త్ంది.

ESIT కారయుక్ర మంలో తలిలి దండరొ ల్ మరియ్ పిలలి ల హక్కులన్ పరిరక్ంచే 
విధానపరమైన భదరొ తల్ ఉనానియి. 34 CFR 303.400-438 వద్ద  సమాఖయు 
నిబంధనల ప్ర కారం నిర్వచించిన విధంగా ఈ విధానపరమైన భదరొ తల 
గ్రించి తలిలి దండరొ లక్ తెలియజేయాలి, 34 CFR 303.430-438 వద్ద  
వివాద పరిష్కుర ఎంపికలతో సహా, వారి చినానిరి మరియ్ క్ట్ంబానిక 
అందించే సేవలలో నాయకత్వ పాతరొ  ఉంట్ంది, తద్్వరా వార్ చ్ర్క్గా 
పాల్గొ నవచ్్చ. ఈ తలిలి /తండిరొ  హక్కుల డ్క్యుమంట్ సమాఖయు పార్ట్  C 
నిబంధనల ప్ర కారం నిర్వచించిన విధంగా పిలలి ల్ మరియ్ క్ట్ంబాల 
విధానపరమైన భదరొ తల అధకారిక నోటీస్.

ఈ డ్క్యుమంట్ ప్ర యోజనాల కోసం, “తలిలి /తండిరొ ” అంటే చినానిరి 
పుటట్ ్కక్ కారణం అయిన తలిలి దండరొ ల్, దత్త తీస్క్నని తలిలి దండరొ ల్, 
చటట్ పరమైన సంరక్షక్ల్, జన్మనిచి్చన లేద్ దత్త తలిలి దండరొ ల సా్థ నంలో 
బిడడ్  ఎవరితోనైతే నివసించే పంపుడ్ తలిలి /తండిరొ  లేద్ వయుక్.

ఫ్యామిలీ రిసోర్సెస్ కోఆరిడి నేటర్సె (FRCs), క్ట్ంబాలతో కలిసి పనిచేసే పార్ట్  C కంద 
వారి విధానపరమైన భదరొ తలన్ అర్థ ం చేస్కోవడ్నిక అదనపు మటీరియల్ లన్ 
సూచించవచ్్చ. మీ చినానిరి అభివృదిధా  అవసరాలన్ తీర్చడంలో సహాయపడటానిక, 
మీర్ మరియ్ ఇతర క్ట్ంబ సభ్యుల్ నిపుణ్లతో భాగసా్వమ్ల్గా ఉండగల 
మారాగొ లన్ కూడ్ వార్ సూచించవచ్్చ.

విధానపరమైన భద్ర తల అవలోకనం  
(తల్లి /తండ్్ర  హక్కులు)
శిశువుల్ మరియ్ పసిబిడడ్ ల కారయుక్ర మం కోసం వాషంగట్ న్ మ్ందస్్ 
మద్ద త్లో, తలిలి /తండిరొ గా మీక్ ఈ క్ర ంది హక్కుల్ ఉనానియి:

• రిఫెరల్ న్ండి 45 కాయులండర్ రోజులలో, పారొ రంభ IFSP సమావేశంలో 
వయుక్గతీకరించిన క్ట్ంబ సేవా ప్ర ణాళిక (IFSP) అభివృదిధా  తర్వాత 
మల్ట్ డిసిపిలి నరీ మూలయుంకనం మరియ్ అంచనా హక్కు ఉంట్ంది. 
“మల్ట్ డిసిపిలి నరీ” అంటే రండ్ లేద్ అంతకంటే ఎక్కువ విభినని 
విభాగాల్ లేద్ విద్యువేత్ మరియ్ శారీరక థెరపిస్ట్  వంట్ ప్ర తేయుకతల్.

“తగిన ముందస్ు మధయావర్ిత్వ సేవలు” IFSP పారొ సెస్ ద్్వరా నిర్ణ యించబడతాయి. 
IFSPలో గ్ర్ించబడిన ఫలితాలన్ సాధంచడ్నిక చినానిరి మరియ్ క్ట్ంబం 
ప్ర తేయుక అవసరాలన్ తీర్చడ్నిక అవసరమైన నిరి్ద షట్  మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవల 
ప్ర కటనన్ IFSP కలిగి ఉండ్లి. ఫెడరల్ పార్ట్  C నిబంధనల్ www.govinfo.gov/
content/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf  పార్ట్  C కంద అర్హ త ఉనని 
"ప్ర తీ చినానిరి అభివృదిధా  అవసరాలన్ తీర్చడ్నిక రూప్ందించబడిన సేవల్గా 
మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవలన్ మరియ్ చినానిరి అభివృదిధా ని పంచడ్నిక 
సంబంధంచిన క్ట్ంబ అవసరాలన్ నిర్వచించండి.”

• మూలయుంకనం, అంచనా, IFSP అభివృదిధా , సేవా సమన్వయం మరియ్ 
విధానపరమైన భదరొ తలన్ క్ట్ంబాలక్ ఎట్వంట్ ఖర్్చ లేక్ండ్ 
ప్ందే హక్కు ఉంట్ంది.

• సీకు్రనింగ్  పారొ సెస్ లో (ఉపయోగించినటలి యితే) ఎపుపుడైనా, మీర్ ద్ని 
కోసం అభయురి్థ స్ే మరియ్ సమ్మతిస్ే, మూలయుంకనం సీ్వకరించే హక్కు 
ఉంట్ంది.

• పార్ట్  C కంద అర్హ త ఉంటే, IFSPలో ప్ర సంగించిన విధంగా మీ బిడడ్  
మరియ్ క్ట్ంబానిక తగిన ముందస్ు మధయావర్ిత్వ సేవలన్ 
అంద్క్నే హక్కు ఉంట్ంది.

• సీకు్రనింగ్, మూలయుంకనాల్, అంచనా మరియ్ సేవలన్ తిరసకురించే 
హక్కు ఉంట్ంది.

• మీ చినానిరి గ్ర్ింపు, మూలయుంకనం లేద్ ఉంచ్ స్థ లనిని మార్చడం 
లేద్ మీ చినానిరి లేద్ క్ట్ంబానిక తగిన మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ 
సేవలన్ అందించడం వంట్ ప్ర తిపాదనలక్ సంబంధంచి నిర్ణ యం 
తీస్కోబడే అనిని సమావేశాలక్ ఆహా్వనించడ్నిక మరియ్ పాల్గొ నే 
హక్కు ఉంట్ంది.

http://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
http://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.pdf
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• మీ చినానిరి గ్ర్ింపు, మూలయుంకనం లేద్ ఉంచ్ స్థ లంలో లేద్ మీ 
చినానిరి లేద్ క్ట్ంబానిక తగిన మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవలన్ 
అందించడంలో మార్పున్ ప్ర తిపాదించడ్నిక లేద్ తిరసకురించడ్నిక 
మ్ంద్ సకాలంలో వా్ర తపూర్వక నోటీస్న్ అంద్క్నే హక్కు 
ఉంట్ంది.

• మీ చినానిరి అభివృదిధా  అవసరాలన్ తీర్చడ్నిక తగిన మేరక్ సహజ 
వాతావరణంలో ప్ర తి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవన్ అంద్క్నే హక్కు 
ఉంట్ంది.

• వయాక్్గతంగా గుర్ించదగిన సమాచారం గోపయుతన్ నిర్వహంచే హక్కు 
ఉంట్ంది.

• మీ చినానిరి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ రికారడ్ ్ పారొ రంభ కాపీని ఎట్వంట్ 
ఖర్్చ లేక్ండ్ ప్ందే హక్కు ఉంట్ంది.

• ప్ర తి మూలయుంకనం, అంచనా మరియ్ IFSP కాపీక హక్కు, ప్ర తి IFSP 
సమావేశం తర్వాత వీలైనంత త్వరగా మీక్ అందించాలి.

• పరిశీలించడ్నిక మరియ్ సమీక్ంచే హక్కు, సమ్చితమైతే, మీ 
చినానిరి రికారడ్ ్లన్ సవరించండి.

• తలిలి /తండిరొ /ప్రొ వైడర్ అభిపారొ య భేద్లన్ పరిషకురించడ్నిక 
మధయువర్ిత్వం మరియ్/లేద్ నిష్పుక్కమైన పారొ సెస్ విచారణన్ 
అభయురి్థ ంచే హక్కు ఉంట్ంది.

• పరిపాలనాపరమైన ఫిరాయుద్ చేసే హక్కు ఉంట్ంది.

