
குறைபாடுள்ள தனிநபரக்ளுகக்ான கல்விச ்சட்டம் (IDEA)
Part C நறடமுறை பாதுகாப்புகள் (பபை்்ைார ்உரிறமகள்)

அறிமுகம்
குறைபாடுள்ள தனிநபரக்ளுகக்ான கல்விச ்சட்டம் (IDEA) மதத்ிய 
அரசு வகுதத் சட்டமாகும். இதில் குறைபாடுள்ள தகுதிவாய்ந்த 
றககக்ுழந்றதகள் மை்றும் தளரந்றட பருவதத்ினருகக்ும் 
(பிைந்ததிலிருந்து - 36 மாதங்கள் வறரயிலான வயது) அவரக்ளது 
குடும்பத்துகக்ும் ஆரம்பகக்ட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகறள 
வழங்குவதை்கான விதிகள் அடங்கியுள்ளன. இந்த விதிகள் 
IDEA-வின் Part C-யின் கீழ் அடங்கியுள்ளன. மதத்ிய அரசு 
ஒழுங்குமுறைகளில் (34 CFR பகுதி 303) மை்றும் வாஷிங்டன் 
மாகாணக ்பகாள்றககள் மை்றும் நறடமுறைகளில் இறவ 
விவரிகக்ப்பட்டுள்ளன.

வாஷிங்டனில், Part C அறமப்பானது றககக்ுழந்றதகள் மை்றும் 
தளரந்றட பருவதத்ினருகக்ான ஆரம்பகட்ட ஆதரவு (ESIT) திட்டம் 
என்று அறழகக்ப்படுகிைது. குடும்ப ஈடுபாட்றட அதிகப்படுதத்ி 
துவகக்நிறல பரிந்துறரயில் பதாடங்கி ்சறவறய அளிதத்ல் 
மை்றும் மாறுதல் வாயிலாகத ்பதாடரவ்துவறர ஆரம்பகட்ட 
இறடயீட்டுச ்பசயல்முறையின் ஒவ்பவாரு படிநிறலயிலும் 
பபை்்ைாரின் ஒப்புதறல உறுதிப்படுத்தும்படி இந்த 
அறமப்பானது வடிவறமகக்ப்பட்டுள்ளது.

ESIT திட்டமானது பபை்்ைார ்மை்றும் குழந்றதகளின் 
உரிறமகறளப் பாதுகாகக் நறடமுறை பாதுகாப்புகறள 
உள்ளடகக்ியுள்ளது. பபை்்ைாருகக்ு மதத்ிய அரசின் 34 CFR 303.400-
438-ல் 34 CFR 303.430-438 உள்ளிட்ட சரச்ற்சகளுகக்ான தீரவ்ு 
வாய்ப்புகள் உள்ளிட்ட ஒழுங்குமுறைகளில் விளகக்ப்பட்டபடி 
இந்த நறடமுறை பாதுகாப்புகள் குறித்து பதரிவிகக்ப்பட 
்வண்டும். இதனால் அவரக்ளது குழந்றதயும் குடும்பமும் 
பசயலூகக்த்துடன் ஈடுபடவும் வழங்கப்படும் ்சறவகளில் 
தறலறமப் பங்களிப்றபப் பபைவும் முடியும். இந்த பபை்்ைார ்
உரிறமகள் ஆவணம் மதத்ிய அரசு Part C ஒழுங்குமுறைகளின்கீழ் 
வறரயறுகக்ப்பட்ட குழந்றதகள் மை்றும் குடும்பங்களின் 
நறடமுறை பாதுகாப்புகளுகக்ான ஓர ்அதிகாரப்பூரவ் அறிவிப்பு 
ஆகும்.

இந்த ஆவணதத்ின் ்நாகக்தத்ிை்காக, “பபை்்ைார”் என்பதன் 
அரத்த்ம் குழந்றதறயப் பபை்ைவரக்ள், ததப்தடுதத் பபை்்ைார,் 
சட்டப்பூரவ் பாதுகாவலர,் வளரப்்பு பபை்்ைாரக்ள் அல்லது 
பிைப்பா்லா அல்லது தத்து பபை்்ைாராக்வா குழந்றத 
வாழுமிடதத்ில் இருந்துவரும் தனிநபர ்ஆகி்யாறரக ்குறிகக்ும்.

குடும்பவள ஒருங்கிணைப்பாளரக்ள் (FRCs), குடும்பங்கள் Part 
C-யின் கீழ் தங்களது நறடமுறை பாதுகாப்புகறளப் புரிந்துபகாள்ள 
உதவுவதை்கான கூடுதல் விஷயங்கறள பரிந்துறரப்பதில் 
குடும்பங்களுடன் பணியாை்றுகின்ைனர.் உங்கள் குழந்றத 
்மம்பாட்டுகக்ான ்தறவகறள பூரத்த்ிபசய்ய உதவுவதை்கு 
வல்லுநரக்ளுடன் நீங்களும் பிை குடும்ப உறுப்பினரக்ளும் 
கூட்டாளரக்ளாகச ்பசயல்படுவதை்கான வழிகறளயும் அவரக்ள் 
பரிந்துறரகக்லாம்.

நணைமுணை பாதுகாப்புகள் ஒரு 
கை்்ைாை்ைம்  
(பபை்்ைார ்உரிணமகள்)
றககக்ுழந்றதகள் மை்றும் தளரந்றடப் பருவதத்ினருகக்ான 
வாஷிங்டன் துவகக்கால ஆதரவு திட்டத்துடன் பபை்்ைாராகிய 
நீங்கள் கீழ்கக்ண்ட உரிறமகறளக ்பகாண்டுள்ளரீக்ள்:

• ஒரு தனிப்பயனாகக் குடும்ப ்சறவத ்திட்ட (IFSP) 
வளரச்ச்ிறயத ்பதாடரந்்து பரிந்துறரகக்ப்பட்டதிலிருந்து 
45 தினங்களுகக்ுள் துவகக்நிறல IFSP சந்திப்பின்்பாது 
ஒரு பலதரப்பட்ட மதிப்பாய்வு மை்றும் மதிப்பீட்டுகக்ான 
உரிறம. ”பலதரப்பட்ட” என்பதன் அரத்த்ம் இரண்டு அல்லது 
அதை்கு்மை்பட்ட பவவ்்வறு துறைகள் அல்லது கல்வியாளர ்
மை்றும் உடல் சிகிட்றச நிபுணர ்்பான்ை பிரத்் யகத ்
துறைகறளக ்குறிகக்ும்.

“முணையான துவக்கநிணை இணையீை்டுச ்்சணவகள்” IFSP 
பசயல்முறை மூலம் தீரம்ானிகக்ப்படுகின்ைன. IFSPயில் அறடயாளம் 
காணப்படும் பலன்கறள அறடவதை்கு குழந்றத மை்றும் குழந்றதகக்ுத ்
்தறவயான பிரத்் யகத ்்தறவகறள பூரத்த்ிபசய்யத ்்தறவயான 
குறிப்பிட்ட துவகக்நிறல இறடயீட்டுச ்்சறவகள் குறிதத் ஓர ்
அறிகற்கறய IFSP உள்ளடகக்ியிருகக் ்வண்டும். மதத்ிய அரசு Part C 
ஒழுங்குமுறைகள் www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2011-09-28/pdf/2011-22783.
pdf ்சறவகறள “குழந்றதயின் வளரச்ச்ி விருதத்ி்யாடு பதாடரப்ுறடய 
Part Cயின் கீழ் தகுதிபபறும் ஒவ்பவாரு குழந்றதயின் வளரச்ச்ிகக்ான 
்தறவகள் மை்றும் குடும்பதத்ின் ்தறவகள் ஆகியவை்றை 
பூரத்த்ிபசய்வதை்பகன வடிவறமகக்ப்பட்டறவ” என துவகக்கட்ட 
இறடயீட்டு ்சறவகறள வறரயறுகக்ிைது.

• மதிப்பாய்வு, மதிப்பீடு, IFSP ்மம்பாடு, ்சறவ ஒருங்கிறணப்பு 
மை்றும் நறடமுறை பாதுகாப்புகள் ஆகியவை்றை குடும்பங்கள் 
இலவசமாகப் பபறும் உரிறம.

• பிரிதத்றியும் ஆய்வுமுறையின்்பாது 
(பயன்படுதத்ப்பட்டிருந்தால்) எந்த ்நரதத்ிலும், நீங்கள் 
்காரிகற்க விடுத்து அதை்கான ஒப்புதறலக ்பகாடுதத்ிருந்தால் 
ஒரு மதிப்பீட்றடப் பபறும் உரிறம.

• Part Cயின் கீழ் தகுதி பபை்றிருந்தால், IFSP இனம் கண்டபடி 
உங்கள் குழந்றதகக்ும் குடும்பத்துகக்ுமான பபாருத்தமான 
துவக்கநிணை இணையீை்டுச ்்சணவகணளப் பபறும் உரிறம.

• பிரிதத்றியும் ஆய்வு, மதிப்பாய்வுகள், மதிப்பீடுகள் மை்றும் 
்சறவகறள மறுகக்ும் உரிறம.

• அறடயாளதற்த மாை்றுதல், மதிப்பாய்வு அல்லது 
குழந்றதறய தங்கறவதத்ல் அல்லது உங்கள் குழந்றதகக்ு 
அல்லது குடும்பத்துகக்ு ஏை்ை துவகக்நிறல இறடயீட்டுச ்
்சறவகறள வழங்குதல் சம்பந்தமான முன்வறரவிறன 
ஏை்படுத்துவதில் ஒரு முடிவிறன எட்டுவதை்கு கூட்டப்படும் 
அறனத்துக ்கூட்டங்களுகக்ும் அறழகக்ப்படும், பங்்கை்கும் 
உரிறம.

