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శిశువులు మర్్యు చిన్ననరులకు వాష ెంగ్్న్ తొలి మద్ద తు (ESIT) కారయకరమము 

మద ింపు/విశ్లేషణ కొరకు నోటీసు మరియు సమమతి 
ఉద్దదశ్యము:  ఒక మద ింపు/విశ్లేషణ జరుపుటకు పరతిపాద ించబడినపుుడు తలే్లదిండుర లకు ముిందసుు  ల్లఖితపూరవక నోటీసును అిందజేయుట మరియు 
పరతిపాద ించబడిన మద ింపు/ విశ్లేషణను నిరవహ ించుటకు తలే్లదిండుర ల సమమతిని ప ిందుట. . 
చిన్ననర్్ యొకక పేరు: పుట్ట్నతదద్ ీ ఫ్ాయమిలీ ర్్సో ర్సెస్ కోఆర్్ినే్ట్ర్ట 

న్ోటీ్సుకు కారణము 
మద ింపు మరియు విశ్లేషణా చరయలను నిరవహ ించడానిక ిముిందుగా ఒక సహేతుకమ ైన సమయము లోపున ముిందసుు  ల్లఖితపూరవకమ ైన నోటీసును మీకు 
అిందజేయడానిక ిESIT కారయకరమము అవసరమ ై ఉింద . , ఈ కిరింద సింతకిం చేయడిం దావరా మీరు ఈ చరయల కొరకు మీరు తెల్లయజేసిన, ల్లఖిత పూరవక సమమతిని 
ఇవవడానికి ఇద  అవసరమవుతుింద .. ఈ మద ింపు మరియు విశ్లేషణ యొకక ఉదేేశ్యము ఏమనగా, మీ చినాారి గురిించి సమాచారమును ప ిందుట, , మీ చినాార ి
యొకక పురోగతి గురిించి అదనపు సమాచారమును మీ కుట ింబానికి అింద ించుట  ; మీ చినాారి యొకక విశిషట బలాలు మరయిు అవసరాలను గురిుించుట మరియు 
ఆ అవసరాలను తీరుుటకు తగిన సేవలను గురిుించుట; మీ చినాార ిESIT పరర గార ముకు అరుు డుగా నిల్లచి ఉింటారా అన ేవిషయానిా నిరాా రిించుట;  మరయిు ఒకవేళ 
మీ చినాార ిఅరుతగా నిల్లచి ఉింటే, మీ ఒపుిందము మరయిు భాగస్ావమయముతో ,  ఒక వయకిుగతీకృత కుట ింబ సేవల పరణాళిక (IFSP) ను అభివృద ాపరచుట లేదా 
రూప ింద ించుట. ఇద  ఆ నోటీసు యొకక మీ పరకటన .  
”సమమతి” అనగా అరథము: (1) సమమతి కోరబడిన చరయ (ల) కు సింబింధ ించిన మొతుిం సమాచారమూ మీ స్ాథ నిక మాతృభాషలో లేదా స ైగల భాష, బరరయిలీ, ac లేదా 
తగిన విధింగా i మౌఖికమ ైన సమాచార వినిమయము యొకక ,  , ఇతర రూపములో మీకు    సింపూరణింగా తెల్లయజేయబడిింద . (2) సమమతి కోరబడిన చరయ (ల) 
ను నిరవరిుించడానిా మీరు అరథిం చేసుకొని అిందుకు అింగీకరిసుు నాారు ; (3) ఈ సమమతి చరయ (ల) ను వివరిసుు ింద  మరయిు విడుదలచేయబడే ముిందసుు  చరయల 
రికారుు ల (ఏవ ైనా ఉనాచ )ో ను మరియు అవి ఎవరికి విడుదల చేయబడతాయో జాబితా చేసుు ింద  ; మరియు (4) మీరు ఇసుు నా సమమతి పూరిుగా సవచఛిందము 
మరియు ఏ సమయములో న ైనా దానిని పునరుదారిించుకోవచుు. మీరు సమమతిని గనక పునరుదారిసేు ,   అద  తిరిగి వాపసు తీసుకోబడదు (అద , సమమతిని 
పునరుదారిించక ముిందు చేయబడిన చరయకు వరిుించదు).  
పరతిపాద్ ెంచిన చరయ  
వివిధ వ ైదయ అింశ్ాలలో అరుత ప ింద న కనీసిం ఇదేరు నిపుణుల (లేదా ర ిండు అింశ్ాల నుిండి అరుత గల ఒక నిపుణుడు) చే ఒక మద ింపు మరియు విశ్లేషణ 
నిరవహ ించబడుతుింద . l  I il i ఇద  ESIT పరర గార ము యొకక పాలసీలు మరియు పదాతులకు అనుగుణింగా నిరవహ ించబడుతుింద ri.  మద ింపు బృిందము యొకక 
ఒక సభ్ుయలుగా మీ భాగస్ావమయము ఎింతగానో పరశ్ింసిించబడుతుింద . . మీ చినాార ి గురిించి మీకు చాలా బాగా తెలుసు మరియు మీ చినాార ి
గురిించిమీరుముఖ్యమ ైన సమాచారమును అిందజేయగలుగుతారు.. ఈ కిరింద  అింశ్ాలలో మీ చినాార ిఎలా ఉనాారు అని సమగరింగా వీక్ిించడానిక ేఈ మద ింపు 
మరియు విశ్లేషణ ఉింట ింద .   జాా న గార హ్యత, సథథ లచలన, మించి చలనము, సమాచార వినిమయము, స్ామాజిక- భావోదేవగ, మరయిు ఆచరణీయ అభివృద ా  , 
మరియు కనుచథపు మరియు వినికిడ.ి మీ చినాార ిఈ అింశ్ాలనిాింటిలో ఎలా ఉనాారు మరియు  మీ చినాారి ESIT సేవలను ప ిందడిం కొనస్ాగిించడానిక ిఅరుత 
ఉిందా లేదా అని ఈ ఫల్లతాలు సథచిస్ాు యి.  
వివరణ  
 పరతిపాద త మద ింపులో    బహ్ుముఖ్ పదాతులు, ఒక మద ింపును నిరవహ ించుట స్ాధనము, iచినాారి యొకక చరితరను తీసుకొనుట,   , తలే్లదిండుర లను ఇింటరూవూ  
చేయుట , ఇతర కుట ింబ సభ్ుయలు, సింరక్షకులు, వ ైదుయలు లేదా ఇతర నిపుణుల నుిండి సమాచారమును సేకరిించుట, iమరియు వ ైదయ, విదాయ పరమ ైన   లేదా 
ఇతర రికారుు లను సమీక్ిించుట చేరి ఉింటాయి. పరతిపాద త విశ్లేషణ పదాతులు మీ చినాార ి యొకక విశిషట బలాలు ’ మరియు  అవసరాలు మరియు 
తగినట వింటిముిందసుు  చరయల సేవలను నిరణయిస్ాు యి. విశ్లేషణలో ఇవి చేరి ఉింటాయి: మద ింపు యొకక ఫల్లతాల గురిించిన ఒక సమీక్ష:  చినాార ియొకక వయకిుగత 
గమనికలు, ఔపచారిక మరియు అనౌపచారిక విశ్లేషణా పదాతులను ఉపయోగిించడిం దావరా ఒకొకకక అభివృద ా  అింశ్ములో చినాారి యొకక అవసరాల గురిుింపు. ఈ 
మద ింపు మరియు విశ్లేషణ కొరకు వారు ఉపయోగిించబో యి ేపదాతుల గురిించి ESIT పరదాతలు మీతో మాటాే డతారు. ఈ మద ింపు మరియు విశ్లేషణ మీకు ఎట వింటి 
ఖ్రుు లేకుిండా అింద ించబడుతుింద . ఫల్లతాలు మీ చినాారి యొకక ముిందసుు  చరయల రికారుు లో భ్దరపరచబడతాయి. మీరు అలా చేయమని ల్లఖితపూరవకమ ైన 
సమమతిని ఇసేు  తపు, మద ింపు/విశ్లేషణకు సింబింధ ించిన ఏ సమాచారము కూడా ఎవవరితోనథ లేదా ESIT క ిబయట ఏ ఏజ నీీతోనథ పించుకోబడదు. మీ చినాార ి
ESIT పరర గార ములో సేవలను ప ిందడిం కొనస్ాగడానిక ిఅరుత ఉిందా లేదా అన ేవిషయానిా IFSP టీము నిరాా రిసుు ింద   మరియు ముిందసుు  ల్లఖితపూరవక నోటీసును 
అిందజేసుు ింద  ,  అరుతా నిరాా రణను వివాదము చేయు మీ హ్కుకతో పాట గా .  
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తలే్ల/తిండిర హ్స్ాు క్షరాలు 
తెలియజేత  మర్్యు సమమతి యొకక పరకట్న 