పైన పేర్కునని హక్కులతో పాట్, పార్ట్  C కంద నిరి్ద షట్  విధానపరమైన భదరొ తల 
గ్రించి మీక్ తెలియజేయడ్నిక మీక్ అర్హ త ఉంది. ఈ హక్కుల్ క్ర ంద 
వివరించబడ్డ్ యి.

వయాక్్గతంగా గుర్ించదగిన సమాచారంన్ కలిగి ఉంట్ంది: 1) మీ చినానిరి పేర్, మీ 
పేర్ లేద్ ఇతర క్ట్ంబ సభ్యుల పేరలి ్; 2) మీ చినానిరి లేద్ క్ట్ంబ చిర్నామా; 
3) మీ చినానిరి లేద్ మీ సామాజిక భదరొ తా సంఖయు వంట్ వయుక్గత ఐడెంట్ఫైయర్; 4) 
మీ చినానిరి పుట్ట్ న తేదీ, పుట్ట్ న ప్ర దేశం మరియ్ తలిలి  మొదట్ పేర్ వంట్ ఇతర 
పరోక్ష ఐడెంట్ఫైయరలి ్; 5) మీ చినానిరిని సహేత్కమైన నిశ్చయతతో గ్ర్ించడం 
సాధయుం చేసే వయుక్గత లక్షణాల్ లేద్ ఇతర సమాచార జాబితా; లేద్ 6) మ్ందస్్ 
మధయువర్ిత్వ కారయుక్ర మం సహేత్కంగా విశ్వసించే వయుక్ కోరిన సమాచారం మీ చినానిరి 
గ్ర్ింపు తెల్స్క్ంట్ంది.

ముందస్ు వ్రా తపూర్వక నోటీసు
మీ చినానిరి గ్ర్ింపు, మూలయుంకనం లేద్ ఉంచ్ స్థ లం లేద్ మీ చినానిరి 
మరియ్ మీ క్ట్ంబానిక తగిన మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవలన్ 
అందించడం పారొ రంభించడ్నిక లేద్ మార్చడ్నిక మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ 
సేవా ప్ర ద్త ప్ర తిపాదించడ్నిక లేద్ తిరసకురించడ్నిక మ్ంద్ మీక్ 
తగిన మ్ంద్ వా్ర తపూర్వక నోటీస్ ఇవా్వలి. మీక్ తెలియజేయడ్నిక 
నోటీస్ తగినంతగా వివరించాలి:

• మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవల కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ 
సేవా ప్ర ద్త ప్ర తిపాదించిన లేద్ తిరసకురించే చరయు.

• చరయు తీస్కోవడ్నిక కారణాల్.

• పార్ట్  C కంద అంద్బాట్లో ఉనని అనిని విధానపరమైన భదరొ తల్.

• రాషట్ ్ర మధయువర్ిత్వం, రాషట్ ్ర ఫిరాయుద్ మరియ్ తగిన పారొ సెస్ విచారణ 
విధానాల్, ఫిరాయుద్న్ ఎల ద్ఖల్ చేయాలో మరియ్ ఆ విధానాల 
కాలక్ర మాలతో సహా వివరణ ఉంట్ంది.

తపపు సపుషట్ ంగా అల చేయలేకపోతే, నోటీస్ తపపునిసరిగా సామానయు ప్ర జలక్ 
అర్థ మయ్యు భాషలో వా్ర యబడ్లి మరియ్ మీ సా్థ నిక భాషలో అందించాలి.

మీ సా్థ నిక భాష లేద్ ఇతర కమూయునికేషన్ మోడ్ వా్ర తపూర్వక భాష కాకపోతే, 
మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త వీట్ని నిరాధా రించడ్నిక చరయుల్ 
తీస్కోవాలి:

• నోటీస్ మౌఖికంగా లేద్ ఇతర మారాగొ ల ద్్వరా మీ సా్థ నిక భాషలో లేద్ 
ఇతర కమూయునికేషన్ మోడ్ లో మీక్ అన్వదించబడ్త్ంది;

• మీర్ నోటీస్న్ అర్థ ం చేస్కోండి; మరియ్

• ఈ విధానాలలో వివరించిన అవసరాల్ నెరవేరి్చనటలి ్ వా్ర తపూర్వక 
ఆధారాల్ ఉనానియి.

తల్లి దండ్్ర ల సమ్మతి
సమ్మతి అంటే:

• మీ సా్థ నిక భాషలో, సమ్మతి కోరిన కారాయుచరణక్ సంబంధంచిన మొత్ం 
సమాచారం మీక్ పూర్ిగా తెలియజేయబడింది;

• మీ సమ్మతి కోరిన కారాయుచరణన్ నిర్వహంచడ్నిక మీర్ 
వా్ర తపూర్వకంగా అర్థ ం చేస్క్నానిర్ మరియ్ అంగీకరిస్్నానిర్, 
మరియ్ సమ్మతి కారాయుచరణన్ వివరిస్్ంది మరియ్ విడ్దల 
చేయబడే, ఎవరిక మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ రికారడ్ ్లన్ (ఏదైనా ఉంటే) 
జాబితా చేస్్ంది;

• సమ్మతి ఇవ్వడం మీ వంత్ స్వచ్ందంగా ఉందని మీర్ అర్థ ం 
చేస్కోండి మరియ్ ఎపుపుడైనా ఉపసంహరించ్కోవచ్్చ.

మీ సమ్మతిని మీర్ ఉపసంహరించ్క్ంటే, అది పునరావృతం కాద్ 
(సమ్మతి ఉపసంహరించబడటానిక మ్ంద్ సంభవించిన చరయుక్ ఇది 
వర్ించద్).

మీ వా్ర తపూర్వక సమ్మతి మ్ంద్ ప్ంద్లి:

• మీ బిడడ్ క్ వైకలయుం ఉననిటలి ్ అన్మానించబడినటలి ్ ఉందో లేదో 
తెల్స్కోవడ్నిక అభివృదిధా  సీకు్రనింగ్ న్ నిర్వహంచడం.

• మీ చినానిరి అనిని చినానిరిలన్ మరియ్ అంచనాన్ నిర్వహంచడం.

• మీ చినానిరిక మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవలన్ అందించడం.

• సేవలక్ చెలిలి ంచడ్నిక ప్ర జా ప్ర యోజనాల్ లేద్ భీమా లేద్ పై్రవేట్ 
భీమాన్ ఉపయోగించడం.

• మీ గ్రించి మరియ్ మీ చినానిరి గ్రించి వయుక్గతంగా గ్ర్ించదగిన 
సమాచారానిని పంచ్కోవడం.

స్థా నిక భాష, ఇకకుడ పరిమిత ఆంగలి  భాష్ నైపుణాయుల్ ఉననివారిని సూచించడ్నిక 
ఉపయోగిస్ార్, అంటే మీర్ సాధారణంగా ఉపయోగించే భాష. మీ చినానిరి 
మూలయుంకనాల్ మరియ్ అంచనాలన్ నిర్వహస్్ననిపుపుడ్, సా్థ నిక భాష అంటే మీ 
చినానిరి సాధారణంగా ఉపయోగించే భాష. చెవిట్ లేద్ వినికడి కషట్ ంగా ఉండటం, 
గ్డిడ్  లేద్ దృషట్  లోపం ఉనని వయుక్క లేద్ వా్ర తపూర్వక భాష లేని వయుక్క సంబంధంచి 
ఉపయోగించినపుపుడ్, సా్థ నిక భాష అంటే ఆ వయుక్ సాధారణంగా ఉపయోగించే 
కమూయునికేషన్ మోడ్ (సంకేత భాష, బ్రొ యిల్ వంట్వి, లేద్ నోట్ కమూయునికేషన్).
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ఇండివిడ్యువల్స్ విత్ డిసెబిలిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్  (IDEA) - పార్ట్  C విధానపరమైన భద్ర తల్ (తలిలి దండ్ర ల హక్కుల్)

మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవల్ అందించడ్నిక మ్ంద్ మీ వా్ర తపూర్వక 
అన్మతి కూడ్ ప్ంద్లి.

మీర్ సమ్మతి ఇవ్వకపోతే, మిమ్మలిని బలవంతం (ఫోర్స్) చేయడ్నిక 
ఎట్వంట్ చరయు తీస్కోర్. మరో మాటలో చెపాపులంటే, సమ్మతిని 
అందించడ్నిక మీ నిరాకరణన్ సవాల్ చేయడ్నిక క్ట్ంబ వనర్ల 
సమన్వయకర్ (FRC) లేద్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త తగిన 
పారొ సెస్ విచారణ విధానాలన్ ఉపయోగించలేర్.