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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• அறடயாளம் காண்பதில், மதிப்பாய்வு அல்லது உங்கள் 
குழந்றதறய தங்கறவதத்ல் அல்லது உங்கள் குழந்றதகக்ு 
அல்லது குடும்பத்துகக்ு ஏை்ை துவகக்நிறல இறடயீட்டுச ்
்சறவகறள வழங்குதல் ்பான்ைவை்றில் ஒரு மாை்ைதற்த 
முன்பமாழிவதை்கு அல்லது மறுகக்ப்படுவதை்குமுன் சரியான 
்நரதத்ில் எழுத்துப்பூரவ் அறிவிப்பிறன பபறும் உரிறம.

• இயல்பான சூழலில் உங்கள் குழந்றதயின் வளரச்ச்ிகக்ான 
்தறவகளுகக்ு முடிந்தவறர ஒவ்பவாரு துவகக்நிறல 
இறடயீட்டுச ்்சறவறயயும் பபறும் உரிறம.

• தனிப்பை்ை அணையாளத் தகவை்களின் 
இரகசியதத்ன்றமறய பராமரிப்பதிலுள்ள உரிறம.

• உங்கள் குழந்றதயின் துவகக்நிறல இறடயீட்டு ஆவணதற்த 
இலவசமாகப் பபறும் உரிறம.

• ஒவ்பவாரு மதிப்பாய்வு, மதிப்பீடு மை்றும் IFSPகக்ும், 
ஒவ்பவாரு IFSP சந்திப்புகக்ுப் பிைகும் முடிந்தவறர விறரவாக 
ஒரு பிரதிறயப் பபறும் உரிறம.

• உங்கள் குழந்றதயின் ஆவணங்கறள ஆய்வு பசய்ய, 
சரிபாரக்க் மை்றும் ்தறவபயனில் திருத்துவதை்கான உரிறம.

• பபை்்ைார/்வழங்குபவர ்முரண்பாடுகறளத ்தீரப்்பதை்கு 
மதத்ியஸ்தம் மை்றும்/அல்லது ஒரு நடுநிறலயான உரிய 
பசயல்முறை விசாரறணறயக ்்காரவும் உள்ள உரிறம.

• நிரவ்ாகதத்ின்மீது புகார ்பசய்வதை்கான உரிறம.

்ம்ல குறிப்பிடப்பட்ட உரிறமகளுடன் ்சரத்்து, Part Cயின் கீழ் 
குறிப்பிட்ட நறடமுறை பாதுகாப்புகள் குறித்து பதரிவிகக்படும் 
உரிறமறய நீங்கள் பபறுகிறீரக்ள். இந்த உரிறமகள் கீ்ழ 
விளகக்ப்பட்டுள்ளன.

தனிப்பை்டு அணையாளம் காைத்தக்க தகவை்களிை் 
உள்ளடங்கியறவ: 1) குழந்றதயின் பபயர,் உங்கள் பபயர ்அல்லது 
பிை குடும்ப உறுப்பினரக்ளின் பபயரக்ள்; 2) உங்கள் குழந்றத அல்லது 
குடும்பதத்ின் முகவரி; 3) உங்கள் குழந்றதயுறடய அல்லது உங்களது 
சமூக பாதுகாப்பு எண் ்பான்ை ஒரு தனிப்பட்ட அறடயாளம்; 4) உங்கள் 
குழந்றதயின் பிைந்த ்ததி, பிைந்த இடம் மை்றும் தாயின் திருமணத்துகக்ு 
முந்றதய பபயர ்்பான்ை பிை மறைமுக அறடயாளங்கள்; 5) தனிப்பட்ட 
குணாதிசயங்கள் அல்லது உங்கள் குழந்றதறய அறடயாளம் காண 
வாய்ப்புள்ளதாக ஆகக்கக்ூடிய உறுதிப்படுத்தும் முகாந்திரமுள்ள 
பிை தகவல்களின் ஒரு பட்டியல்; அல்லது 6) உங்கள் குழந்றதயின் 
அறடயாளதற்தத ்பதரிந்திருப்பதை்கு முகாந்திரமுள்ளதாக துவகக்கட்ட 
இறடயீட்டுத ்திட்டதத்ினால் நம்பப்படும் ஒரு நபரால் ்காரப்பட்ட 
தகவல்.

முந்ணதய எழுத்துப்பூரவ் அறிவிப்பு
ஒரு துவகக்கட்ட இறடயீட்டு ்சறவ வழங்குநர ்அறடயாளம் 
காண்பதில், மதிப்பாய்வு அல்லது உங்கள் உழந்றதறய 
தங்கறவதத்ல் அல்லது உங்கள் குழந்றதகக்ு அல்லது 
குடும்பத்துகக்ு ஏை்ை துவகக்நிறல இறடயீட்டுச ்்சறவகறள 
வழங்குதல் ்பான்ைவை்றில் முன்பமாழிவதை்கு அல்லது 
துவங்குவதை்கு மறுகக்்வா அல்லது மாை்ை்வா பசய்வதை்கு 
நியாயமான ்நரத்துகக்ுமுன் எழுத்துப்பூரவ் அறிவிப்பு 
உங்களிடம் பகாடுகக்ப்பட ்வண்டும். பின்வரும் ்பாதிய 
விபரங்களுடன் அறிவிப்பானது இருகக் ்வண்டும்:

• துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகள் ஒப்பந்ததாரர ்
அல்லது துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரால் 
முன்பமாழியப்பட்ட அல்லது மறுகக்ப்பட்ட நடவடிகற்க.

• நடவடிகற்க எடுப்பதை்கான காரணங்கள்.

• Part Cயின் கீழ் இருகக்கக்ூடிய அறனத்து நறடமுறை 
பாதுகாப்புகள்.

• புகார ்பதிவுபசய்வது எப்படி என்பதை்கான விளகக்ம் மை்றும் 
அதத்கு நறடமுறைகளுகக்ான காலவரம்புகள் உள்ளிட்ட 
மாகாணதத்ின் மதத்ியஸ்தம், மாகாண புகார ்மை்றும் உரிய 
விசாரறணச ்பசயல்முறை நறடமுறைகள்.

அறிவிப்பானது பபாதுமகக்ள் புரிந்துபகாள்ளகக்ூடிய 
பமாழியில், பதளிவாக அளிப்பதை்கு இயலாத பட்சதத்ில் உங்கள் 
தாய்பமாழியிலும் எழுத்துப்பூரவ்மாக இருகக்்வண்டும்.

உங்கள் தாய்பமாழி அல்லது பிை வழியிலான பசய்திதப்தாடரப்ு 
எழுத்துப்பூரவ்மாக இல்றலபயனில், துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவ வழங்குநர ்பின்வருவனவை்றை உறுதிபசய்யும் 
நடவடிகற்ககறள எடுகக்்வண்டும்:

• வாய்பமாழியாக அல்லது ்வறுவறகயில் உங்கள் 
தாய்பமாழியில் அல்லது ்வறுவறகயான பசய்தித ்
பதாடரப்ில் அறிவிப்பிறன பமாழிபபயரத்த்ிருகக் ்வண்டும்;

• அறிவிப்பிறன நீங்கள் புரிந்துபகாள்ளுதல்; மை்றும்

• இந்த நறடமுறைகளில் விளகக்ப்பட்ட ்தறவகள் 
பூரத்த்ிபசய்யப்பட்டதை்கான எழுத்துப்பூரவ் சான்று.

பபை்்ைார ்ஒப்புதை்
ஒப்புதல் என்பதன் அரத்த்ம்:

• ஒப்புதல் ்வண்டப்படுவதை்கான நடவடிகற்க பதாடரப்ான 
அறனத்துத ்தகவல்களும் முழுறமயாக உங்களுகக்ு உங்கள் 
தாய்பமாழியில் பதரிவிகக்ப்பட்டுள்ளது;

• உங்கள் ஒப்புதல் ்காரப்படும் நடவடிகற்ககறள 
்மை்பகாள்வறத நீங்கள் புரிந்துபகாண்டு எழுத்துப்பூரவ்மாக 
ஏை்றுகப்காள்ளுதல், நடவடிகற்க மை்றும் துவகக்கட்ட 
இறடயீட்டு ஆவணங்களின் (ஏதுமிருப்பின்) பட்டியல் 
யாருகக்ு பவளியிடப்படுகிைது என்பறத ஒப்புதல் 
விளகக்ுகிைது;

• ஒப்புதல் வழங்குவது உங்கள் பகக்த்து விருப்பதற்தச ்
சாரந்்தது என்பறதயும் எந்த ்நரதத்ிலும் திரும்பப் 
பபை்றுகப்காள்ளலாம் என்பறதயும் நீங்கள் 
புரிந்துபகாள்கிறீரக்ள்.

உங்கள் ஒப்புதறல நீங்கள் மீட்டுகப்காண்டால், அறதத ்
திரும்பவும் பகாடுகக் இயலாது (ஒப்புதல் திரும்பப்பபறும்முன் 
ஏை்பட்ட ஒரு நடவடிகற்ககக்ு இது பபாருந்தாது).

உங்கள் எழுத்துப்பூரவ் ஒப்புதலானது கீழ்கக்ண்டவை்றுகக்ு 
முன்னதாக பபைப்பட ்வண்டும்:

• உங்கள் குழந்றதயிடம் குறைபாடு இருப்பதாக சந்்தகமிருந்து 
அறதத ்தீரம்ானிப்பதை்காக பிரிதத்றியும் ஆய்வின் ்தரச்ச்ிறய 
நிரவ்கிதத்ல்.

• உங்கள் குழந்றதயின் அறனத்து மதிப்பாய்வுகள் மை்றும் 
மதிப்பீட்டிறன நடத்துதல்.

• உங்கள் குழந்றதகக்ு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகறள 
அளிதத்ல்.

• பபாதுப்பலன்கள் அல்லது காப்பீடு அல்லது தனியார ்
காப்பீட்றடப் பயன்படுதத்ி ்சறவகளுகக்ு பசலுத்துதல்.

• உங்கறளப் பை்றியும் உங்கள் குழந்றதறயப் பை்றியும் 
தனிப்பட்டு அறடயாளம் காணதத்கக் தகவல்கறளப் பகிரத்ல்.

