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வாஷிங்டன் ஆரம்பகால குழந்றைகள் மற்றும் நடக்கத்தைாடங்கும் குழந்றைகளுக்கான 
(ESIT) ைிட்டம் 

மைிப்படீு/மைிப்பாய்வு பபான்றவற்றிகான அறிவிப்பு மற்றும் 
ஒப்புைல் 
ந ோக்கம்: மைிப்படீு / மைிப்பாய்வு முன்தமாழியப்படும்பபாது மற்றும் மைிப்படீு / மைிப்பாய்வு 
முன்றவக்கப்படுவைற்கு தபற்பறார் ஒப்புைல் தபறும்பபாதும் தபற்பறார்களிடம் இருந்து முன் 
எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பு வழங்குைல் .  

குழந்றையின் தபயர் பிறந்ை பைைி குடும்ப த ாத்துக்கள் 
ஒருங்கிறைப்பாளர் 

அறிவிப்பிற்கான காரைம் 
மிைிப்படீு மற்றும் மைிப்பாய்வு த ய்வைற்குமுன் குறிப்பிட்ட காலத்ைிற்குள் ESIT எழுத்துப்பரீ்வமான 
முன் அறிவிப்பு வழங்க பவண்டும். கீபழ உங்கள் றகதயாப்பத்துடன் நீங்கள் இந்ை 
த யல்பாடுகளுக்கு முறற ாரா எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புைறல வழங்க பவண்டும். உங்கள் குழந்றை , 
பற்றிய ைகவறலத் தைரிந்து தகாள்வபை மைிப்படீு த ய்ைல் மற்றும் மைிப்பாய்வு த ய்வைன் 
பநாக்கம், குழந்றையின் முன்பனற்றம்பற்றி கூடுைல் ைகவல்கறள உங்கள் குடும்பத்ைிற்கு 
வழங்கவும் உங்கள் குழந்றையின் ைனிப்பட்ட பலம் அல்லது பைறவறய கண்டறியுங்கள் மற்றும் 
அந்ை பைறவறய  ரி த ய்கின்ற ப றவகறளயும் கண்டறியுங்கள் உங்கள் குழந்றை ESIT 
ைிட்டத்ைிற்கு ைகுைியுறடயவர் என்பறை ைீர்மானிக்கவும்; உங்கள் குழந்றை உங்கள் ஒப்பந்ைம் 
மற்றும் பங்களிப்பிற்குத் ைகுைியுறடயவராக இருந்ைால், எழுதுப்பூர்வமான ைனிப்பயனாக்கப்பட்ட 
குடும்ப ப றவத் ைிட்டத்றை (IFSP) உருவாக்கவும் அல்லது மாற்றவும். இது உங்கள் அறிவிப்பின் 
கூற்று  

"ஒப்புைல்" என்பது: (1) உங்கள் த ாந்ை தமாழியில் அல்லது ற றக தமாழி, ப்றரலி அல்லது 
வாய்தமாழித் தைாடர்பு தபான்ற தபாருத்ைமான தைாடர்பு வறககளின் மூலம் உங்களிடம் ஒப்புைல் 
தபறப்பட்ட பைறவயான நடவடிக்றககள் பற்றிய அறனத்துத் ைகவல்களும் உங்களுக்கு 
முழுறமயாக தைரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒப்புைல் தபறப்பட்ட நடவடிக்றககறளச் 
த யல்படுத்துவைற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக நீங்கள் ஒப்புக்தகாண்டிருக்கின்றரீ்கள் மற்றும் 
புரிந்துதகாண்டிருக்கின்றரீ்கள்; ஒப்புைல் என்பது த ய்யல்பாடுகறள விவரிக்கின்றது மற்றும் 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள முன் ைறலயடீ்டு பைிபவடுகள்(எபைனும் இருந்ைால்) தவளியிடப்படலாம் 
மற்றும் யாருக்கு தவளியிடப்படலாம் என்பறை பட்டியலிடுகிறது; மற்றும் ஒப்புைல் வழங்குைல் 
என்பது ைானாகபவ த ய்யப்பட்டது மற்றும் எழுத்துப்பூர்வமாக எந்ை பநரத்ைிலும் 
ைிரும்பப்தபறப்படலாம். நீங்கள் ஒப்புைறல ைிரும்பப்தபற்றால் அது கடந்ை காலத்ைிற்குப் தபாருந்ைாது 
(ஒப்புைல் ைிரும்பப் தபறப்படுவைற்கு முன் எடுக்கப்பட்ட த யல்களுக்கு இது தபாருந்ைாது)  