క్ట్ంబ వనర్ల సమన్వయకర్ (FRC), మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా 
ప్ర ద్త లేద్ తగిన అర్హ తగల సిబ్ంది మీర్ వీట్ని తెల్స్క్నానిరని 
నిరాధా రించడ్నిక సహేత్కమైన ప్ర యతానిల్ చేస్ార్:

• సీకు్రనింగ్, మూలయుంకనం మరియ్ అంచనాల స్వభావం లేద్ 
అంద్బాట్లో ఉనని సేవల గ్రించి పూర్ిగా తెల్స్కోండి.

• సమ్మతి ఇవ్వకపోతే మీ చినానిరి సీకు్రనింగ్, మూలయుంకనం మరియ్ 
అంచనాలన్ లేద్ సేవలన్ ప్ందలేరని అర్థ ం చేస్కోండి.

పార్ట్  C కంద అర్హ త ఉనని చినానిరి తలిలి /తండిరొ గా, మీ చినానిరి లేద్ ఇతర 
క్ట్ంబ సభ్యుల్ ఈ కారయుక్ర మం కంద ఏదైనా మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ 
సేవ(ల)న్ అంగీకరిస్ారా లేద్ తిరసకురించాల అని మీర్ నిర్ణ యించవచ్్చ. 
ESIT కారయుక్ర మం క్ర ంద ఇతర మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవలన్ హాని 
చేయక్ండ్ మొదట అంగీకరించిన తరా్వత మీర్ అలంట్ సేవన్ 
(క్ట్ంబ వనర్ల సమన్వయానిక నిబంధనల ప్ర కారం అవసరమైన 
పరిపాలనా విధ్ల్ తపపు) తిరసకురించవచ్్చ.

రికారడి ులు

గోపయాత
ఈ పతరొ ంలో వివరించిన సమాచార విధానాల గోపయుతక్ అన్గ్ణంగా, 
సీకు్రనింగ్, మూలయుంకనాల్ మరియ్ అంచనాల్, అర్హ త నిర్ణ యాల్, IFSP 
ల అభివృదిధా  మరియ్ అమల్, మ్ందస్్ జోకయు సేవలన్ అందించడం, మీ 
చినానిరి గ్రించి వయుక్గత ఫిరాయుద్ల్ మరియ్ పార్ట్  C పోరొ గా్ర మ్ లోని ఏదైనా 
ఇతర భాగాలక్ మీ చినానిరి గ్రించి మరియ్ మీ క్ట్ంబం గ్రించి 
సంబంధంచిన ఏవైనా కలిగిన రికారడ్ ్లన్ పరిశీలించడ్నిక మరియ్ 
సమీక్ంచడ్నిక మీక్ అవకాశం ఇవా్వలి.

ప్ర తి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త మీ బిడడ్  లేద్ క్ట్ంబానిక 
సంబంధంచిన ఏవైనా రికారడ్ ్లన్ పరిశీలించడ్నిక మరియ్ 
సమీక్ంచడ్నిక (పనిచేసే గంటలలో) మీక్ అవకాశం ఇవా్వలి. 
పార్ట్  C కంద కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ ప్రొ వైడర్ సేకరించిన, నిర్వహంచే లేద్ 
ఉపయోగించిన సమయం న్ండి మీ చినానిరి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ 
సేవలక్ సూచించబడిన సమయం న్ండి పాల్గొ నే ఏజెన్స్ ఇకపై 
నిర్వహంచడ్నిక అవసరం లేద్ లేద్ వర్ించే ఫెడరల్ మరియ్ రాషట్ ్ర 
చటాట్ ల క్ర ంద సమాచారానిని నిర్వహంచద్. మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా 
ప్ర ద్త అనవసరమైన ఆలసయుం లేక్ండ్ మరియ్ మీ చినానిరి మరియ్ 
క్ట్ంబ సభ్యుల గ్ర్ింపు, మూలయుంకనం, ఉంచ్ స్థ లం లేద్ సేవలన్ 
అందించడ్నిక సంబంధంచిన IFSP లేద్ విచారణక సంబంధంచిన 
ఏదైనా సమావేశానిక మ్ంద్ మరియ్ ఎట్ట్  పరిసి్థ త్లోలి నూ, అభయుర్థ న చేసిన 
తరా్వత 10 కాయులండర్ రోజులక్ మించి ఉండ్లి. 

మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ రికారడ్ ్లన్ పరిశీలించడ్నిక మరియ్ సమీక్ంచే 
అవకాశంలో ఇవి ఉనానియి:

• రికారడ్ ్ వివరణల్ మరియ్ సంత అవగాహనాల కోసం సహేత్కమైన 
అభయుర్థ నలక్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త న్ండి 
ప్ర తిసపుందనక్ హక్కు ఉంట్ంది.

• మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త సమాచారానిని కలిగి ఉనని 
రికారడ్ ్లన్ అందించమని అభయురి్థ ంచే హక్కు, ఆ కాపీలన్ 
అందించడంలో విఫలమైతే, రికారడ్ ్లన్ పరిశీలించడ్నిక మరియ్ 
సమీక్ంచడ్నిక మీక్ అవకాశం ఇవ్వక్ండ్ సమర్థ వంతంగా 
నిరోధస్్ంది.

• మీక్ పారొ తినిధయుం వహస్్నని ఎవరైనా రికారడ్ ్న్ పరిశీలించి, సమీక్ంచే 
హక్కు ఉంట్ంది.

కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ ప్రొ వైడర్ క్ డ్క్యుమంటేషన్ ఇవ్వకపోతే మీ చినానిరిక 
సంబంధంచిన రికారడ్ ్లన్ పరిశీలించడ్నిక మరియ్ సమీక్ంచడ్నిక, 
మీక్ అధకారం ఉందని మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త అన్కోవచ్్చ, 
రక్షణ బాధయుత, పంపుడ్ సంరక్షణ, సంరక్షకత్వం, విడిపోవటం, మరియ్ 
విడ్క్ల్ వంట్ విషయాలన్ నియంతిరొ ంచే వర్ించే రాషట్ ్ర చటట్ ం ప్ర కారం 
మీక్ అధకారం లేద్.

ప్ర తి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త పారీట్  పేర్తో సహా, పార్ట్  C కంద 
సేకరించిన, ప్ందిన లేద్ ఉపయోగించిన రికారడ్ ్లక్ పారొ పయుత ప్ందే 
పారీట్ ల (తలిలి దండరొ ల్ మరియ్ అట్వంట్ కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ ప్రొ వైడర్ 
అధీకృత ఉదోయుగ్ల పారొ పయుత మినహా) వా్ర తపూర్వక రికారడ్ ్న్ ఉంచాలి, 
పారీట్  పేర్, తేదీ పారొ పయుత ఇవ్వబడింది మరియ్ చినానిరి రికారడ్ ్న్ ఏ 
ప్ర యోజననానిక ఉపయోగించడ్నిక పారీట్ క అధకారం ఉండటంతో సహా.

ఏదైనా మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ రికారడ్ ్లో ఒకట్ కంటే ఎక్కువ చినానిరి 
సమాచారం ఉంటే, మీ బిడడ్ క్ లేద్ మీక్ సంబంధంచిన సమాచారానిని 
మాతరొ మే మీర్ పరిశీలించి సమీక్ంచవచ్్చ లేద్ నిరి్ద షట్  సమాచారం గ్రించి 
తెలియజేయవచ్్చ.