தாய்பமாழி, வரம்புகக்ுட்பட்ட ஆங்கிலபமாழித ்திைன்கள் உள்ள 
நபரக்றளக ்குறிப்பிடப் பயன்படுத்தும்்பாது, அதாவது உங்களால் 
வழகக்மாகப் பயன்படுதத்ப்படும் பமாழி. உங்கள் குழந்றதயின் 
மதிப்பாய்வுகள் மை்றும் மதிப்பீடுகறள ்மை்பகாள்ளும்்பாது, 
தாய்பமாழி என்பது உங்கள் குழந்றதயால் பபாதுவாகப் 
பயன்படுதத்ப்படும் பமாழி. காது ்களா்தார ்அல்லது ்கட்புதத்ிைன் 
குறைபாடு, கண்பாரற்வயை்்ைார ்அல்லது பாரற்வதத்ிைன் 
குறைபாடுறடயவர ்அல்லது எழுத்துப்பூரவ்மாக அன்றி ஒரு நபரிடம் 
பயன்படுத்தும்்பாது தாய்பமாழி என்பது அந்த நபரால் வழகக்மாகப் 
பயன்படுதத்ப்படும் பசய்திதப்தாடரப்ு முறை (றசறக பமாழி, பிராய்லி 
அல்லது குரல்வழி பசய்திதப்தாடரப்ு ்பான்ைறவ).
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குறைபாடுள்ள தனிநபரக்ளுக்கான கல்விசச்ட்டம் (IDEA) - Part C நறடமுறை பாதுகாப்புகள் (பபை்்ைார ்உரிறமகள்)

உங்கள் எழுத்துப்பூரவ் ஒப்புதல் துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவகறள வழங்குவதை்கு முன் பபைப்பட்டிருகக் ்வண்டும்.

நீங்கள் ஒப்புதல் அளிகக்வில்றலபயனில், உங்களிடம் 
கட்டாயப்படுதத்ி (வலிந்து) நடவடிகற்க எடுகக்ப்படாது. 
்வறுவறகயில் பசால்வபதனில், குடும்பவள 
ஒருங்கிறணப்பாளர ்(FRC) அல்லது துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவ வழங்குநர ்நீங்கள் மறுதத்தை்கு எதிராக உரிய விசாரறண 
பசயல்முறை நடவடிகற்ககறளப் பயன்படுதத் மாட்டார.்

குடும்பவள ஒருங்கிறணப்பாளர ்(FRC), துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவ வழங்குநர ்அல்லது முறையான தகுதியுறடய அலுவலர ்
கீழ்கக்ண்டவை்றை உறுதிபசய்ய நியாயமான முயை்சிகறள 
்மை்பகாள்வார:்

• கிறடகக்கக்ூடிய பிரிதத்றியும் ஆய்வு, மதிப்பாய்வு, மதிப்பீடு 
அல்லது ்சறவகளின் இயல்பு குறித்து நீங்கள் முழுதாக 
அறிந்துள்ளறத.

• உங்கள் ஒப்புதலின்றி உங்கள் குழந்றத பிரிதத்றியும் ஆய்வு, 
மதிப்பாய்வு மை்றும் மதிப்பீடு அல்லது ்சறவகறளப் பபை 
இயலாது என்பறதப் புரிந்துள்ளறத.

Part Cயின் கீழ் தகுதிபபறும் ஒரு குழந்றதயின் பபை்்ைாராக, 
இந்தத ்திட்டதத்ின்கீழான எந்தபவாரு துவகக்கட்ட 
இறடயீட்டுச ்்சறவ(கள்)-ஐ உங்கள் குழந்றத அல்லது பிை 
குடும்ப உறுப்பினரக்ள் ஏை்பறதயும் அல்லது மறுப்பறதயும் 
நீங்கள் தீரம்ானிகக்லாம். ESIT திட்டதத்ின்கீழ் முதலில் அறத 
ஏை்ைபின் மை்ை துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகளுகக்ு ஊறு 
விறளவிகக்ாமல் (குடும்ப வளங்களின் ஒருங்கிறணப்புகக்ான 
ஒழுங்குமுறைகளின்கீழ் உள்ள நிரவ்ாகக ்பசயல்பாடுகள் 
தவிரத்்து) அதத்கு ்சறவறய நீங்களும் மறுகக்லாம்.

ஆவைங்கள்

இரகசியத்தன்ணம
இந்த ஆவணதத்ில் ்காடிட்டுக ்காட்டப்பட்டுள்ள தகவல் 
நறடமுறைகளின் இரகசியதத்ன்றமகக்ு இணங்க, பிரிதத்றியும் 
ஆய்வு, மதிப்பாய்வு மை்றும் மதிப்பீடுகள், தகுதியிறன 
தீரம்ானிதத்ல், IFSPறய பசயல்படுதத்ல் மை்றும் ்மம்படுதத்ல், 
துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகறள வழங்குதல், உங்கள் 
குழந்றத மீதான தனிப்பட்ட புகாரக்ள் மை்றும் ஏ்தனும் Part 
C திட்டதத்ின் பிை பகுதிகள் சம்பந்தப்பட்ட உங்கள் குழந்றத 
மை்றும் உங்கள் குடும்பம் பை்றிய ஆவணங்கள் ்பான்ை 
எந்த ஆவணதற்தயும் ஆய்வு பசய்யவும் மதிப்பிடவுமான 
வாய்ப்பிறன நீங்கள் வழங்க ்வண்டும்.

ஒப்பந்ததாரரால் அல்லது வழங்குநரால் Part Cயின் கீழ், 
உங்கள் குழந்றத துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகளுகக்ு 
பரிந்துறரகக்ப்பட்ட ்நரதத்ிலிருந்து பங்்கை்கும் முகறமயானது 
பபாருந்தகக்ூடிய மதத்ிய அரசு மை்றும் மாகாணச ்சட்டங்களின் 
கீழ் தகவல்கறள இனி பராமரிகக்ாது அலது பராமரிகக்த ்
்தறவயில்றல என்ை நிறலவறர உங்கள் குழந்றத அல்லது 
குடும்பம் பதாடரப்ாக ்சகரிகக்ப்பட்ட, பராமரிகக்ப்பட்ட 
அல்லது பயன்படுதத்ப்பட்ட எந்தபவாரு ஆவணதற்தயும் நீங்கள் 
ஆய்வுபசய்யவும் மதிப்பிடவும் (வரத்த்க ்நரங்களின்்பாது) 
ஒவ்பவாரு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரும் 
உங்களுகக்ு வாய்ப்பு வழங்க ்வண்டும். IFSP பதாடரப்ான 
ஏ்தனும் சந்திப்புகக்ு முன் அல்லது அறடயாளம் காணுதல், 
மதிப்பாய்வு, தங்க றவதத்ல் அல்லது உங்கள் குழந்றத 
மை்றும் குடும்பத்துகக்ுச ்்சறவகறள வழங்குதல் ்பான்ை 
்காரிகற்ககளுகக்ு அறவ எழுப்பப்பட்ட 10 தினங்களுகக்ு 
மிகாமல் துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநர ்
்தறவயை்ை தாமதமின்றி இணங்கி நடகக் ்வண்டும். 

துவகக்கட்ட இறடயீட்டு ஆவணங்கறள ஆய்வுபசய்யவும் 
சரிபாரப்்பதை்குமான வாய்ப்புகளில் அடங்கியறவ:

• ஆவணதத்ின் மீது விளகக்ங்கள் மை்றும் 
பமாழிபபயரப்்புகளுகக்ான நியாயமான ்காரிகற்ககளுகக்ு 
துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரிடமிருந்து 
பதில்பபறும் உரிறம.

• தகவல்கள் அடங்கிய ஆவணங்களின் பிரதிகறள வழங்கத ்
தவறினால் அந்த ஆவணங்கறள நீங்கள் ஆய்வுபசய்யவும் 
சரிபாரக்க்வுமான வாய்ப்றபத ்திைம்பட பயன்படுத்துவறதத ்
தடுகக்ும் எனும்்பாது, துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ 
வழங்குநர ்அவை்றை வழங்குவதை்குக ்்காரும் உரிறம.

• உங்கள் சாரப்ாக உள்ள ஒருவர ்ஆவணதற்த ஆய்வுபசய்யவும் 
சரிபாரக்க்வும் உள்ள உரிறம.

கண்காணிப்பு, வளரப்்பு பராமரிப்பு, பாதுகாவல், 
பிரிந்துவிடுதல் மை்றும் விவாகரத்து ்பான்ை விவகாரங்கறள 
கட்டுப்படுதத்கக்ூடிய பபாருந்தகக்ூடிய மாகாணச ்
சட்டதத்ின்கீழ் ஒப்பந்ததாரர ்அல்லது வழங்குநரிடம் 
உங்களுகக்ு அதிகாரமில்றலபயன ஆவணபடுதத்ப்படாதவறர 
ஒரு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநர ்உங்கள் 
குழந்றதயுடன் பதாடரப்ுறடய ஆவணங்கறள ஆய்வுபசய்யவும் 
சரிபாரக்க்வும் உங்களுகக்ு அதிகாரமுள்ளதாகக ்கருதுகிைார.்

ஒவ்பவாரு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரும் 
Part Cயின்கீழ் ்சகரிகக்ப்பட்ட, பபைப்பட்ட அல்லது 
பயன்படுதத்ப்பட்ட ஆவணங்களுகக்ான அணுகறலப் பபறும் 
நபரக்ள் (பபை்்ைாரக்ள் மை்றும் அதத்றகய ஒப்பந்ததாரர ்
அல்லது வழங்குநரின் அதிகாரப்பூரவ் பணியாளரக்ள் தவிரத்்து) 
பை்றிய அவரக்ளது பபயர,் அணுகல் வழங்கப்பட்ட ்ததி 
மை்றும் அதிகாரம்பபறும் நபர ்குழந்றதயின் ஆவணதற்தப் 
பயன்படுத்துவதன் ்நாகக்ம் உள்ளிட்டறவ குறித்து 
எழுத்துப்பூரவ் பதிறவப் ்பண ்வண்டும்.