பரிந்துறரக்கப்பட்ட ைிட்டம்  
மைிப்படீு மற்றும் மைிப்பாய்வு ESIT ைிட்ட தகாள்றககள் மற்றும் நறடமுறறகளுக்கு ஏற்ப 
தவவ்பவறு துறறகளில் இருந்து குறறந்ைது இரண்டு ைகுைிவாய்ந்ை நபர்களால் (அல்லது இரண்டு 
துறறகளில் இருந்து ஒரு ைகுைியான நபர்) நடத்ைப்படும். மைிப்படீ்டு குழுவில் உறுப்பினராக நீங்கள் 
பங்கு தபறுவது வலுவாக உற் ாகப்படுத்ைப்படுகிறது. உங்கள் குழந்றை  ிறப்பானது என்று 
உங்களுக்குத் தைரியும், உங்கள் குழந்றைறயப் பற்றிய முக்கியமான ைகவல்கறள வழங்கலாம். 
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மைிப்படீு மற்றும் மைிப்பாய்வு என்பது அறிவாற்றல், தமாத்ை பமாட்டார், நல்ல பமாட்டார், ைகவல் 
தைாடர்பு,  மூக உைர்ச் ி மற்றும் ைகவல்தைாடர்பு வளர்ச் ி, அத்துடன் பார்றவ மற்றும் பகட்டல் 
ஆகியவற்றில் உங்கள் குழந்றை எப்படி த ய்கிறார் என்பது பற்றிய விரிவான பார்றவ. முடிவுகள் 
உங்கள் குழந்றைகள் ESIT ப றவகளுக்குத் ைகுைியானவர்களா என்றும் இந்ைப் பகுைிகளில் உங்கள் 
குழந்றை த யல்படுகிறார் என்பறை காட்டுகின்றது  
 
விளக்கம்  
ஒரு மைிப்படீ்டு கருவியின் நிர்வாகம், குழந்றைகளின் வரலாற்றற எடுத்துக்தகாள்ளுைல், 
தபற்பறார்(கள்)கறள பபட்டி காணுைல், பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள், கவனித்துக்தகாள்பவர்கள், 
மருத்துவ அல்லது மற்ற தைாழில் ார்ந்ைவர்கள் மற்றும் மருத்துவ மறு ஆய்வு, கல்வி அல்லது 
மற்ற பைிபவடுகள் உள்ளிட்ட பல நறடமுறறகறள தகாண்டது முன்தமாழியப்பட்ட மைிப்படீு. 
முன்தமாழியப்பட்ட மைிப்படீ்டு நறடமுறறகள் உங்கள் குழந்றையின் ைனித்ைன்றம வாய்ந்ை பலம் 
மற்றும் பைறவகறளத் ைீர்மானிக்கும். மைிப்படீ்டின் உள்ளடக்கம்: மைிப்படீ்டு முடிவுகளின் 
மைிப்பாய்வு; குழந்றையின் ைனிப்பட்ட கண்காைிப்பு முறறயான மற்றும் முறற ாரா மைிப்படீ்டு 
நறடமுறறகளின் பயன்பாட்டின் மூலம் ஒவ்தவாரு பமம்பாட்டுப் பகுைியிலும் குழந்றையின் 
பைறவகறள அறடயாளப்படுத்துைல். ESIT வழங்குநர்கள் இந்ை மைிப்படீ்டிற்கும் மைிப்பாய்வுக்கும் 
பபயன்படுத்தும் முறறகறளப் பற்றி உங்களுடன் பபசுவார்கள். மைிப்படீு மற்றும் மத்ைிப்பாய்வு 
உங்களுக்கு எந்ை த லவும் இன்றி வழங்கப்படும். முடிவுகள் உங்கள் குழந்றையின் ஆரம்ப 
ைறலயடீு பைிபவட்டில் றவக்கப்படுகின்றன. மைிப்படீு / மைிப்பாய்வு பற்றிய எந்ை ைகவலும் எச்டிஐடி 
ைிட்டத்ைின் தவளிபய எவருக்கும் அல்லது எந்ைதவாரு நிறுவனத்துடனும் நீங்கள் எழுத்துப்பூர்வமான 
ஒப்புைல் வழங்காைபட் த்ைில் பகிரப்பட மாட்டாது. IFSP குழு உங்கள் குழந்றை ைகுைியுறடயைா 
இல்றலயா என்பறை ைீர்மானிப்பபைாடு, ைகுைித் ைீர்மானத்றை எைிர்ப்பைற்கான உங்கள் உரிறம 
உட்பட, முன் எழுைப்பட்ட அறிவிப்பு வழங்கும்.  
 