ప్ర తి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త, అభయుర్థ న మేరక్, కాంటారొ కట్ ర్ 
లేద్ ప్రొ వైడర్ సేకరించిన, నిర్వహంచే, లేద్ ఉపయోగించిన మ్ందస్్ 
మధయువర్ిత్వ రికారడ్ ్ల రకాల్ మరియ్ సా్థ నాల జాబితాన్ మీక్ 
అందిస్్ంది. మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త ఆ రికారడ్ ్లన్ 
పరిశీలించడ్నిక మరియ్ సమీక్ంచడ్నిక మీ అవకాశానిని 
ఉపయోగించక్ండ్ ఫీజు మిమ్మలిని సమర్థ వంతంగా నిరోధంచద్, పార్ట్  
C కంద మీ కోసం తయార్ చేసిన రికారడ్ ్ల కాపీల కోసం ఫీజు వసూల్ 
చేయవచ్్చ. అయినపపుట్కీ, పార్ట్  C కంద సమాచారానిని శోధంచడ్నిక 
లేద్ తిరిగి ప్ందటానిక వార్ ఫీజు వసూల్ చేయకపోవచ్్చ. అదనంగా, 
ప్ర తి మూలయుంకనం, చినానిరి అంచనా, క్ట్ంబ అంచనా మరియ్ IFSP 
కాపీని కూడ్ మీక్ ఖర్్చ లేక్ండ్ అందించాలి, ఇది ప్ర తి IFSP సమావేశం 
తర్వాత సాధయుమవుత్ంది.
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ఇండివిడ్యువల్స్ విత్ డిసెబిలిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్  (IDEA) - పార్ట్  C విధానపరమైన భద్ర తల్ (తలిలి దండ్ర ల హక్కుల్)

పార్ట్  C కంద సేకరించిన, నిర్వహంచే, లేద్ ఉపయోగించిన మ్ందస్్ 
మధయువర్ిత్వ రికారడ్ ్లలోని సమాచారం సరికానిది లేద్ తపుపుదోవ పట్ట్ ంచేది 
లేద్ మీ లేద్ మీ చినానిరి గోపయుత లేద్ ఇతర హక్కులన్ ఉలలి ంఘిస్్ందని 
మీర్ విశ్వసిస్ే, మీర్ సమాచారంన్ సవరించడ్నిక సమాచారానిని 
నిర్వహంచే మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్తని అభయురి్థ ంచవచ్్చ.

• అట్వంట్ కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ ప్రొ వైడర్ అభయుర్థ నన్ అంద్క్నని తరా్వత 
సహేత్కమైన వయువధలో అభయుర్థ నక్ అన్గ్ణంగా సమాచారానిని 
సవరించాల వద్్ద  అని నిర్ణ యించ్కోవాలి. 

• అట్వంట్ కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ ప్రొ వైడర్ మీర్ కోరిన విధంగా సమాచారానిని 
సవరించడ్నిక నిరాకరిస్ే, తిరసకురణ గ్రించి మీక్ తెలియజేయాలి 
మరియ్ విచారణ హక్కు గ్రించి సలహా ఇవా్వలి.

ఈ విభాగంలో కంది నిర్వచనాలు ఉపయోగించబడ్డ్ యి: (1) “విధ్వంసం” అంటే 
వయుక్గతంగా గ్ర్ించబడదని నిరాధా రించడ్నిక భౌతిక విధ్వంసం లేద్ సమాచారం 
న్ండి వయుక్గత ఐడెంట్ఫైయర్ లన్ తొలగించడం; (2) “ముందస్ు మధయావర్ిత్వ 
రికారడి ులు”, “ఎడ్ుయాకేషన్ రికార్డి (లు)” లేద్ “రికార్డి (లు)” అంటే చినానిరిక 
సంబంధంచిన అనిని రికారడ్ ్ల్ పార్ట్  C కంద సేకరించడం, నిర్వహంచడం లేద్ 
ఉపయోగించడం అవసరం; మరియ్ (3) “పాల్గ ంటున్న ఏజెన్సె” అంటే పార్ట్  
Cలోని అవసరాలన్ అమల్ చేయడ్నిక వయుక్గతంగా గ్ర్ించదగిన సమాచారానిని 
సేకరించి, నిర్వహంచే లేద్ ఉపయోగించే ఎవరైనా వయుక్, ఏజెన్స్, ఎంట్టీ లేద్ 
సంస్థ . పాల్గొ నే ఏజెన్స్లో రాషట్ ్ర ప్ర ధాన ఏజెన్స్, ప్ర తి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా 
ప్ర ద్త పార్ట్  C సేవలన్ అందిస్్ంది (సేవా సమన్వయం, మూలయుంకనాల్ మరియ్ 
అంచనా మరియ్ ఇతర పార్ట్  C సేవలతో సహా). ఇది పారొ ధమిక రిఫెరల్ మూలల్ 
లేద్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవలక్ నిధ్ల్ సమకూర్్చ ప్ర భ్త్వ లేద్ పై్రవేట్ 
ఏజెన్స్లన్ కలిగి ఉండద్. 

మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త, అభయుర్థ న మేరక్, మీ మరియ్ మీ 
చినానిరి గోపయుత లేద్ ఇతర హక్కులన్ ఉలలి ంఘించలేదని, ఇది సరికానిది, 
తపుపుదోవ పట్ట్ ంచేది కాదని నిరాధా రించడ్నిక మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ 
రికారడ్ ్లలోని సమాచారానిని సవాల్ చేయడ్నిక ఒక విచారణక అవకాశం 
కలిపుంచాలి. 34 CFR 99.22 వద్ద  క్ట్ంబ విద్యు హక్కుల్ మరియ్ 
గోపయుతా చటట్ ం (FERPA) నిబంధనలక్ అన్గ్ణంగా ఉండే పార్ట్  C 
విధానాల్ లేద్ విచారణ విధానాల ప్ర కారం మీర్ తగిన పారొ సెస్ విచారణన్ 
అభయురి్థ ంచవచ్్చ.

• విచారణ ఫలితంగా, అట్వంట్ కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ ప్రొ వైడర్ సమాచారం 
సరికానిది, తపుపుదోవ పట్ట్ ంచేది లేద్ మీ మరియ్ మీ చినానిరి గోపయుత 
లేద్ ఇతర హక్కులన్ ఉలలి ంఘిస్ే, అది సమాచారానిని తదన్గ్ణంగా 
సవరించాలి మరియ్ మీక్ వా్ర తపూర్వకంగా తెలియజేయాలి.

• విచారణ ఫలితంగా, అట్వంట్ కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ ప్రొ వైడర్ సమాచారం 
సరికానిది, తపుపుదోవ పట్ట్ ంచేది కాద్, లేద్ మీ మరియ్ మీ చినానిరి 
గోపయుత లేద్ ఇతర హక్కులన్ ఉలలి ంఘించినటలి ్ నిర్ణ యిస్ే, మీ 
చినానిరి రికారడ్ ్లలో ఉంచే మీ హక్కు గ్రించి మీక్ తెలియజేయాలి, 
దీనిపై వాయుఖ్యునించిన ఒక ప్ర కటన సమాచారం, మరియ్ కాంటారొ కట్ ర్ 
లేద్ ప్రొ వైడర్ నిర్ణ యంతో విభేదించడ్నిక ఏవైనా కారణాలన్ 
తెలియజేస్్ంది.

• ఈ విధానాల క్ర ంద మీ చినానిరి రికారడ్ ్లలో ఉంచిన ఏదైనా వివరణ 
మీ కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ ప్రొ వైడర్ చేత రికార్డ్  లేద్ వివాద్సపుద భాగానిని 
(మీర్ అంగీకరించని రికారడ్ ్ భాగం) నిర్వహస్్ననింత కాలం మీ 
చినానిరి రికారడ్ ్లలో భాగంగా మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త 
నిర్వహంచాలి.

• మీ చినానిరి రికారడ్ ్ల్ లేద్ పోటీ చేసిన భాగానిని అట్వంట్ కాంటారొ కట్ ర్ 
లేద్ ప్రొ వైడర్ ఏదైనా పారీట్ క వెలలి డిస్ే, మీ వివరణ కూడ్ పారీట్ క 
వెలలి డించాలి.

బహిర్గ తం చేయడానిక్ ముందు సమ్మతి
వయుక్గతంగా గ్ర్ించదగిన సమాచారానిక మ్ంద్ తలిలి దండరొ ల సమ్మతిని 
ప్ంద్లి:

• పార్ట్  C (34 CFR 303.414) మరియ్ FERPA (34 CFR 99.31) కంద 
అల చేయడ్నిక అధకారం ఇవ్వకపోతే సమాచారానిని సేకరించడ్నిక, 
నిర్వహంచడ్నిక లేద్ ఉపయోగించడంలో కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ ప్రొ వైడర్ 
యొకకు అధకార్ల్ తపపు మరవరికీ బహరగొ తం చేయబడద్; లేద్ 

• పార్ట్  C కంద అవసరానిని తీర్చడం మినహా ఇతర ప్ర యోజనాల కోసం 
ఉపయోగిస్ార్.

కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ ప్రొ వైడర్ క్ FERPA కంద అధకారం ఇవ్వకపోతే, మీ 
చినానిరి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ రికారడ్ ్ న్ండి సమాచారం మీ అన్మతి 
లేక్ండ్ ఇతర ఏజెన్స్లక్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త 
విడ్దల చేయలేర్. మీర్ సమ్మతిని ఇవ్వడ్నిక నిరాకరిస్ే, సమ్మతిని 
అందించకపోవడం మీ చినానిరి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవలన్ 
అంద్క్నే సామరా్థ యునిని ఎల ప్ర భావితం చేస్్ందో మీక్ వివరించడం 
వంట్వి, విధానాల్ సమ్మతిని తిరసకురించే మీ హక్కున్ అధగమించనంత 
కాలం, మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త తిరసకురణక్ సంబంధంచిన 
విధానాలన్ అమల్ చేస్ార్.