ஏ்தனும் துவகக்கட்ட இறடயீட்டு ஆவணதத்ில் ஒரு 
குழந்றதகக்ு்மல் தகவல்கள் அடங்கியிருந்தால், உங்கள் குழந்றத 
அல்லது உங்கறளப் பை்றிய அல்லது அறிந்துபகாள்ள ்வண்டிய 
குறிப்பிட்ட தகவல் குறிதத் விபரங்கறள மட்டு்ம நீங்கள் 
ஆய்வுபசய்யவும் சரிபாரக்க்வும் முடியும்.

்காரிகற்கயின்்பரில் ஒவ்பவாரு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவ வழங்குநரும் உங்களிடம் ஒப்ப்ந்ததாரர ்அல்லது 
வழங்குநரால் ்சகரிகக்ப்பட்ட, பராமரிகக்ப்பட்ட அல்லது 
பயன்படுதத்ப்பட்ட துவகக்கட்ட இறடயீட்டு ஆவணங்களின் 
வறககள் மை்றும் அறவ இருகக்ுமிடங்களின் பட்டியறல 
வழங்கலாம். ஒரு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநர ்
Part Cயின்கீழ் ஆவணங்களின் பிரதிகளுகக்ாக ஒரு கட்டணதற்த 
அதத்றகய கட்டணம் அந்த ஆவணங்கறள ஆய்வுபசய்யவும் 
சரிபாரக்க்வுமான உங்களது வாய்ப்றப பயன்படுத்துவதிலிருந்து 
திைம்பட தடுகக்ாதபட்சதத்ில் விதிகக்லாம். எனினும், Part 
Cயின் கீழ் தகவறலத ்்தட்வா அல்லது மீட்க்வா அவரக்ள் 
கட்டணம் விதிகக்முடியாது. அத்துடன், குழந்றதயின் ஒவ்பவாரு 
மதிப்பாய்வு, மதிப்பீடு, குடும்ப மதிப்பீடு மை்றும் IFSPயின் 
பிரதிறய ஒவ்பவாரு IFSP சந்திப்புகக்ுப் பின்னும் முடிந்தவறர 
விறரவாக கட்டணமின்றி உங்களுகக்ு வழங்கப்பட ்வண்டும்.
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Part Cயின்கீழ் துவகக்கட்ட இறடயீட்டு ஆவணதத்ில் 
்சகரிகக்ப்பட்ட, பராமரிகக்ப்பட்ட அல்லது பயன்படுதத்ப்பட்ட 
தகவ்ல்கள் சரியில்றல அல்லது தவைாக வழிநடத்துபறவ 
அல்லது உங்களது அல்லது குழந்றதயினுறடய 
தனியுரிறமறய்யா அல்லது பிை உரிறமகறள்யா மீறுபறவ 
என நீங்கள் நம்பினால், தகவறல மாை்றுவதை்கு அவை்றை 
பராமரிகக்ும் துவகக்நிறல இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரிடம் 
நீங்கள் ்காரலாம்.

• அதத்கு ஒப்பந்ததாரர ்அல்லது வழங்குநர ்உங்களது 
்காரிகற்ககக்ு இணங்க தகவறலத ்திருத்துவது 
குறித்து ்காரிகற்கறயப் பபை்ைபின் நியாயமான 
காலவறரயறைகக்ுள் முடிபவடுப்பார.் 

• அதத்றகய ஒப்பந்ததாரர ்அல்லது வழங்குநர ்நீங்கள் 
்காரியபடி தகவறலத ்திருதத் மறுதத்ால், மறுப்பு குறித்து 
உங்களுகக்ுத ்பதரியப்படுதத்ி மறுதரப்பு வாததற்தக ்
்கட்பதை்கான உரிறம குறித்து உங்களுகக்ு அறிவுறுதத்வும் 
்வண்டும்.

பின்வரும் பபாருள் விளக்கங்கள்இந்தப் பிரிவில் 
பயன்படுதத்ப்பட்டுள்ளன: (1) ”அழிப்பு” என்ைால் பபௌதீகமாக அழிதத்ல் 
அல்லது தகவல்களிலிருந்து தனிப்பட்ட அறடயாளப்படுதத்ிகறள 
அதை்கு்மல் தனிப்பட்டு அறடயாளம் காண முடியாறமறய 
உறுதிப்படுத்துவதை்காக நீகக்ுதல்; (2) “துவக்ககை்ை இணையீை்டு 
ஆவைங்கள்”, “கை்வி ஆவைம்(கள்)” அல்லது “ஆவைம்(கள்)” 
என்ைால் Part Cயின்கீழ் ்சகரிகக்வும், பராமரிகக்வும் அல்லது 
பயன்படுதத்வும் ்வண்டிய ஒரு குழந்றத சம்பந்தப்பட்ட அறனத்து 
ஆவணங்கறளயும் குறிகக்ும்; ்மலும் (3) “பங்்கை்கும் முகணம” 
என்ைால் Part Cயின் ்தறவகறள பசயல்படுத்துவதை்கான தனிப்பட்ட 
விததத்ில் அறடயாளம் காணதத்கக் தகவல்கறள ்சகரிகக்ும், 
பராமரிகக்ும் அல்லது பயன்படுத்தும் எந்தத ்தனிநபறரயும், முகறம, 
அறமப்பு அல்லது நிறுவனதற்தக ்குறிகக்ும். ஒரு பங்்கை்கும் 
முகறமயில் மாகாண முதன்றம முகறம, Part C ்சறவகறள வழங்கும் 
ஒவ்பவாரு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரும் அடங்குவர ்
(்சறவ ஒருங்கிறணப்பு, மதிப்பாய்வுகள் மை்றும் மதிப்பீடுகள் மை்றும் 
பிை Part C ்சறவகள் உள்ளிட்டறவ). இதில் துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவகளுகக்ு நிதி வழங்கும் முதன்றம பரிந்துறரப்பு வளங்கள் அல்லது 
பபாது அல்லது தனியார ்முகறமகள் ்சராது. 

துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநர,் 
்காரிகற்கயின்்பரில் உங்களது மை்றும் உங்கள் குழந்றதயின் 
துவகக்கட்ட இறடயீட்டு ஆவணங்களில் உள்ள தகவல்கள் 
பிறழயாக, தவைாக வழிநடத்துவதாக அல்லது ்வறுவறகயில் 
தனியுரிறமறய்யா அல்லது பிை உரிறமகறள்யா மீைாமல் 
இருப்பறத உறுதிப்படுதத் தனது தரப்பிறனக ்்கட்பதை்கான 
வாய்ப்பிறன வழங்க்வண்டும். 34 CFR 99.22-ல் உள்ள குடும்ப 
கல்விசார ்உரிறமகள் மை்றும் தனியுரிறமச ்சட்ட (FERPA) 
ஒழுங்குமுறைகளுகக்ு முரணின்றி Part C நறடமுறைகளின்கீழ் 
அல்லது மறுதரப்பு வாதம் ்கட்பு நறடமுறைகளின் கீழ் உரிய 
பசயல்முறைறய நீங்கள் ்காரலாம்.

• வாதம் ்கட்பின் விறளவாக, அதத்கு ஒப்பந்ததாரர ்
அல்லது வழங்குநர ்தகவலானது பிறழயானது, தவைாக 
வழிநடதத்கக்ூடியது அல்லது ்வறுவறகயில் உங்களது 
அல்லது குழந்றதயினது தனியுரிறம அல்லது பிை 
உரிறமகறள மீறுவது எனத ்தீரம்ானிதத்ால், அதை்்கை்ப 
தகவலானது திருதத்ப்பட்டு எழுத்துப்பூரவ்மாக உங்களுகக்ுத ்
பதரியப்படுதத்ப்பட ்வண்டும்.

• வாதம் ்கட்பின் விறளவாக, அதத்கு ஒப்ப்ந்ததாரர ்
அல்லது வழங்குநர ்தகவலானது பிறழயானது, தவைாக 
வழிநடதத்கக்ூடியது அல்லது ்வறுவறகயில் உங்களது 
அல்லது குழந்றதயினது தனியுரிறம அல்லது பிை 
உரிறமகறள மீறுவது எனத ்தீரம்ானிதத்ால், உங்கள் 
குழந்றதயின் ஆவணங்களில் றவகக்ும் உங்களது உரிறம, 
தகவல் குறிதத் கருதத்ிறனத ்பதரிவிகக்ும் ஒரு அறிகற்க 
மை்றும் ஒப்பந்ததாரர ்அல்லது வழங்குநரின் முடிவுடன் 
முரண்படுவதை்கான ஏ்தனும் காரணங்கறள அறமப்பதில் 
உங்களது உரிறமகள் குறித்து உங்களுகக்ுத ்பதரியப்படுதத் 
்வண்டும்.

• இந்த நறடமுறைகளின்கீழ் உங்கள் குழந்றதயின் 
ஆவணங்களில் றவகக்ப்படும் எந்த விளகக்மும், உங்கள் 
குழந்றதயின் பதிவுகளின் ஒரு பகுதியாக அந்தப் பதிவு 
அல்லது சரச்ற்சகக்ுரிய பகுதி (நீங்கள் ஏை்காத ஆவணதத்ின் 
பகுதி) அதத்றகய ஒப்பந்ததாரர ்அல்லது வழங்குநரால் 
பராமரிகக்ப்படும்வறர துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ 
வழங்குநராலும் பராமரிகக்ப்பட ்வண்டும்.

• உங்கள் குழந்றதயின் ஆவணங்கள் அல்லது சரச்ற்சகக்ுரிய 
பகுதி அதத்கு ஒப்பந்ததாரர ்அல்லது வழங்குநரால் ஏ்தனும் 
ஒருவருகக்ு பவளிப்படுதத்ப்பட்டால், உங்கள் விளகக்மும் 
அந்த நபருகக்ு பவளிப்படுதத்ப்பட ்வண்டும்.

