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የጨቅላነት ጊዜ ትምህርት ክፍል 

የዋሽንግተን የጨቅላ ሕጻናት እና ድክ ድክ የሚሉ ሕጻናት የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ (Washington Early Support for Infants and Toddlers 

(ESIT)) ፕሮግራም 

ማህደርን ለመስጠት የተሰጠ ፈቃድ 
ዓላማ፡- ወላጅ እንደመሆንዎ የልጅዎ ማህደር ለሌሎች ሰዎች ወይም ኤጀንሲዎች እንዲሰጥ ፈቃድ የመስጠትምሆነ ያለመስጠት መብት አለዎት፡፡ ማህደርን መስጠት viበአካል ጉዳተኛግለሰቦች 

የትምህርት ሕግ (IDEA) ክፍል ሐ እና በቤተሰብ የትምህርት መብቶች እና ግለኝነት ሕግ (FERPA)ውስጥ ከተደነገጉት ልዩ ሁኔታዎች በአንደኛው አማካኝነት ካልተፈቀደ በስተቀር፣ ይህ አሁን 
የሚቀርብልዎ ጥያቄ መሰል ጥያቄዎችን ለመፍቀድ ወይም ላለመፍቀድ ዕድል ይሰጥዎታል።

የልጅ ሥም፡-  ቀን፡- 

የልጅ የትውልድ ቀን፡- አካባቢያዊ መሪ ኤጀንሲ 

በዚህ ፈቃድ መስጫ ቅጽ አማካኝነት ለሚከተለው(ሉት) ዓላማ(ዎች) ሲባል በ ESIT ፕሮግራም እና ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ኤጀንሲዎች(ሰዎች) መካከል የመረጃ ልውውጥ በቃል፣ በጽሁፍ 
ወይም በኤሌክትሮኒክ መንገዶች እንዲከናወን ተስማምቻለሁ። 
(አንድ ወይም ከዚያ በላይ ይምረጡ)፡- 

 ለ ESIT ፕሮግራም ብቁነትን መወሰን

 በIFSP ሂደት አማካኝነት አግባብ የሆኑ የጨቅላ ሕጻናት አገልግሎቶችን መለየት

 የግምገማ/የምዘናውጤቶችን እና ሁሉንም የለውጥ ማስታወሻዎችንማጋራት

 ሌላ (ይገለጽ) _____________________________________

እና 

የኤጀንሲውሥም/የሰውሥም የኤጀንሲው ሥም/የሰው ሥም 

የመንገድ አድራሻ የመንገድ አድራሻ 

ከተማ፣ ግዛት፣ ዚፕ ኮድ ከተማ፣ ግዛት፣ ዚፕ ኮድ 
እና 

የኤጀንሲው ሥም/የሰው ሥም 

የመንገድ አድራሻ 

ከተማ፣ ግዛት፣ ዚፕ ኮድ 
እና 

የኤጀንሲው ሥም/የሰው ሥም 

የመንገድ አድራሻ 

ከተማ፣ ግዛት፣ ዚፕ ኮድ 
እና 

የኤጀንሲው ሥም/የሰው ሥም 

የመንገድ አድራሻ 

ከተማ፣ ግዛት፣ ዚፕ ኮድ 
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ልውውጥ የሚደረግባቸው ማህደሮች የሚከተሉትን ያካትታሉ (አግባብ የሆኑትን ይምረጡ)፡- 

 የሕክምና/የጤና መረጃ 

 የግምገማ/ምዘና ውጤቶች 

 የአእምሮ ጤና መረጃ 

 ወቅታዊ የዕድገት መረጃ 

 IFSPs/የለውጥ ማስታወሻዎች 

 ሌላ (ይገለጽ) 

 

ይህ የተገኘው መረጃ በ IDEA ክፍል ሐ እና በ FERPA ድንጋጌዎች መሰረት በአካባቢው መሪ ኤጀንሲ በሚስጥር የሚያዝ መሆኑን ተረድቻለሁ። IDEA እና FERPA በውስን ሁኔታዎች መሰረት 
ካልሆነ በስተቀር አንድ ግለሰብ ለመለየት የሚያስችሉ መረጃዎችን መግለጥን ይከለክላሉ። 

የትኛው የጊዜ ወሰን ተፈጻሚ እንደሚሆን ያመላክቱ፡- 

 የተሰጠው ፈቃድ ጸንቶ የሚቆየው ለአንድ አመት ነው። የማብቂያ ቀን ይገለጽ፡-    
  ማብቂያ ቀን 

 ይህ ፈቃድ የሚጀምረው ከ፡-      
 ቀን  ቀን 

 

 

ማህደርን ለመስጠት የሰጠሁት ፈቃድ ሙሉ በሙሉ በፈቃደኝነት የተሰጠ መሆኑን እና በማንኛውም ጊዜ በጽሁፍ ላነሳው እንደምችል ተረድቻለሁ። ፈቃዴን ካነሳሁ፣ አስቀድሞ በተሰጠው ፈቃድ መሰረት 
አስቀድሞ በተሰጠ መረጃ ላይ ተፈጻሚ አይሆንም። 

 

     
የወላጅ ፊርማ   ቀን 
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