పార్ట్  C కంద, మీ చినానిరి పేర్ మరియ్ పుట్ట్ న తేదీని మరియ్ మీ 
సంప్ర దింపు సమాచారానిని(మీ పేరలి ్, చిర్నామాల్ మరియ్ టెలిఫోన్ 
నంబరలి తో సహా) మీ అన్మతి లేక్ండ్ రాషట్ ్ర విద్యు ఏజెన్స్(ఆఫీస్ ఆఫ్ 
సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పబిలి క్ ఇన్ సట్ ్రక్షన్)క్ మరియ్ మీ చినానిరి నివసించే 
సా్థ నానిని (సా్థ నిక పాఠశాల జిలలి ) సా్థ నిక విద్యు సంస్థ క్ విడ్దల చేయడ్నిక 
ESIT అవసరం. IDEA పార్ట్  B కంద సేవలక్ అర్హ త ఉనని పిలలి లందరిన్ 
గ్ర్ించడ్నిక ఈ సమాచారం అవసరం.
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ఇండివిడ్యువల్స్ విత్ డిసెబిలిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్  (IDEA) - పార్ట్  C విధానపరమైన భద్ర తల్ (తలిలి దండ్ర ల హక్కుల్)

రికారడ్ ్ల గోపయుతన్ నిరాధా రించడ్నిక కంది భదరొ తల్ తపపునిసరిగా ఉండ్లి:

• ప్ర తి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త సేకరణ, నిర్వహణ, నిల్వ, 
బహరగొ తం మరియ్ విధ్వంసం దశలలో వయుక్గతంగా గ్ర్ించదగిన 
సమాచార గోపయుతన్ రక్ంచాలి.

• ప్ర తి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త ఒక అధకారి వయుక్గతంగా 
గ్ర్ించదగిన సమాచార గోపయుతన్ నిరాధా రించడ్నిక బాధయుత వహస్ార్.

• వయుక్గతంగా గ్ర్ించదగిన సమాచారానిని సేకరిస్్నని లేద్ ఉపయోగించే 
వారందరూ తపపునిసరిగా వాషంగట్ న్ పార్ట్  C విధానాల్ మరియ్ ఐడిఇఎ 
మరియ్ ఫెరాపుక్ అన్గ్ణంగా ఉండే విధానాలక్ సంబంధంచిన 
శిక్షణ లేద్ సూచనలన్ ప్ంద్లి.

• ప్ర తి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త వయుక్గతంగా గ్ర్ించదగిన 
సమాచారానిక పారొ పయుత కలిగి ఉనని ఏజెన్స్లోని ఉదోయుగ్ల పేరలి ్ మరియ్ 
సా్థ నాల ప్ర స్్త జాబితాన్ బహరంగ పరిశీలన కోసం నిర్వహంచాలి.

• మీ పార్ట్  C, 20 USC 1232fలోని GEPA నిబంధనల్, మరియ్ 
EDGAR, 34 CFR భాగాల్ 76 మరియ్ 80 కంద మీ చినానిరిక లేద్ 
క్ట్ంబానిక సేవలన్ అందించడ్నిక వయుక్గతంగా గ్ర్ించదగిన 
సమాచారం సేకరించినపుపుడ్, నిర్వహంచబడ్త్ననిపుపుడ్ 
లేద్ ఉపయోగించినపుపుడ్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త 
తలిలి దండరొ లక్ తెలియజేయాలి.

• చినానిరిక లేద్ క్ట్ంబానిక సేవలన్ అందించడ్నిక సమాచారం 
ఇకపై అవసరం లేకపోతే, తలిలి దండరొ ల అభయుర్థ న మేరక్ సమాచారానిని 
నాశనం చేయబడ్లి.

మీ చినానిరి పేర్, పుట్ట్ న తేదీ, తలిలి దండరొ ల సంప్ర దింపు సమాచారం 
(చిర్నామా మరియ్ ఫోన్ నంబర్ తో సహా), సేవా సమన్వయకర్ (ల్) పేరలి ్ 
(FRC) మరియ్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ ప్ర ద్త(ల్) మరియ్ నిషకు్రమణ 
డేటా (నిషకు్రమించిన సంవతస్రం మరియ్ వయస్స్తో సహా, మరియ్ 
నిషకు్రమించిన తరా్వత ప్ర వేశించిన ఏవైనా పోరొ గా్ర మ్ ల్) యొకకు శాశ్వత 
రికారడ్ ్ల్ సమయ పరిమిత్ల్ లేక్ండ్ నిర్వహంచబడతాయి.

వివ్ద పరిష్కుర విధానాలు
మీ చినానిరి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ కారయుక్ర మం గ్రించి మీక్ ఆందోళన 
ఉంటే, దయచేసి ద్నిని వీలైనంత త్వరగా FRC లేద్ IFSP బృందంతో 
పంచ్కోండి. ESIT కారయుక్ర మం భినానిభిపారొ యాల పరిష్కురానిని సాధయుమైనంత 
తక్కువ సా్థ యిలో పోరొ తస్హస్్ంది. అయినపపుట్కీ, ఆందోళనన్ 
అనధకారికంగా పరిషకురించలేకపోతే, వివాద పరిష్కుర ఎంపికల్ 
అంద్బాట్లో ఉనానియి.

మీ చినానిరి గ్ర్ింపు, మూలయుంకనం, ఉంచి స్థ లం లేద్ మీ చినానిరి లేద్ 
క్ట్ంబానిక తగిన మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవలన్ అందించడంపై 
మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్తతో మీర్ విభేదిస్ే, మీ సమసయులన్ 
మీర్ సకాలంలో పరిషకురించమని అభయురి్థ ంచవచ్్చ.

వివ్ద పరిష్కురం కోసం క్రా ందివి మీక్ అందుబాటులో ఉన్న మూడ్ు 
అధికారిక విధానాలు. వీటిలో మధయావర్ిత్వం, నిష్పాక్షికమైన పా్ర సెస్ 
విచారణ మరియు పరిపాలనా ఫిర్యాదు ఉనా్నయి.

మధయావర్ిత్వం
మధయువర్ిత్వం మీక్ అసమ్మతిని విరోధ కాని పదధా తిలో పరిషకురించడ్నిక 
అవకాశానిని అందిస్్ంది.

ఇది స్వచ్ందంగా ఉంట్ంది మరియ్ రండ్ పారీట్ ల్ సే్వచ్గా 
అంగీకరించాలి.

ఒపపుందంలో ఉనని ఆసక్లేని పారీట్  (నిష్పుక్క మధయువర్ి)తో, మీక్ 
అన్కూలమైన సమయంలో మరియ్ ప్ర దేశంలో, మధయువర్ిత్వ ప్ర క్ర యన్ 
కలవడ్నిక అవకాశంగా ఉపయోగించని తలిలి దండరొ లన్ మరియ్ మ్ందస్్ 
మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్తలన్ అందించే ప్ర ధాన విధానాలన్ రాషట్ ్ర 
ప్ర ధాన సంస్థ , వివాద పరిష్కుర సంస్థ , లేద్ తలిలి దండరొ ల శిక్షణ మరియ్ 
సమాచార కేందరొ ం లేద్ రాషట్ ్రంలోని కమూయునిటీ పేరంట్ రిసోర్స్ సెంటర్ తో, 
మధయువర్ిత్వ ప్ర క్ర య యొకకు ప్ర యోజనాలన్ వివరించడ్నిక మరియ్ 
ఉపయోగించడ్నిని పోరొ తస్హంచడ్నిక ఏరాపుట్ చేయవచ్్చ.

మధయువర్ిత్వం కోసం అభయుర్థ న సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ అంద్క్నని తర్వాత 
మధయువర్ిత్వం సకాలంలో పూర్ి చేయాలి మరియ్ నిష్పుక్కమైన 
పారొ సెస్ విచారణక్ మీ హక్కులన్ తిరసకురించడ్నిక లేద్ ఆలసయుం 
చేయడ్నిక లేద్ పార్ట్  C కంద మీ ఇతర హక్కులన్ తిరసకురించడ్నిక 
ఉపయోగించబడద్.