பவளிப்படுத்தும் முன்பாக ஒப்புதை்
தனிப்பட்டு அறடயாளம் காணதத்கக் தகவல்களில் 
பின்வருவனவை்றைச ்பசய்யும்முன் பபை்்ைார ்ஒப்புதல் 
பபைப்பட ்வண்டும்:

• Part Cயின்கீழ் தகவல்கறள ்சகரிகக்ும், பராமரிகக்ும் 
அல்லது பயன்படுத்தும் ஒப்பந்ததாரர ்அல்லது வழங்குநரின் 
அலுவலரக்ள் தவிரத்்து யாபராருவருகக்ும் Part Cயின்கீழ் (34 
CFR 303.414) மை்றும் FERPA (34 CFR 99.31)படி அவ்வாறு பசய்ய 
அதிகாரம் பபை்றிருகக்ாத பட்சதத்ில் பவளிப்படுத்துதல்; 
அல்லது 

• Part Cயின்கீழ் உள்ள ்தறவறய பூரத்த்ி பசய்வதை்கன்றி 
்வபைாரு ்நாகக்த்துகக்ாகப் பயன்படுத்துதல்.

உங்கள் குழந்றதயின் துவகக்கட்ட இறடயீட்டு 
ஆவணதத்ிலிருந்து துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ 
வழங்குநரால் பிை முகறமகளுகக்ு FERPA-வின் கீழ் ஒப்பந்ததாரர ்
அல்லது வழங்குநருகக்ு அதிகாரம் அளிகக்ப்படாதவறர 
உங்களது ஒப்புதலின்றி தகவல்கள் பவளியிடப்படகக்ூடாது. 
உங்கள் ஒப்புதறல நீங்கள் வழங்க மறுதத்ால், துவகக்கட்ட 
இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநர ்ஒப்புகப்காள்ள மறுகக்ும் 
உங்கள் உரிறமறய நறடமுறைகள் பாதிகக்ாதவறர, துவகக்கட்ட 
இறடயீட்டுச ்்சறவகறளப் பபறுவதை்கு உங்கள் குழந்றதயின் 
வாய்ப்பிறன ஒப்புதல் அளிகக்ாறம எவ்வாறு பாதிகக்ிைது என்று 
விளகக்ுவது ்பான்ை மறுப்பு பதாடரப்ான நறடமுறைகறள 
பசயல்படுத்துவார.்

Part Cயின்கீழ், ESIT உங்கள் குழந்றதயின் பபயர,் பிைந்த்ததி 
மை்றும் உங்கள் பதாடரப்ு விபரங்கறள (உங்கள் பபயரக்ள், 
முகவரிகள் மை்றும் பதாறல்பசி எண்கள்) உங்களது 
ஒப்புதலின்றி மாகாண கல்வி முகறமகக்ும் (Superintendent of 
Public Instruction அலுவலகம்) உங்கள் குழந்றத வசிகக்ும் உள்ளூர ்
கல்வி முகறமகக்ும் (உள்ளூர ்பள்ளி மாவட்டம்) பவளியிட 
்வண்டிய ்தறவயுள்ளது. இந்தத ்தகவல் IDEA-வின் Part 
Bயின்கீழ் ்சறவகளுகக்ுத ்தகுதிபபறும் வாய்ப்புள்ள அறனத்துக ்
குழந்றதகறளயும் அறடயாளம் காண ்தறவப்படுகிைது.
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ஆவணங்களின் இரகசியதத்ன்றமறய உறுதிப்படுதத் கீழ்கக்ண்ட 
பாதுகாப்புகள் இருகக்்வண்டும்:

• ஒவ்பவாரு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரும் 
தனிப்பட்டு அறடயாளம் காணதத்கக் தகவறல அறவ 
்சகரிகக்ப்படும், பராமரிகக்ப்படும், ்சமிகக்ப்படும், 
பவளிப்படுதத்ப்படும் மை்றும் அழிகக்ப்படும் நிறலகளில் 
இரகசியதத்ன்றமறய பாதுகாகக் ்வண்டும்.

• ஒவ்பவாரு துவகக்கட்றட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரின் 
ஒரு அலுவலர ்எந்தபவாரு தனிப்பட்டு அறடயாளம் 
காணதத்கக் தகவலின் இரகசியத ்தன்றமறயயும் 
உறுதிப்படுத்துவதை்கு பபாறுப்பாகிைார.்

• தனிப்பட்டு அறடயாளம் காணதத்கக் தகவறலச ்்சகரிகக்ும் 
அல்லது பயன்படுத்தும் அறனத்து நபரக்ளும் IDEA 
மை்றும் FERPAவுடன் இணங்ககக்ூடிய வாஷிங்டனின் Part C 
பகாள்றககள் மை்றும் நறடமுறைகள் சம்பந்தமாக பயிை்சி 
அல்லது அறிவுறுதத்றலப் பபை ்வண்டும்.

• பபாது ஆய்வுகக்ாக ஒவ்பவாரு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவ வழங்குநரும் முகறமகக்ுள் தனிப்பட்டு அறடயாளம் 
காணதத்கக் தகவல்கறள அணுககக்ூடிய நடப்பிலுள்ள 
பணியாளரக்ளின் பபயரக்ள் மை்றும் பதவிநிறலகளின் 
பட்டியறலப் பராமரிகக் ்வண்டும்.

• ்சகரிகக்ப்பட்ட, பராமரிகக்ப்பட்ட அல்லது 
பயன்படுதத்ப்பட்ட தனிப்பட்டு அறடயாளம் காணதத்கக் 
தகவல்கள் Part Cயின் கீழ், 20 USC 1232f-ல் உள்ள GEPA 
விதிகள் மை்றும் EDGAR, 34 CFR பகுதிகள் 76 மை்றும் 80-
ன்படி இனி உங்கள் குழந்றதகக்ு அல்லது குடும்பத்துகக்ு 
்சறவகறள வழங்குவதை்காகத ்்தறவப்படாது எனும்்பாது 
பபை்்ைாரக்ளுகக்ு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ 
வழங்குநர ்பதரியப்படுதத் ்வண்டும்.

• குழந்றத அல்லது குடும்பத்துகக்ு ்சறவகறள அளிப்பதை்கு 
இனி தகவல்கள் ்தறவப்படாது என்ைானபின், 
பபை்்ைாரக்ளின் ்காரிகற்கயின்்பரில் அதத்கவல்கள் 
அழிகக்ப்பட ்வண்டும்.

உங்கள் குழந்றதயின் பபயர,் பிைந்த்ததி, பபை்்ைார ்பதாடரப்ு 
விபரங்கள் (முகவரி மை்றும் பதாறல்பசி எண் உள்ளிட்ட) 
நிரந்தர ஆவணங்கள், ்சறவ ஒருங்கிறணப்பாளர(்கள்) (FRCs)-
ன் பபயரக்ள் மை்றும் துவகக்கட்ட இறடயீடு வழங்குபவர(்கள்) 
மை்றும் பவளி்யறும் தரவு (பவளி்யறும்்பாது வருடம் மை்றும் 
வயது மை்றும் பவளி்யறும்்பாது ஏ்தனும் திட்டங்களில் 
ஈடுபட்டிருப்பது ்பான்ைறவ) கால வறரயறையின்றி 
பராமரிகக்ப்படலாம்.

தீரவ்ு நணைமுணைகள் குறித்த சரச்ண்ச
உங்கள் குழந்றதயின் துவகக்கட்ட இறடயீட்டுத ்திட்டம் பை்றி 
உங்களுகக்ுக ்கவறலயிருந்தால், உடனடியாக FRC அல்லது 
IFSP குழுவிடம் தயவுபசய்து பகிரந்்துபகாள்ளவும். ESIT திட்டம் 
முரண்பாடுகளுகக்ான தீரவ்ிறன முடிந்தவறர கீழ்மட்ட அளவில் 
சரிப்படுதத் ஊகக்ுவிகக்ிைது. எனினும், முறைசாரா வழியில் 
உங்கள் கவறலகள் தீரக்க்ப்படவில்றலபயனில், சரச்ற்ச தீரவ்ு 
வாய்ப்புகள் உள்ளன.

அறடயாளம் காணுதல், மதிப்பாய்வு, உங்கள் குழந்றதறய 
தங்கறவதத்ல் அல்லது பபாருதத்மான துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவகறள உங்கள் குழந்றதகக்ு அல்லது குடும்பத்துகக்ு 
வழங்குதல் ஆகியவை்றில் ஒரு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவ வழங்குநறர நீங்கள் ஏை்கவில்றலபயனில், உங்கள் 
கவறலகளுகக்ான தீரற்வ சரியான ்நரதத்ில் வழங்க நீங்கள் 
்காரலாம்.

சரச்ண்சக்கு தீரவ்ு காை்பதை்கு கீழ்க்கை்ை மூன்று முணையான 
நணைமுணைகள் உள்ளன. இதிை் மத்தியஸ்தம், நடுநிணையான 
உரிய பிரதிவாதம் ்கை்புச ்பசயை்முணை மை்றும் ஓர ்
நிரவ்ாகரீதியிைான புகார ்உள்ளைங்கியுள்ளன.

மத்தியஸ்தம்
மதத்ியஸ்தமானது உங்கள் முரண்கறள வி்ராதமின்றி 
தீரத்்துகப்காள்ளும் வாய்ப்றப அளிகக்ிைது.

இது தன்னாரவ்ம் சாரந்்தது. இருதரப்பினராலும் சுதந்திரமாக 
ஒப்புகப்காள்ளப்பட ்வண்டும்.

மாகாண முதன்றம முகறம, சந்தித்துகப்காள்ளும் வாய்ப்புள்ள 
மதத்ியஸ்ததற்த ்தரவ்ுபசய்யாத பபை்்ைாரக்ளுகக்ும் 
துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரக்ளுகக்ும், 
உங்களது ்நரம் இடம் ்தாதாக உள்ளவாறு, ஒரு சரச்ற்ச தீரவ்ு 
அறமப்புடன் ஒப்பந்ததத்ிலுள்ள சாரப்ிலா தரப்புடன் (நடுநிறல 
மதத்ியஸ்தர)் அல்லது ஒரு பபை்்ைார ்பயிை்சி மை்றும் தகவல் 
றமயம் அல்லது மாகாணதத்ிலுள்ள சமூக பபை்்ைாரவ்ள 
றமயம் ஆகியவை்றின்மூலம் மதத்ியஸ்த நறடமுறையின் 
பலன்கறள விளகக்வும், அறதப் பயன்படுதத் ஊகக்ுவிகக்வுமான 
நறடமுறைகறள வகுகக்கக்ூடும்.

