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ஆரம்பகாலக் கற்றல் துறற
வாஷிங்டன் குழந்றைகள் மற்றும் நடக்கத் தைாடங்கும் குழந்றைகளுக்கான (ESIT) ஆரம்பகால
ஆைரவுத் ைிட்டம்

பதிவேடுகளை ேழங்குேதற்கான அங்கீகாரம்
நநாக்கம்:  பபற்வ ாராக  ,  உங்கள் குழந்ளதகைின் பதிவேடுகளை மற்  நபர்களுக்கு அல்லது நிறுேனங்களுக்கு
ேழங்குேதற்கான உரிளமளை அல்லது ேழங்காமல் இருப்பதற்கான உரிளமளை நீங்கள் பகாண்டிருக்கி ரீ்கள்.

குள பாடுளைவைாருக்கான கல்ேிச் சட்ைம் (IDEA) மற்றும் குடும்ப கல்ேி உரிளமகள் மற்றும் தனியுரிளமச் சட்ைம், FERPA

ஆகிைேற் ில் தனிநபர்கைின் பாகத்தில் உள்ை ேிதிகைின் கீழ் பதிவேடுகளை ேழங்குேதற்கான ேிதிேிலக்கு உள்ைது
இளே இல்லாதபட்சத்தில் பதிவேடுகளை ேழங்குேதற்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ேழங்குேதற்கான அல்லது ேழங்காமல்
இருப்பதற்கான ோய்ப்ளப வகாரிக்ளக ேழங்குகி து.  

குழந்ளதைின் பபைர்: வததி:

குழந்ளதைின் பி ந்த வததி: உள்ளூர் தளலளம நிறுேனம்:

ESIT ைிட்டம் மற்றும் கீழ்கண்ட நிறுவனங்கள் / நபர்களுக்கு கீழ்க்கண்ட நநாக்கங்களுக்காக எழுைப்பட்ட
ைகவல்கள் அல்லது மின்னணு ைகவல்களின் வாய்வழி பரிமாற்றத்றை நான் அங்கீகரிக்கிநறன்.

(ஒன்று அல்லது அதற்கு வமற்பட்ைளேகளைச் சரிபார்க்கவும்):

 ESIT திட்ைத்திற்கான தகுதிளை முடிவுபசய்தல்
 IFSP பசைல்பாடுகள் மூலம் வசளேகைில் ஆரம்பகால தளலைடீுகளை கண்ை ிதல்
 மதிப்படீுகைின் முடிவுகள் மற்றும் அளனத்து ேைர்ச்சிக் கு ிப்புக்களை பங்கிடுதல்
 மற்  (கு ிப்பிடு) _____________________________________

மற்றும்
நிறுேனம்/ நபரின் பபைர் நிறுேனம்/ நபரின் பபைர்

பதரு முகேரி பதரு முகேரி

நகரம், மாநிலம், ஜிப் நகரம், மாநிலம், ஜிப்
மற்றும்

நிறுேனம்/ நபரின் பபைர்

பதரு முகேரி

நகரம், மாநிலம், ஜிப்
மற்றும்

நிறுேனம்/ நபரின் பபைர்

பதரு முகேரி

நகரம், மாநிலம், ஜிப்
மற்றும்

நிறுேனம்/ நபரின் பபைர்

பதரு முகேரி

நகரம், மாநிலம், ஜிப்
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பரிமாற்றப்படுவைற்கான பைிநவடுகள் உள்ளடங்கியது (பபாருந்தும் அளனத்ளதயும் சரிபார்க்கவும்): 

 மருத்துே/உைல்நலத் தகேல் 

 மதிப்பாய்வு/மதிப்படீு முடிவுகள் 

 மனநலத் தகேல் 

 தற்வபாளதை முன்வனற் த் தகேல் 

 IFSP கள்/முன்வனற்  கு ிப்புகள் 

 மற் ளே (கு ிப்பிடு) 

 

பப ப்பட்ை இந்த தகேல்கள், IDEA மற்றும் FERPA ஆகிைேற் ின் பகுதி C ன் கீழ் உள்ளூர் தளலளம நிறுேனத்தால் 

இரகசிைமாக ளேக்கப்படும் என்பளத நான் புரிந்து பகாள்கிவ ன். கு ிப்பிட்ை சூழ்நிளலகளைத் தேிர தனிப்பட்ை 

முள ைில் அளைைாைம் காணப்பட்ை தகேல்களை ஒப்புதல் இல்லாமல் பேைிப்படுத்துேளத IDEA மற்றும் FERPA 

ஆகிைளே தளைபசய்கி து. 

இது குறிப்பிட்ட காலத்ைிற்கு மட்டும் என்பறை நிறனவில் தகாள்க 

 இந்த அங்கீகாரம் ஒரு ேருைம் பசல்லுபடிைாகும். களைசித் வததிளைக் கு ிப்பிைவும்:      

  களைசித் வததி 

 இந்த வததிைில் இருந்து இந்த அங்கீகாரம் பசல்லுபடிைாகும்:              

 வததி வததி 

 

 

பதிவேடுகளை பேைிைிடுேதற்கான எனது ஒப்புதல் நான் தானாகவே பசய்தது என்பளத நான் புரிந்துபகாள்கிவ ன், 

எழுத்தின் மூலம் எப்வபாது வேண்டுமானாலும் என் அனுமதிளை திரும்பப் பப  முடியும். நான் எனது ஒப்புதளல திரும்பப் 

பபறும்வபாது, இது என் ஒப்புதலுைன் முன்பு பேைிைிைப்பட்ை தகேல்களுக்கு பபாருந்தாது. 

 

     

பபற்வ ார் ளகபைாப்பம்    வததி 
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