నేను IDEA (శిశువులు మరయిు చినాారుల కొరకు ముిందసుు  మదేతు కారయకరమము,  ద వాయింగుల
విదాయ చటటముతో వయకుు లు (IDEA) భాగము C (IDEA)  భాగము C పదాతుల సింబింధ త రక్షణలు [తలే్లదిండుర ల హ్కుకలు]) 

కిరింద ఈ నోటసీుతో పాట గా నా హ్కుకలు మరయిు పదాతుల సింబింధ త రక్షణలు నకలును 
అిందుకునాాను.

ఈ హ్కుకలు  మరియు పదాతుల సింబింధ త రక్షణ చరయలు నాకు వివరిించబడాు యి మరియు వాటిని నేను అరథిం చేసుకునాాను. నా సమమతి సవచఛిందము   
మరియు ఈ ఫారముప ై సింతకము చేసిన తరావత స ైతమూ, నా చినాారి సీరీనిింగ్ చేయబడకుిండా ఏ సమయములోన ైనా ఉపసింహ్రిించుకోవచుునని నేను అరథిం 
చేసుకునాాను.  నా చినాారి సీరనీిింగ్ చేయబడకూడదని నేను ఎించుకునాటేయితే, నా చినాారికి సీరనీిింగ్ జరగదని నేను అరథిం చేసుకునాాను. 

☐ నేను ☐     ప ైన   కనబరచిన చరయ (లు) నిరవహ ించడానికి ESIT పరర గార ముకు నా తెల్లయజేత సమమతిని ఇసుు నాాను /ఇవవడిం లేదు.

ఫిబరవరి 2012 
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త�్లదండ�్ర ల ��ర� �ి్రంట్ �ేయం�� 

త�్లదండ�్ర ల సంతకం �ే��

��ర�/���ష్క/ఏజ��స్ ��్వ�ా �ీ్వక��ంచబ��ం�� �ే��

అనుబంధం: ��వ�ల� మ��య� ప�ి�డ్డల� �ారయ్క�మం �్ారరంభ మదద్త�, వయ్��త్గత �కల�ంగ ���య్ చట్ట ం (IDEA) ���గం �ి ��ౖ��ధ్ ం�క భధ్రతల� [త�్లదండ�్ర ల హక�్కల�] 
గమ�క: త�్లదండ�్ర ల� సంతకం �ేయబ��న ఈ ప్ర�� అందు��వ����� ఇ�� ��వ� �క్క �్ారరంభ ���ార�్డ  ల� �ేర్చబడ� వ�ంట�ం�� 
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