மாகாண முதன்றம முகறமயிலிருந்து மதத்ியஸ்தத்துகக்ான 
்காரிகற்கறயப் பபை்ைதும் மதத்ியஸ்தமானது உரிய காலதத்ில் 
முடிகக்ப்பட ்வண்டும். ஒரு நடுநிறலயான உரிய பிரதிவாதக ்
்கட்புச ்பசயல்முறைறயக ்்காரும் உங்கள் உரிறமறய 
மறுகக்்வா அல்லது தாமதப்படுதத்்வாஅல்லது Part Cயின்கீழ் 
உங்களது பிை உரிறமகறள நிராகரிகக்்வா பயன்படுதத்க ்
கூடாது.

இருதரப்பினருகக்ும் ஏை்ை இடதத்ில் உரிய ்நரதத்ில் 
மதத்ியஸ்தத்துகக்ு ்நரம் ஒதுகக்ப்படும். மதத்ியஸ்த நுட்பங்களில் 
பயை்சிபபை்ை ஒரு தகுதிவாய்ந்த நடுநிறலயான மதத்ியஸ்தர ்
இருதரப்பினறரயும் சந்தித்து முறைசாரா விததத்ில், வி்ராதமை்ை 
சூழலில் சரச்ற்சறயத ்தீரக்க்ும் வழிறயக ்கண்டறிய உதவுவார.்

மாகாண முதன்றம முகறமயானது குறைபாடுள்ள 
றககக்ுழந்றதகள் மை்றும் தளரந்றட பருவதத்ினருகக்ும் 
அவரக்ளது குடும்பங்களுகக்ும் துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவகறள வழங்குவது பதாடரப்ான சட்டங்கள் மை்றும் 
ஒழுங்குமுறைகளில் ஞானமுள்ள தகுதிவாய்ந்த நடுநிறலயான 
மதத்ியஸ்தரக்ளின் பட்டியறலப் பராமரிகக்ிைது. மதத்ியஸ்தரக்ள் 
இறயபின்றி, சுழை்சிமுறையில் அல்லது பிை நடுநிறல 
அடிப்பறடயில் ்தரந்்பதடுகக்ப்பட ்வண்டும். மாகாண 
முதன்றம முகறமயானது மதத்ியஸ்ததற்த ஊகக்ுவிகக்ும் 
ஏ்தனும் சந்திப்புகளுகக்ான பசலவுகள் உள்ளிட்ட மதத்ியஸ்த 
பசலவுகளுகக்ு பபாறுப்்பை்கிைது.

முரண்பாடானது மதத்ியஸ்தம் மூலம் தீரக்க்ப்பட்டால், தீரவ்ிறன 
விளகக்கக்ூடிய மை்றும் மதத்ியஸ்த நறடமுறையின்்பாது நிகழ்ந்த 
அறனத்து விவாதங்கறளயும் குறிப்பிடும் சட்டப்பூரவ் பிறணப்பு 
ஒப்பந்ததற்த இருதரப்பினரும் பூரத்த்ிபசய்து இரகசியமாக 
றவதத்ிருகக் ்வண்டும். பதாடரும் எந்தபவாரு உரிய 
பிரதிவாதக ்்கட்பு நறடமுறையிலும் அல்லது உரிறமயியல் 
வழகக்ுகளிலும் சான்ைாக பயன்படுதத்கக்ூடாது. உங்களாலும் 
முகறமறய பிறணகக்ும் அதிகாரமுள்ள மாகாண முதன்றம 
முகறமப் பிரதிநிதியாலும் ஒப்பந்தம் றகபயழுதத்ிடப்பட 
்வண்டும். எழுத்துப்பூரவ் றகபயாப்பமிடப்பட்ட மதத்ியஸ்த 
ஒப்பந்தம் எந்தபவாரு தகுதிவாய்ந்த சட்ட பரிபாலன மாகாண 
நீதிமன்ைதத்ிலும் அல்லது ஐகக்ிய மாகாணங்களின் ஒரு மாவட்ட 
நீதிமன்ைதத்ிலும் பசயல்படுதத்தத்கக்து.

எந்த ்நரதத்ிலும் ஒரு நடுநிறலயான உரிய பிரதிவாதம் ்கட்புச ்
பசயல்முறைறயக ்்காருவதிலிருந்து மதத்ியஸ்தம் உங்கறளக ்
கட்டுப்படுதத்ாது. ஒ்ர ்நரதத்ில் மதத்ியஸ்தத்துகக்ான 
்காரிகற்கறயயும் ஒரு நடுநிறலயான உரிய பிரதிவாதம் ்கட்புச ்
பசயல்முறைறயயும் பின்வரும் பகக்தத்ில் விளகக்ப்பட்டபடி 
நீங்கள் முன்றவகக்லாம்.
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குறைபாடுள்ள தனிநபரக்ளுக்கான கல்விசச்ட்டம் (IDEA) - Part C நறடமுறை பாதுகாப்புகள் (பபை்்ைார ்உரிறமகள்)

நடுநிணையான உரிய பிரதிவாதம் ்கை்புச ்
பசயை்முணை
ஒரு நடுநிறலயான உரிய பிரதிவாதம் ்கட்புச ்பசயல்முறை 
என்பது ஒரு நடுநிறலயான பிரதிவாதம் ்கட்பு அதிகாரியினால் 
நடதத்ப்படும் முறையான நறடமுறையாகும். இது ஒரு 
தனிப்பட்ட புகாரிறன தங்களது குழந்றதயின் சாரப்ாக 
பதிவுபசய்ய விரும்பும் குடும்பங்களுகக்ான ஒரு வாய்ப்பாக 
உள்ளது. 

நடுநிறலயான உரிய பிரதிவாதம் ்கட்புச ்பசயல்முறை, 
்காரிகற்க பபை்ை 30 தினங்களுகக்ுள் நிறை்வை்ைப்பட்டு, ஓர ்
எழுத்துப்பூரவ் முடிவு ்மை்பகாள்ளப்பட ்வண்டும். (மதத்ியஸ்தம் 
முயை்சிகக்ப்பட்டால் அது அ்த 30 தினங்களுகக்ுள் நிகழ 
்வண்டும்.) 

உரிய பிரதிவாதம் ்கட்புச ்பசயல்முறைறய நடதத் ்கட்பு 
அதிகாரிகள் நியமிகக்ப்படுவர.் ்கட்பு அதிகாரிகளுகக்ு Part C 
விதிகள் குறித்து, அவை்றின் ்தறவகள் குறித்தும் தகுதிவாய்ந்த 
குழந்றதகளுகக்ும் அவரக்ளது குடும்பங்களுகக்ும் ்சறவகள் 
கிறடகக்ச ்பசய்வதிலும் பின்வரும் கடறமகறளச ்பசய்வதிலும் 
பதளிவு இருகக் ்வண்டும்:

• புகார ்குறிதத் பதாடரப்ுறடய தகவல்களின் விளகக்ங்கறளக ்
கவனிதத்ல், சிகக்ல் பதாடரப்ான அறனத்துத ்தகவல்கறளயும் 
ஆய்வுபசய்தல் மை்றும் புகாரம்ீது உரிய ்நரதத்ில் தீரவ்ிறன 
அறடய முயை்சிதத்ல்.

• ஓர ்எழுத்துப்பூரவ் முடிவு உள்ளிட்ட மாகாணதத்ின் பசலவில் 
வழகக்ுசார ்ஆவணதற்த வழங்குதல்.

மத்தியஸ்தரக்ள் மை்றும் ்கை்பு அதிகாரிகள் குறித்து: 
மதத்ியஸ்தரக்ளும் உரிய பிரதிவாதம் ்கட்பு பசயல்முறை 
அதிகாரிகளும் “நடுநிறலயாக” இருகக்்வண்டும். நடுநிறல 
என்பது மதத்ியஸ்தர ்அல்லது பிரதிவாதம் ்கட்பு அதிகாரியாகப் 
பணியாை்றுவதை்கு நியமிகக்ப்பட்ட நபர:் (1) மாகாண முதன்றம 
முகறமப் பணியாளராக்வா, துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகள், 
பிை ்சறவகள் அல்லது குழந்றதப் பராமரிப்பில் ஈடுபடும் 
துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநராக்வா இருகக்கக்ூடாது; 
்மலும் (2) தனிப்பட்ட அல்லது பசயல்முறை பிர்யாகதத்ினால் 
அவருறடய ்நாகக்த்துடன் முரண்படகக்ூடிய துறைசார ்ஆரவ்்மா 
இருகக்கக்ூடாது. ்வறுவறகயில் மதத்ியஸ்தராக அல்லது ்கட்பு 
அதிகாரியாகத ்தகுதிபபறும் ஒரு நபர ்மாகாண முதன்றம முகறமயின் 
அலுவலராக்வா, துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகறள 
வழங்குபவராக்வா முை்றிலும் இருகக்கக்ூடாது. ஏபனனில் இந்த 
நபருகக்ான ஊதியம் முகறம அல்லது மதத்ியஸ்ததற்த அல்லது 
்கட்புச ்பசயல்முறை விதிகறள அமல்படுத்தும் திட்டதத்ிலிருந்து 
வழங்கப்படுகிைது.

Part Cயின் கீழ், இந்த நறடமுறைகளின்கீழ் நடதத்ப்படும் 
பாரபட்சமை்ை உரிய ்கட்புச ்பசயல்முறையில் உங்களது 
உரிறமகள் கீ்ழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

• ஆ்லாசகரின் துறண மை்றும் அறிவுறர பபறுதல் 
(உங்கள் பசலவில்) மை்றும் Part Cயின்கீழ் தகுதிபபறும் 
குழந்றதகளுகக்ான துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகளில் 
சிைப்பு நிபுணத்துவமுள்ள தனிநபரக்ளிடம் அல்லது பயிை்சி 
பபை்ைவரக்ளிடம் ஆ்லாசறன பபறுதல் (உங்கள் பசலவில்).