మధయువర్ిత్వం సకాలంలో షెడూయుల్ చేయబడ్త్ంది మరియ్ రండ్ 
పారీట్ లక్ అన్కూలమైన ప్ర దేశంలో జర్గ్త్ంది. సమర్థ వంతమైన 
మధయువర్ిత్వ పదధా త్లలో శిక్షణ ప్ందిన అర్హ తగల మరియ్ నిష్పుక్కమైన 
మధయువర్ి, రండ్ పారీట్ లతో సమావేశమై అనధకారిక, అనాలోచిత 
వాతావరణంలో వివాద్నిక పరిష్కురం కన్గొనడంలో సహాయపడతార్.

వైకలయులతో ఉనని శిశువుల్ మరియ్ పసిబిడడ్ ల్ మరియ్ వారి 
క్ట్ంబాలక్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవలన్ అందించడ్నిక 
సంబంధంచిన చటాట్ ల్ మరియ్ నిబంధనల గ్రించి పరిజాఞా నం 
ఉనని అర్హ తగల నిష్పుక్క మధయువర్్ల జాబితాన్ సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ 
నిర్వహస్్ంది. యాదృచి్క, భ్ర మణ లేద్ ఇతర నిష్పుక్క పారొ తిపదికన 
మధయువర్్లన్ ఎన్నికోవాలి. మధయువర్ితా్వనిని పోరొ తస్హంచడ్నిక ఏదైనా 
సమావేశాల ఖర్్చలతో సహా మధయువర్ిత్వ వయుయానిక రాషట్ ్ర ప్ర ధాన సంస్థ  
బాధయుత వహస్్ంది.

మధయువర్ిత్వం ద్్వరా అసమ్మతి పరిషకురించబడితే, పారీట్ ల్ తీరా్మనానిని 
వివరించే చటట్ బద్ద మైన ఒపపుంద్నిని పూర్ి చేయాలి మరియ్ 
మధయువర్ిత్వ ప్ర క్ర యలో జరిగిన అనిని చర్చల్ గోపయుంగా ఉండ్లి 
మరియ్ తద్పరి ప్ర క్ర య విచారణలలో లేద్ సివిల్  విచారణలలో 
సాక్ష యుంగా ఉపయోగించబడవు అని పేర్కుంది. ఈ ఒపపుంద్నిని మీర్ 
మరియ్ ఏజెన్స్ని బంధంచే అధకారం ఉనని సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ ప్ర తినిధ 
సంతకం చేయాలి. వా్ర తపూర్వక, సంతకం చేసిన మధయువర్ిత్వ ఒపపుందం 
సమర్థ వంతమైన అధకార పరిధలోని ఏ రాషట్ ్ర నాయుయసా్థ నంలో లేద్ 
య్నైటెడ్ సేట్ ట్స్ జిలలి  కోరట్ ్లో అమల్ చేయబడ్త్ంది.

నిష్పుక్కమైన పారొ సెస్ విచారణన్ ఎపుపుడైనా అభయురి్థ ంచక్ండ్ 
మధయువర్ిత్వం మిమ్మలిని నిరోధంచద్. కంది పేజీలో వివరించిన విధంగా 
మీర్ ఏకకాలంలో మధయువర్ిత్వం కోసం మరియ్ నిష్పుక్కమైన పారొ సెస్ 
విచారణ కోసం ఒక అభయుర్థ నన్ ద్ఖల్ చేయవచ్్చ.
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ఇండివిడ్యువల్స్ విత్ డిసెబిలిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్  (IDEA) - పార్ట్  C విధానపరమైన భద్ర తల్ (తలిలి దండ్ర ల హక్కుల్)

నిష్పాక్షిక తగిన పరా క్రా య విచారణలు
నిష్పుక్క తగిన ప్ర క్ర య విచారణల్ అనేది నిష్పుక్క హయరింగ్ ఆఫీసర్ 
చేత నిర్వహంచబడే ఒక అధకారిక విధానం మరియ్ వారి చినానిరి తరపున 
వయుక్గత ఫిరాయుద్న్ కోర్క్నే క్ట్ంబాలక్ ఇది ఒక ఎంపిక. 

అభయుర్థ న అందిన 30 కాయులండర్ రోజులలోపు వా్ర తపూర్వక నిర్ణ యం 
తీస్కోవాలి మరియ్ నిష్పుక్క గడ్వు ప్ర క్ర య విచారణన్ పూర్ి చేయాలి 
(మధయువర్ిత్వం, ప్ర యతినిస్ే, అదే 30 కాయులండర్ రోజులలోపు జరగాలి.) 

తగిన ప్ర క్ర య విచారణలన్ నిర్వహంచడ్నిక విచారణ అధకార్లన్ 
నియమిస్ార్. విచారణ అధకార్లక్ పార్ట్  C నిబంధనల్ మరియ్ 
అర్హ తగల పిలలి ల్ మరియ్ వారి క్ట్ంబాలక్ అంద్బాట్లో ఉనని 
అవసరాల్ మరియ్ సేవల గ్రించి అవగాహన ఉండ్లి మరియ్ ఈ 
క్ర ంది విధ్లన్ నిర్వర్ించాలి:

• ఫిరాయుద్ గ్రించి సంబంధత సమాచారం యొకకు ప్ర దర్శనన్ వినండి, 
సమసయులక్ సంబంధంచిన మొత్ం సమాచారానిని పరిశీలించండి 
మరియ్ ఫిరాయుద్ సకాలంలో పరిష్కురానిని చేర్కోవటానిక 
ప్ర యతినిస్ార్.

• వా్ర తపూర్వక నిర్ణ యంతో సహా, రాషట్ ్ర వయుయంతో విచారణ రికారడ్ ్న్ 
అందించండి.

మధయావర్ులు మరియు విచారణ అధికారుల గురించి: మధయువర్్ల్ మరియ్ 
తగిన ప్ర క్ర య విచారణ అధకార్ల్ “నిష్పుక్కంగా” ఉండ్లి. నిష్పుక్క అంటే 
మధయువర్ిగా లేద్ విచారణ అధకారిగా పని చేయడ్నిక నియమించబడిన వయుక్: (1) 
రాషట్ ్ర ప్ర ధాన సంస్థ  ఉదోయుగి కాద్, మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవల్, ఇతర సేవల్ 
లేద్ చినానిరి సంరక్షణన్ అందించడంలో పాల్గొ నని మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా 
ప్ర ద్త; మరియ్ (2) ప్ర క్ర యన్ అమల్ చేయడంలో అతని లేద్ ఆమ నిష్పుక్కతతో 
విభేదించే వయుక్గత లేద్ వృత్ిపరమైన ఆసక్ లేకపోవడం. మధయువర్ిగా లేద్ 
విచారణ అధకారిగా అర్హ త సాధంచిన వయుక్ సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ యొకకు ఉదోయుగి కాద్, 
మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త ఎంద్కంటే మధయువర్ిత్వం లేద్ తగిన ప్ర క్ర య 
విచారణ నిబంధనలన్ అమల్ చేయడ్నిక ఏజెన్స్ లేద్ కారయుక్ర మం ద్్వరా వయుక్ 
చెలిలి ంచబడతాడ్.

పార్ట్  C కంద, ఈ విధానాల క్ర ంద నిర్వహంచబడే తగిన నిష్పుక్కమైన 
పారొ సెస్ విచారణ లో మీక్ క్ర ంద జాబితా చేయబడిన హక్కుల్ 
ఇవ్వబడతాయి.

• పార్ట్  C (మీ ఖర్్చతో) కంద అర్హ త ఉనని పిలలి లక్ మ్ందస్్ 
మధయువర్ిత్వ సేవల గ్రించి ప్ర తేయుక జాఞా నం లేద్ శిక్షణ ఉనని వయుక్్ల 
ద్్వరా మరియ్ సలహాద్ర్డి (మీ ఖర్్చతో)తో పాట్ సలహా ఇవ్వడం.

• సాక్షయులన్ సమరిపుంచడం మరియ్ ఎద్రోకువడం, ఎద్ట్ పక్షం వారి 
సాక్ని విచారించ్ మరియ్ సాక్షుల హాజర్న్ బలవంతం చేయడం.

• విచారణక్ కన్సం ఐద్ కాయులండర్ రోజుల మ్ంద్ మీక్ వెలలి డించని 
విచారణలో ఏదైనా ఆధారాల్ ప్ర వేశపటట్ డ్నిని నిషేధంచడం.

• మీక్ ఎట్వంట్ ఖర్్చ లేక్ండ్ విచారణ వా్ర తపూర్వక లేద్ ఎలకాట్ ్రనిక్ 
పదజాలం (పదం ద్్వరా పదం) ప్ందటానిక.