 தபற்பறார் 

துவக்கங்கள் 
இைக்கம் மற்றும் ஒப்புைலின் அறிக்றக 
IDEA இன் பகுைி C கீழ் என் உரிறமகள் மற்றும் த யல்முறற பாதுகாப்புப் 
பிரைிகறள நான் தபற்றுள்பளன். (குழந்றைகள் மற்றும் நடக்கத்தைாடங்கும் 
குழந்றைகளுக்கான ஆரம்பகால ஆைரவுத் ைிட்டம், ைனிநபர்கள் குறறபாடுகள் 
கல்விச் \ {IDEA) பாகம் C த யல்முறற 

 

 

 
இந்ை உரிறமகள் மற்றும் த யல்முறற பாதுகாப்புகள் எனக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன, பமலும் அறவ 
எனக்கு புரியும் இந்ை ஒப்புைல் நானாகபவ வழங்கியது என்பறை நான் புரிந்துதகாள்கின்பறன் மற்றம் 
இந்ைப் படிவத்ைில் றகபயாப்பமிட்டபிறகும் எந்ை பநரத்ைிலும் என்னுறடய குழந்றை மைிப்படீு 
மற்றும் மைிப்பாய்வு த ய்யப்பட கூடாது என்பறை நான் பைர்ந்தைடுக்க முடியும். நான் என்னுறடய 
குழந்றை மைிப்படீு மற்றும் மைிப்பாய்வு த ய்வைற்கு நான் ஒப்புைல் வழங்கவில்றல என்றால் 
என்னுறடய குழந்றைக்கு மைிப்படீு அல்லது மைிப்பாய்வு த ய்யப்படமாட்டாது. 
 
நான் பமபல விளக்கப்பட்டுள்ள த யல்பாடுகறள ESIT ைிட்டம் த ய்வைற்கு எனக்குத் தைரிந்ை 
ஒப்புைறல நான் வழங்கவில்றல. 
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அச்சிடப்பட்ட ெபற்ேறார் ெபயர் 

ெபற்ேறார் ைகெயாப்பம் ேததி 

ெபயர் / தைலப்�/ நி�வனம் �லம் ெபறப்பட்ட� ேததி 

இைணப்�: �ழந்ைதகள் மற்�ம் நடக்கத்ெதாடங்�ம் �ழந்ைதக�க்கான ஆரம்பகால ஆதர�த் திட்டம், தன�நபர்கள் �ைறபா�கள் 
கல்வ�ச் சட்டம் \ {IDEA) பாகம் C ெசயல்�ைறப் பா�காப்� \[ெபற்ேறார் உ�ைமகள்] 
�றிப்�: ெபற்ேறார் இந்தப் ப�வத்தின் நகைல ெபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் மற்�ம் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட நகல் �ழந்ைதய�ன் ஆரம்ப 
தைலய�ட்�ல் பதி� ெசய்யப்பட ேவண்�ம். 
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