• சான்றுகறள அளிகக்வும், எதிரப்காள்ளவும், 
குறுகக்ுவிசாரறண பசய்யவும் மை்றும் சாட்சிகள் வருறகறய 
கட்டாயமாகக்ுதலும்.

• பிரதிவாதக ்்கட்பின்்பாது நடவடிகற்ககக்ுக ்குறைந்தது 
ஐந்து தினங்களுகக்ுமுன் பவளிப்படுதத்ப்படாத எந்தபவாரு 
சான்றுகக்ும் அறிமுகதற்தயும் தறடபசய்தல்.

• உங்களுகக்ு எவ்விதச ்பசலவுமின்றி பிரதிவாதக ்்கட்பிறன 
எழுத்துப்பூரவ்மாக அல்லது மின்னணுச ்பசாை்களாக 
(வாரத்ற்தகக்ு வாரத்ற்த) படிபயடுத்துப் பபறுதல்.

• உங்களுகக்ு எவ்விதச ்பசலவுமின்றி கண்டறிந்த உண்றம 
மை்றும் முடிவுகறள எழுத்துப்பூரவ்மாகப் பபறுதல்.

இந்த நறடமுறைகளில் விளகக்ப்பட்டுள்ள பாரபட்சமை்ை உரிய 
பிரதிவாதக ்்கட்புச ்பசயல்முறை, உங்களுகக்ு நியாயப்படி 
ஏை்ை ்நரதத்ிலும் இடதத்ிலும் நடதத்ப்பட ்வண்டும். 
மாகாண முதன்றம முகறம உங்கள் புகாரிறனப் பபை்ைபின் 
30 தினங்களுகக்ு மிகாமல், பாரபட்சமை்ை உரிய பிரதிவாதக ்
்கட்புச ்பசயல்முறை முடிகக்ப்பட்டு எழுத்துப்பூரவ்மாக 
தீரவ்ானது ஒவ்பவாரு தரப்பினருகக்ும் அஞ்சல் பசய்யப்பட 
்வண்டும். ஏதாவபதாரு தரப்பினர ்்கட்டுகப்காள்வதன்்பரில் 
்கட்பு அதிகாரி குறிப்பிட்ட கால நீட்டிப்பிறன 30 
தினங்களுகக்ு்மல் நீட்டிகக்லாம். ஏதாவபதாரு தரப்பினர ்
பாரபட்சமை்ை உரிய பிரதிவாதக ்்கட்புச ்பசயல்முறை மூலம் 
கண்டறியப்படுபவை்றிலும் முடிவிலும் திருப்தியறடயாவிட்டால் 
மாகாண அல்லது மதத்ிய அரசு நீதிமன்ைங்களில் ஒரு 
உரிறமயியல் நடவடிகற்க ்மை்பகாள்ள உரிறமயுண்டு.

பிரதிவாதக ்்கட்புச ்பசயல்முறைத ்பதாடர ்முடிவுைா 
நிறலயின்்பாது (கால கட்டம்), துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவ வழங்குநரும் நீங்கள் ஏை்காதபட்சதத்ில், நீங்கள் 
ஒப்புகப்காண்ட IFSP அறடயாளம் கண்ட அறமப்பில் ஏை்ை 
துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகறள உங்கள் குழந்றதயும் 
குடும்பமும் பதாடரந்்து பபறுவர.்

Part Cயின் கீழ் துவகக்கட்ட ்சறவகளுகக்ான விண்ணப்பம் 
குறித்து புகார ்இருப்பின், சரச்ற்சகக்ு உள்ளாகாத ்சறவகள் 
உங்கள் குழந்றதகக்ும் குடும்பத்துகக்ும் வழங்கப்பட ்வண்டும்.

நிரவ்ாக ரீதியிைான புகாரக்ள்
்ம்ல பட்டியலிடப்பட்டுள்ள மதத்ியஸ்தம் மை்றும் உரிய 
பிரதிவாதக ்்கட்புச ்பசயல்முறை நறடமுறைகளுடன் ்சரத்்து, 
்வபைாரு மாகாணதற்தச ்்சரந்்த ஒரு தனிநபர ்அல்லது 
அறமப்பு எழுத்துப்பூரவ்மாக றகபயாப்பமிட்ட புகாரிறன 
எந்தபவாரு பபாது முகறம அல்லது தனியார ்்சறவ வழங்குநர ்
பதிவுபசய்யலாம். இதில் Part C கூட்டதத்ின் ்தறவகறள 
மீறும் துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரும் 
அடகக்ம். மாகாண முதன்றம முகறம, மாகாணதத்ின் புகார ்
நறடமுறைகறள பபை்்ைாரக்ளுகக்ும் பபை்்ைார ்பயிை்சி மை்றும் 
தகவல் றமயங்கள், பாதுகாப்பு மை்றும் ஆ்லாசறன முகறமகள் 
மை்றும் பிை பபாருதத்மான நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட மை்ை 
ஆரவ்முள்ள தனிநபரக்ளுகக்ும் பரவலாக அனுப்புகிைது.

புகாரில் உள்ளடங்கியிருகக் ்வண்டியறவ:

• முதன்றம முகறம, பபாது முகறம அல்லது துவகக்கட்ட 
இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநர ்Part C ்தறவகறள 
கூைப்பட்டபடி மீறியுள்ளதை்கான ஓர ்அறிகற்க.

• அறிகற்க அடிப்பறடயாகக ்பகாண்டுள்ள உண்றமகள்.

• புகார ்பதிவுபசய்யும் நபரின் றகபயாப்பமும் பதாடரப்ு 
விபரங்களும்.

• குை்ைசச்ாட்டில் கூைப்பட்டுள்ள மீைல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட 
குழந்றத சம்பந்தமாக இருப்பின்:
- குழந்றதயின் பபயர ்மை்றும் குழந்றத வசிகக்ும் முகவரி:
- குழந்றதயின் துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகள் 

ஒப்பந்தம் அல்லது துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகள் 
வழங்குநரின் பபயர.்

- பிரசச்ிறனயுடன் பதாடரப்ுறடய உண்றமகள் உள்ளிட்ட 
குழந்றதயின் பிரசச்ிறனயின் தன்றம பை்றிய ஒரு விளகக்ம்.

- புகார ்பதிவுபசய்த ்நரதத்ில் அறிந்தவறரயில் இருந்த 
பிரசச்ிறனகக்ான முன்பமாழியப்பட்ட தீரவ்ு.
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குறைபாடுள்ள தனிநபரக்ளுக்கான கல்விசச்ட்டம் (IDEA) - Part C நறடமுறை பாதுகாப்புகள் (பபை்்ைார ்உரிறமகள்)

நிரவ்ாக ரீதியிைான புகாரக்ள் மீைப்பை்ைதாகக் 
கூைப்படுவதிலிருந்து ஒரு (1) வருைத்துக்குள் மாகாை 
முதன்ணம முகணமயினாை் பதிவுபசய்யப்பை்டு 
பபைப்பை்டிருக்க ்வை்டும். புகார ்பதிவுபசய்யும் தனிநபர ்
அல்லது முகறம புகாரின் நகறல குழந்றதகக்ுச ்்சறவபுரியும் 
துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநருகக்ு அனுப்ப 
்வண்டும். அ்த்நரதத்ில் புகாரானது மாகாண முதன்றம 
முகறமயினால் பதிவுபசய்யப்படும்.

மாகாண முதன்றம முகறம புகாரிறனப் பபை்ைதும், 
கீழ்கக்ண்டவை்றிறனச ்பசய்வதை்கு அதை்கு 60 நாட்கள் உள்ளன:

• மாகாண முதன்றம முகறம ஒரு விசாரறண அவசியபமனக ்
கருதினால், ஒரு சுதந்திரமான, கள ஆய்வு பசய்வதை்கு.

• புகார ்பதிவுபசய்யும் தனிநபர ்அல்லது அறமப்புகக்ு புகாரில் 
கூைப்பட்டறவ குறித்து கூடுதல் தகவல்கறள சமரப்்பிகக்ும் 
ஒரு வாய்ப்பிறன வாய்பமாழியாக்வா அல்லது 
எழுத்துப்பூரவ்மாக்வா அளிதத்ல்.

• முகறமகள்/வழங்குநரக்ளுகக்ு புகாருகக்ு பதிலளிகக்ும் ஒரு 
வாய்ப்பிறன வழங்குதல். இதில் முதன்றம முகறமயின் 
விருப்புரிறமயின்்பரில், புகாரிறனத ்தீரப்்பதை்கான ஒரு 
முன்பமாழிவு மை்றும் மதத்ியஸ்ததத்ில் ஈடுபடும் அறனத்துத ்
தரப்பினருகக்ும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்குதலும் அடங்கும். 

• அறனத்து பதாடரப்ுறடய தகவல்கறளயும் சரிபாரத்த்ல் 
மை்றும் Part C ்தறவகளில் மீைல் நிகழ்ந்துள்ளதா இல்றலயா 
என சுதந்திரமாகத ்தீரம்ானிதத்ல்.

• புகாரில் கூைப்பட்ட ஒவ்பவான்றையும் அறடயாளம் கண்டு, 
கண்டறியப்பட்ட உண்றமகள் மை்றும் முடிவுகள் அ்த்பால 
முதன்றம முகறமயின் இறுதி முடிவுகக்ான காரணம் 
உள்ளிட்ட ஓர ்எழுத்துப்பூரவ்மான முடிவிறன புகாரிறனப் 
பதிவுபசய்யும் நபருகக்ு பவளியிடுதல்.

இறுதி முடிவில் முறையான ்சறவகள் வழங்கவில்றல 
என குறிப்பிட்டிருந்தால், மாகாண முதன்றம முகறம 
பின்வருவனவை்றை கவனதத்ில் பகாள்ள்வண்டும்:

• புகாரின் பபாருளான உங்கள் குழந்றத மை்றும் உங்கள் 
குடும்பதத்ின் ்தறவகறள கவனதத்ில் பகாள்வதை்கு உரிய 
ஒழுங்கு நடவடிகற்ககள் (இழப்பீட்டுச ்்சறவகள் அல்லது 
பணரீதியாக திருப்பிச ்பசலுத்துதல்) உள்ளிட்ட முறையான 
்சறவகறள வழங்கத ்தவறுதல்; மை்றும்

• குறைபாடுள்ள றககக்ுழந்றதகள் மை்றும் தளரந்றட 
பருவதத்ினர ்மை்றும் அவரக்ளது குடும்பங்களுகக்ு உரிய 
எதிரக்ாலச ்்சறவகறள வழங்குதல்.