• మీక్ ఎట్వంట్ ఖర్్చ లేక్ండ్ వాస్వం మరియ్ నిర్ణ యాల 
వా్ర తపూర్వక ఫలితాలన్ ప్ందడం.

ఈ విధానాలలో వివరించిన తగిన నిష్పుక్కమైన పారొ సెస్ విచారణ మీక్ 
సహేత్కంగా సౌకరయువంతంగా ఉండే సమయం మరియ్ ప్ర దేశంలో 
జరగాలి. సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ మీ ఫిరాయుద్న్ అంద్క్నని 30 కాయులండర్ 
రోజుల తర్వాత, తగిన నిష్పుక్కమైన పారొ సెస్ విచారణ పూర్ి చేయాలి 
మరియ్ ప్ర తి పారీట్ క వా్ర తపూర్వక నిర్ణ యం మయిల్ చేయాలి. విచారణ 
ఆఫీసర్ గాని పారీట్  అభయుర్థ న మేరక్ 30 రోజులక్ మించి నిరి్ద షట్  
ప్డిగింపులన్ మంజూర్ చేయవచ్్చ. తగిన నిష్పుక్కమైన ప్ర క్ర య 
విచారణ ఫలితాల్ మరియ్ నిర్ణ యంతో సంతృప్ి చెందని ఏ పారీట్  అయినా 
రాషట్ ్ర లేద్ సమాఖయు కోరట్ ్లో సివిల్ చరయు తీస్క్నే హక్కు ఉంట్ంది.

తగిన ప్ర క్ర య ఫిరాయుద్తో సంబంధం ఉనని ఏదైనా కొనసాగింపు పండెన్స్ 
(కాల వయువధ) సమయంలో, మీర్ మరియ్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ 
సేవా ప్ర ద్త అంగీకరిస్ే తపపు, మీర్ అంగీకరించిన IFSPలో గ్ర్ించిన 
నేపధయుంలో మీ చినానిరి మరియ్ క్ట్ంబం తగిన మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ 
సేవలన్ అంద్క్ంటూనే ఉంట్ంది.

పార్ట్  C కంద పారొ రంభ సేవలక్ ఫిరాయుద్లో దరఖ్స్్ ఉంటే, మీ చినానిరి 
మరియ్ క్ట్ంబానిక వివాద్సపుదమైన సేవలన్ అందించాలి.

పరిపాలనా ఫిర్యాదులు
పైన పేర్కునని మధయువర్ిత్వం మరియ్ తగిన ప్ర క్ర య విచారణ విధానాలతో 
పాట్, పార్ట్  సి పోరొ గా్ర మ్ యొకకు అవసరానిని ఉలలి ంఘించే ఏదైనా మ్ందస్్ 
మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్తతో సహా, మర్క రాష్ట్ ్రనిక చెందిన వారితో సహా 
ఒక వయుక్ లేద్ సంస్థ  ఏదైనా పబిలి క్ ఏజెన్స్ లేద్ పై్రవేట్ సరీ్వస్ ప్రొ వైడర్ పై 
వా్ర తపూర్వక సంతకం చేసిన ఫిరాయుద్న్ ద్ఖల్ చేయవచ్్చ. తలిలి దండరొ ల 
శిక్షణ మరియ్ సమాచార కేంద్రొ ల్, రక్షణ మరియ్ నాయుయవాద ఏజెన్స్ల్ 
మరియ్ ఇతర తగిన సంస్థ లతో సహా తలిలి దండరొ ల్ మరియ్ ఇతర 
ఆసక్గల వయుక్్లక్ రాషట్ ్ర ఫిరాయుద్ విధానాలన్ సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ 
విస్ృతంగా ప్ర చారం చేస్్ంది.

ఫిరాయుద్లో ఇవి ఉండ్లి:

• ప్ర ధాన ఏజెన్స్, పబిలి క్ ఏజెన్స్ లేద్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త 
పార్ట్  C అవసరానిని ఉలలి ంఘించినటలి ్ ఒక ప్ర కటన.

• ప్ర కటన ఆధారంగా ఉనని వాస్వాల్.

• ఫిరాయుద్ చేసే వయుక్క సంతకం మరియ్ సంప్ర దింపు సమాచారం.

• ఒక నిరి్ద షట్  చినానిరిక సంబంధంచి ఉలలి ంఘనలన్ ఆరోపిస్ే:

- చినానిరి ఎకకుడైతే నివసిస్ారో చినానిరి పేర్ మరియ్ చిర్నామా.
- చినానిరి మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవల ఒపపుందం లేద్ మ్ందస్్ 

మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త పేర్.
- సమసయుక్ సంబంధంచిన వాస్వాలతో సహా చినానిరి సమసయు 

స్వభావం వివరణ.
- ఫిరాయుద్ ద్ఖల్ చేసే సమయంలో తెలిసిన మరియ్ 

అంద్బాట్లో ఉనని మేరక్ సమసయు ప్ర తిపాదిత పరిష్కురం.
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ఇండివిడ్యువల్స్ విత్ డిసెబిలిటీస్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్  (IDEA) - పార్ట్  C విధానపరమైన భద్ర తల్ (తలిలి దండ్ర ల హక్కుల్)

అడ్్మనిసేట్ రేటివ్ ఫిర్యాదులు ఉలలి ంఘంచినటలి ు ఆరోపణలు ఎదుర్కున్న 
ఒక (1) సంవతసెరంలోపు ర్షట్ రే పరా ధాన సంసథా  చేత దాఖలు చేయబడాల్. 
ఫిరాయుద్న్ ద్ఖల్ చేసే వయుక్ లేద్ ఏజెన్స్ ఫిరాయుద్ కాపీని చినానిరిక 
సేవలందించే మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్తక పంపించాలి, అదే 
సమయంలో ఫిరాయుద్న్ రాషట్ ్ర ప్ర ధాన ఏజెన్స్క ద్ఖల్ చేయాలి.

సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్క ఫిరాయుద్ వచి్చన తరా్వత, దీనిక 60 కాయులండర్ రోజుల్ 
ఉనానియి:

• దరాయుప్ు అవసరమని సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ నిర్ణ యిస్ే, స్వతంతరొ , ఆన్-సైట్ 
దరాయుప్ున్ నిర్వహంచండి.

• ఫిరాయుద్న్ ద్ఖల్ చేసే వయుక్ లేద్ సంస్థ  ఫిరాయుద్లోని ఆరోపణల 
గ్రించి మౌఖికంగా లేద్ వా్ర తపూర్వకంగా అదనపు సమాచారానిని 
సమరిపుంచే అవకాశానిని ఇవ్వండి.

• ఏజెన్స్క/ప్రొ వైడరలి క్ ఫిరాయుద ప్ై సపుందించే అవకాశానిని, ప్ర ధాన ఏజెన్స్ 
అభీష్ట్ న్సారం, ఫిరాయుద్న్ పరిషకురించే ప్ర తిపాదన మరియ్ అనిని 
పారీట్ ల్ మధయువర్ితా్వనిక పాలపుడే అవకాశానిని కలిపుంచండి. 

• అనిని సంబంధత సమాచారానిని సమీక్ంచండి మరియ్ పార్ట్  C 
అవసరానిని ఉలలి ంఘించారా లేద్ అనే ద్నిపై స్వతంతరొ  నిర్ణ యం 
తీస్కోండి.

• ఫిరాయుద్లో ప్ర తి ఆరోపణన్ పరిషకురించే ఫిరాయుద్న్ ద్ఖల్ చేసే 
వయుక్క వా్ర తపూర్వక నిర్ణ యం జారీ చేయండి మరియ్ వాస్వాల్ మరియ్ 
తీరా్మనాల ఫలితాలన్ అలగే ప్ర ధాన ఏజెన్స్ త్ది నిర్ణ యానిక గల 
కారణాలన్ కలిగి ఉంట్ంది.

త్ది నిర్ణ యం తగిన సేవల్ అందించడం / అందించడం లేదని సూచిస్ే, 
సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ తపపుక పరిషకురించాలి:

• తగిన సేవలన్ అందించడంలో వైఫలయుం, ఫిరాయుద్క్ సంబంధంచిన 
మీ చినానిరి అవసరాలన్ తీర్చడ్నిక తగిన దిద్ద ్బాట్ చరయులతో సహా 
మరియ్ మీ క్ట్ంబం (పరిహార సేవల్ లేద్ దరొ వయు రీయింబర్స్ మంట్ 
వంట్వి); మరియ్

• అందర్ శిశువుల్ మరియ్ పసిబిడడ్ ల్ మరియ్ వారి క్ట్ంబాలక్ 
తగిన భవిషయుత్్ నిబంధన సేవలన్ అందించడం.