மாகாண முதன்றம முகறம திைம்பட முடிவிறன 
பசயல்படுத்துவதை்கான நறடமுறைகறளயும் ்சரத்த்ிருகக் 
்வண்டும். ்தறவபயனில், இணகக்தற்த எட்டுவதை்குத ்
்தறவயான பதாழில்நுட்ப உதவி நடவடிகற்ககள், 
்பசச்ுவாரத்ற்தகள் மை்றும் ஒழுங்கு நடவடிகற்ககறளயும் 
்சரக்க்லாம்.

ஓர ்எழுத்துப்பூரவ் புகார ்பபைப்பட்டு அதுவும் உரிய ்கட்புச ்
பசயல்முறையின் பபாருளாக இருப்பின், அல்லது பல்்வறு 
பிரசச்ிறனகறளக ்பகாண்டிருப்பின், அதில் ஒன்று அல்லது 
அதை்கு ்மை்பட்டறவ பிரதிவாதக ்்கட்பின் பகுதியாக 
இருப்பின், மாகாண முதன்றம முகறம பிரதிவாதம் ்கட்பு 
முடிவறடயும் வறர உரிய ்கட்பு நறடமுறையில் புகாரின் 
ஏ்தனும் பகுதி அதில் கவனப்படுதத்ப்படும் வறர அறத 
தனியாக ஒதுகக்ி றவதத்ிருகக் ்வண்டும். எனினும், புகாரில் 
உள்ள எந்தச ்சிகக்லும், உரிய பசயல்முறை நடவடிகற்கயின் 
ஒருபகுதியாக அது இல்லாத்பாது அதறன இந்த ஆவணதத்ில் 
விளகக்ப்பட்டுள்ள புகார ்நறடமுறைகளின்படி 60 நாட்களுகக்ுள் 
தீரக்க் ்வண்டும்.

அ்த நபரக்ள் மீதான புகாரக்ள் மீது பாரபட்சமை்ை உரிய 
பிரதிவாதம் ்கட்பில் ஏை்பகன்வ தீரம்ானிகக்ப்பட்டறவ இந்த 
நறடமுறையின்கீழ் எடுகக்ப்படாது. மாகாண முதன்றம முகறம 
புகார ்பசய்தவருகக்ு பிரதிவாதக ்்கட்பு முடிவு பிறணப்பறத 
பதரியப்படுதத் ்வண்டும். 

ஓர ்உரிய பசயல்முறை முடிறவ நறடமுறைப்படுத்துவதில் 
்தால்வியுை்ைதாக குை்ைம்சாட்டப்படும் ஒரு பபாது 
முகறமயினுறடய அல்லது தனியார ்்சறவ வழங்குநர ்
(துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகள் ஒப்பந்ததாரர ்அல்லது 
துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநர ்உட்பட) மீதான புகார ்
மாகாண முதன்றம முகறமயினால் தீரக்க்ப்பட்வண்டும்.

வாைணகப் பபை்்ைாரக்ள்
Part Cயின்கீழ் தகுதிபபறும் குழந்றதகளின் உரிறமகள் 
கீழ்கக்ண்டவை்ைால் பாதுகாகக்ப்படுகின்ைன:

• பபை்்ைாறர அறடயாளம் காண முடியாறம;
• துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநர,் ்பாதிய 

முயை்சிகளுகக்ுப்பின், பபை்்ைாறர அறியமுடியாறம; அல்லது

• மாகாணச ்சட்டங்களின்கீழ் வாஷிங்டன் மாகாண பாதுகாப்பில் 
குழந்றத இருப்பது. 

ஒரு தனிநபர ்பபை்்ைாருகக்ு ”பதிலியாக” அதை்்கை்ப 
நறடமுறைகறளப் பின்பை்றி நியமிகக்ப்படும்்பாது.

இந்த நறடமுறைகளில் ஒரு குழந்றதகக்ு வாடறக பபை்்ைார ்
்தறவயா எனத ்தீரம்ானிப்பதும், குழந்றதகக்ு ஒரு வாடறகப் 
பபை்்ைார ்்தறவபயனத ்தீரம்ானிகக்ப்பட்ட 30 நாட்களுகக்ு 
மிகாமல் ஒரு வாடறக பபை்்ைாறர நியமிகக் நியாயமான 
முயை்சிறய எடுப்பது உள்ளிட்டறவயும் அடங்கும்.

பதிலிகறளத ்்தரந்்பதடுப்பதில் பின்வரும் அளவு்கால்கள் 
கருதத்ில் பகாள்ளப்படும். ஒவ்பவாரு துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்
்சறவ வழங்குநராலும் ்தரந்்பதடுகக்ப்படும் பதிலி பபை்்ைாரக்ள் 
கீழ்கக்ண்ட ்தறவகறள பூரத்த்ிபசய்ய ்வண்டும்:

• அவர ்பிரதிநிதியாக இருகக்ும் குழந்றதயின் நல்னாடு 
முரண்படகக்ூடிய தனிப்பட்ட அல்லது பதாழில்சார ்நலன்.

• குழந்றதகக்ான ்பாதிய பிரதிநிதித்துவதற்த 
உறுதிப்படுத்துவதை்கான அறிவும் திைனும் பகாண்டிருகக் 
்வண்டும்.

• எந்த மாகாண முகறமயின் பணியாளராக்வா; அல்லது 
துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவகறள வழங்கும் எந்த 
நபரின் பணியாளராக்வா, கல்வி, பராமரிப்பு அல்லது 
குழந்றதகக்ு அல்லது குழந்றதயின் குடும்ப உறுப்பினருகக்ு 
்வறு ்சறவகறள வழங்குபவராக்வா இருகக்கக்ூடாது. இந்த 
நறடமுறைகளின் கீழ் ்வறுவறகயில் வாடறக பபை்்ைாராக 
தகுதிபபறும் ஒரு நபர ்முழுகக்்வ ஒரு பணியாளராக 
இருப்பதில்றல. ஏபனனில் அவர ்ஒரு வாடறகப் பபை்்ைாராக 
்சறவபுரிய துவகக்கட்ட இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரிடம் 
ஊதியம் பபறுகிைார.்

ஒரு குழந்றத வாஷிங்டன் மாகாண பாதுகாப்பில் இருகக்ும்்பாது 
அல்லது வளரப்்புப் பராமரிப்பில் இருகக்ும்்பாது, துவகக்கட்ட 
இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்குநரின் முகறம குழந்றதப் 
பராமரிப்புகக்ு நியமிகக்ப்பட்டிருகக்ும் பபாது முகறமயுடன் 
ஆ்லாசிகக் ்வண்டும்.

மாகாண பாதுகாப்பில் உள்ள குழந்றதகக்ு, துவகக்கட்ட 
இறடயீட்டுச ்்சறவ வழங்கும் முகறமயினால் 
நியமிகக்ப்படுவதை்குப் பதிலாக, குழந்றதயின் வழகற்க 
்மை்பாரற்வயிடும் ஒரு நீதிபதி, ்ம்ல குறிப்பிட்ட ்தரவ்ுத ்
தகுதிறயப் பூரத்த்ிபசய்யும் பட்சதத்ில் வாடறகப் பபை்்ைாறர 
நியமிகக்லாம்.

Part Cயின்கீழ் வரும் அறனத்து ்நாகக்ங்களுகக்ாகவும் 
பபை்்ைாருகக்ு உரிய அ்த உரிறமகள் வாடறக பபை்்ைாருகக்ும் 
உண்டு.
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பதாைரப்ு விபரம்
உங்கள் நறடமுறை பாதுகாப்புகள் குறித்து கூடுதல் தகவல் 
உங்களுகக்ுத ்்தறவபயனில், உங்கள் உள்ளூர ்குடும்பவள 
ஒருங்கிறணப்பாளறர (FRC) கீழ்கக்ண்ட முகவரியில் 
பதாடரப்ுபகாள்ளவும்:

அல்லது

ஒரு புகாறர பதிவுபசய்ய, மதத்ியஸ்ததற்த மை்றும்/அல்லது 
பிரதிவாதக ்்கட்புச ்பசயல்முறைறயக ்்கார நீங்கள் 
எண்ணினால், தயவுபசய்து றககக்ுழந்றதகள் மை்றும் தளரந்றட 
பருவதத்ினரின் துவகக்கட்ட உதவித ்திட்டதற்த (ESIT) கீழ்கக்ண்ட 
முகவரியில் பதாடரப்ுபகாள்ளவும்:

குழந்ணதகள், இணளஞரக்ள் & 
குடும்பங்களுக்கான வாஷிங்ைன் மாகாைத் 
துணை
 றககக்ுழந்றதகள் மை்றும் தளரந்றட பருவதத்ினருகக்ான 
துவகக்கட்ட உதவி (ESIT)
PO Box 40970
Olympia, Washington 98504-0970
பதாறல்பசி: (360) 725-3500
பதாறலநகல்: (360) 725-4925
www.dcyf.wa.gov/services/child-development-supports/esit

பபை்்ைார ்ஆ்ைாசணன வளம்:
Washington PAVE  
(பசயலுகக்ான கூட்டாண்றம, அதிகாரத்துகக்ான குரல்கள்)
6316 S. 12th St.
Tacoma, Washington 98465
பதாறல்பசி: 1-(800) 5-PARENT
பதாறலநகல்: (253) 566-8052
www.wapave.org

இந்த ஆவணதத்ின் நகல்கறள மாை்று வடிவதத்ில் அல்லது பமாழியில் விரும்பினால், தயவுபசய்து DCYF Constituent Relations-ஐ பதாடரப்ுபகாள்ளவும் 
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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