అవసరమైతే, సాంకేతిక సహాయ కారయుకలపాల్, చర్చల్ మరియ్ సమ్మతిని 
సాధంచడ్నిక దిద్ద ్బాట్ చరయులతో సహా, నిర్ణ యానిని సమర్థ వంతంగా 
అమల్ చేసే విధానాలన్ సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ కలిగి ఉండ్లి.

ఒక వా్ర తపూర్వక ఫిరాయుద్ అంద్కోబడితే, అది కూడ్ తగిన పారొ సెస్ 
విచారణ అంశం, లేద్ బహుళ సమసయులన్ కలిగి ఉంటే, వాట్లో ఒకట్ 
లేద్ అంతకంటే ఎక్కువ ఆ విచారణలో భాగమైతే, సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ 
ఫిరాయుద్ ఏదైనా భాగానిని విచారణ మ్గిసే వరక్ తగిన ప్ర క్ర య విచారణలో 
పరిషకురించాలి. ఏదేమైనా, ఫిరాయుద్లో ఏదైనా సమసయు నిరీ్ణ త ప్ర క్ర య 
చరయులో భాగం కాని 60 కాయులండర్ రోజుల కాలక్ర మం మరియ్ ఈ పతరొ ంలో 
వివరించిన ఫిరాయుద్ విధానాలలో పరిషకురించబడ్లి.

ఒకే పారీట్ ల్ పాల్గొ నని నిష్పుక్క గడ్వు ప్ర క్ర య విచారణలో ఇపపుట్కే 
నిర్ణ యించిన ఫిరాయుద్లన్ ఈ విధానం కంద పరిగణంచలేమ్. 
విచారణ నిర్ణ యం కటట్ ్బడి ఉందని సేట్ ట్ ల్డ్ ఏజెన్స్ ఫిరాయుద్ద్ర్నిక 
తెలియజేయాలి. 

పబిలి క్ ఏజెన్స్ లేద్ పై్రవేట్ సరీ్వస్ ప్రొ వైడర్ (మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవల 
కాంటారొ కట్ ర్ లేద్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్తతో సహా) తగిన ప్ర క్ర య 
నిర్ణ యానిని అమల్ చేయడంలో విఫలమైందని ఆరోపించిన ఫిరాయుద్న్ 
రాషట్ ్ర ప్ర ధాన ఏజెన్స్ పరిషకురించాలి.

సరో్ర గేట్ తల్లి దండ్్ర లు
పార్ట్  C కంద అర్హ త ఉనని పిలలి ల హక్కుల్ రక్ంచబడితే:

• ఏ తలిలి /తండిరొ న్ గ్ర్ించలేర్;

• మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త, సహేత్కమైన ప్ర యతానిల 
తర్వాత, తలిలి దండరొ లన్ గ్ర్ించలేర్; లేద్

• చినానిరి రాషట్ ్ర చటాట్ ల ప్ర కారం వాషంగట్ న్ రాష్ట్ ్రనిక చెందిన వార్డ్ . 

అన్సరించే విధానాల ప్ర కారం తలిలి దండరొ లక్ "సరోరొ గేట్"గా 
వయువహరించడ్నిక ఒక వయుక్ని కేటాయించార్.

ఈ విధానాలలో చినానిరిక సరోరొ గేట్ తలిలి /తండిరొ  అవసరమా అని 
నిర్ణ యించడ్నిక మరియ్ చినానిరిక సరోరొ గేట్ తలిలి /తండిరొ  అవసరమని 
నిర్ణ యించిన తరా్వత 30 కాయులండర్ రోజులక్ మించక్ండ్ చినానిరిక 
సరోరొ గేట్ కేటాయించడ్నిక సహేత్కమైన ప్ర యతనిం చేస్ార్.

సరోరొ గేటలి న్ ఎన్నిక్నేటపుపుడ్ ఈ క్ర ంది ప్ర మాణాల్ 
ఉపయోగించబడతాయి. సరోరొ గేట్ తలిలి దండరొ లన్ ప్ర తి మ్ందస్్ 
మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త ఎన్నిక్ంటార్ మరియ్ ఈ క్ర ంది అవసరాలన్ 
తీరా్చలి:

• అతన్ లేద్ ఆమ పారొ తినిధయుం వహస్్నని చినానిరి ఆసక్తో విభేదించే 
వయుక్గత లేద్ వృత్ిపరమైన ఆసక్ లేకపోవడం.

• చినానిరిక తగినంత పారొ తినిధాయునిని నిరాధా రించే జాఞా నం మరియ్ నైపుణాయుల్ 
ఉనానియి.

• ఏ రాషట్ ్ర సంస్థ  యొకకు ఉదోయుగి కాద్; లేద్ చినానిరిక లేద్ చినానిరి 
క్ట్ంబ సభ్యులక్ మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవల్, విదయు, సంరక్షణ 
లేద్ ఇతర సేవలన్ అందించే ఏ వయుక్ యొకకు ఉదోయుగి కాద్. ఈ 
విధానాల ప్ర కారం సరోరొ గేట్ పేరంట్ గా అర్హ త సాధంచిన వయుక్ ఉదోయుగి 
మాతరొ మే కాద్, ఎంద్కంటే అతన్ లేద్ ఆమ సరోరొ గేట్ పేరంట్ గా 
పని చేయడ్నిక మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త ద్్వరా 
చెలిలి ంచబడతార్.

చినానిరి వాషంగట్ న్ సేట్ ట్ వార్డ్  లేద్ పంపుడ్ సంరక్షణలో ఉంచినపుపుడ్, 
మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త ఏజెన్స్ చినానిరి సంరక్షణన్ 
కేటాయించిన పబిలి క్ ఏజెన్స్తో సంప్ర దించాలి.

మ్ందస్్ మధయువర్ిత్వ సేవా ప్ర ద్త ఏజెన్స్ చేత నియమించబడటానిక 
బద్ల్గా, రాషట్ ్ర వారడ్ ్ అయిన చినానిరి కోసం, చినానిరి కేస్న్ పరయువేక్ంచే 
నాయుయమూర్ి ఎంపిక పైన పేర్కునని ఎంపిక ప్ర మాణాలక్ అన్గ్ణంగా 
ఉననింత వరక్ సరోరొ గేట్ తలిలి దండరొ లన్ నియమించవచ్్చ.

పార్ట్  C కంద అనిని ప్ర యోజనాల కోసం సరోరొ గేట్ పేరంట్ క్ తలిలి దండరొ ల 
మాదిరిగానే హక్కుల్ ఉంటాయి.
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సంపరా దింపు సమాచారం
మీ విధానపరమైన భదరొ తల గ్రించి మీక్ మరింత సమాచారం 
అవసరమైతే, మీ సా్థ నిక క్ట్ంబ వనర్ల సమన్వయకర్న్ (FRC) 
సంప్ర దించండి:

లేద్

మీర్ ఫిరాయుద్ చేయాలన్క్ంటే, మధయువర్ిత్వం మరియ్/లేద్ తగిన 
ప్ర క్ర య విచారణని అభయురి్థ ంచండి, దయచేసి శిశువుల్ మరియ్ పసిబిడడ్ ల 
కోసం పారొ రంభ మద్ద త్ (ESIT) పోరొ గా్ర మ్ న్ సంప్ర దించండి:

వ్షంగట్ న్ సేట్ ట్ డ్పార్ట్ ్మంట్ ఆఫ్ చిలడి రేన్, యూత్ మరియు 
ఫ్యామిలీస్
 శిశువుల్ మరియ్ పసిబిడడ్ లక్ పారొ రంభ మద్ద త్ (ESIT)
PO Box 40970
Olympia, Washington 98504-0970
ఫోన్: (360) 725-3500
ఫ్యుక్స్: (360) 725-4925
www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit

పేర్ంట్ అడ్్వకేసీ రిసోర్సె:
వాషంగట్ న్ PAVE  
(పార్ట్  నర్ షప్స్ ఆఫ్ యాక్షన్, వాయిస్ ఫర్ ఎంపవర్ మంట్)
6316 S. 12th St.
Tacoma, Washington 98465
ఫోన్: 1-(800) 5-PARENT
ఫ్యుక్స్: (253) 566-8052
www.wapave.org

మీర్ ఈ పతరొ ం యొకకు కాపీలన్ ప్ర తాయుమానియ ఆకృతిలో లేద్ భాషలో కోర్క్ంటే, దయచేసి DCYF రాజాయుంగ సంబంధాలన్  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov) సంప్ర దించండి.
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