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ஆரம்ப மதிப்படீு/மதிப்பாய்வு அறிவிப்பு மற்றும் 

ஒப்புதல் 

ந ோக்கம்: முன்மமொழியப்பட்ட ஆரம்ப மதிப்படீு / மதிப்பொய்வு மெய்வதற்கு முன்மமொழியப்பட்ட பபொதும் 

மற்றும் முன்மமொழியப்பட்ட ஆரம்ப மிதிப்படீு / மதிப்பொய்வு மெய்வதற்கு மபற்ப ொர் அனுமதி மபறும்பபொதும் 

மபற்ப ொர்களுக்கு எழுத்துப்பூர்வமொன முன் அ ிவிப்பு வழங்குதல்.  

 

குழந்தையின் பெயர் ெிறந்ை நைைி குடும்ெ ப ோத்துக்கள் 

ஒருங்கிதைப்ெோளர் 

  
அறிவிப்புக்கோன கோரைம் 

மதிப்படீு மற்றும் மதிப்பொய்வு நடவடிக்ககககை பமற்மகொள்வதற்கு முன்னர் ஒரு நியொயமொன 
பநரத்திற்குள் எழுத்துப்பூர்வமொன அ ிவிப்புடன் ESIT நிரல் வழங்கப்பட பவண்டும்., கீழ் உங்கள் 
ககமயொப்பத்துடன் இந்த நடவடிக்கககளுக்கு எழுத்துப்பூர்வமொன ஒப்புதல் மூலம் மதரிவிக்க பவண்டும். 
மதிப்படீு மற்றும் மதிப்பொய்வின் பநொக்கம் உங்கைிடமிருந்தும், நீங்கள் பங்பகற்க்கக் மெொன்ன 
மற் வர்கைிடமிருந்தும் உங்கள் குழந்கதகயப் பற் ிய தகவகல மப  பவண்டும் என்பதொகும்; உங்கள் 
பிள்கையின் வைர்ச்ெிகயப் பற் ிய கூடுதல் தகவல்ககை உங்கள் குடும்பத்திற்கு வழங்கவும் உங்கள் 
குழந்கதயின் மற்றும் தனிப்பட்ட பலம் மற்றும் பதகவககை அகடயொைம் கொணவும் மற்றும் அந்த 
பதகவககை நிக பவற்றுவதற்கொன பெகவககை அகடயொைம் கொணவும்; உங்கள் பிள்கை ESIT 
திட்டத்திற்கு தகுதி உகடயதொன என்பகத தீர்மொனிக்கவும்; மற்றும் உங்கள் குழந்கத  
தகுதியுகடயவரொக இருந்தொல், உங்கள் உடன்படிக்கக மற்றும் பங்பகற்புடன் எழுதப்பட்ட 
தனிப்படுத்தப்பட்ட குடும்ப பெகவத் திட்டத்கத (IFSP) உருவொக்கவும். இது உங்கள் அ ிவிப்பு. 

"ஒப்புதல்" என்பது : (1) உங்கள் மெொந்த மமொழியில் (பவறு வககயில் இயலொத பட்ெத்தில்) ஒப்புதல் 
மப ப்பட்ட அகனத்து நடவடிக்கககளுக்கும் மதொடப்புகடய அகனத்துத் தகவல்களும் உங்களுக்கு 
முழுகமயொக வழங்கப்பட்டிருக்கி து அல்லது மபொருத்தமொன வொய் வழி பரிமொற் ம், கெகக மமொழி, 
ப்மரய்லி உள்ைிட்ட மதொடர்புமுக ,  அல்லது (2) நீங்கள் ஒப்புக் மகொண்ட நடிவடிக்ககககைச் 
மெயல்படுத்துவதற்கு எழுத்துப்பூர்வமொக ஒப்புக்மகொள்கி ரீ்கள் மற்றும் புரிந்துமகொள்கின் ரீ்கள் (அதொவது) 
(3) ஒப்புதல் மெயல்பொடுககை விவரிக்கி து மற்றும் ஆரம்ப தகலயடீு பதிவுககைப்  (ஏபதனும் 
இருந்தொல்) பட்டியலிடுகி து அது யொருக்கு வழங்கப்பட பவண்டுபமொ அவர்களுக்கு வழங்கப்படும்; (4) 
உங்கள் ஒப்புதல் வழங்குவதற்கு தன்னொர்வத் மதொககயும்,  ஒப்புதல் வழங்குதல் என்பது தொனொகபவ 
மெய்தது எந்த பநரத்திலும் அதகனத் திரும்பப்மப லொம் .  நீங்கள் ஒப்புதகல ரத்து மெய்தொல்,  இது  
கடந்த கொலத்திற்கு இல்கல (ஒப்புதல் ரத்து மெய்யப்படுவதற்கு முன்பு ஏற்பட்டஎந்த ஒரு மெயலுமக்கும் 
இது மெயலுக்கு மபொருந்தொது). 

ெரிந்துதரக்கப்ெட்ட ைிட்டம் 

மதிப்படீு மற்றும் மதிப்பொய்வு ESIT திட்ட மகொள்கககள் மற்றும் நகடமுக களுக்கு ஏற்ப மவவ்பவறு 
துக கைில் இருந்து குக ந்தது இரண்டு தகுதிவொய்ந்த நபர்கைொல் (அல்லது இரண்டு துக கைில் 
இருந்து ஒரு தகுதியொன நபர்) நடத்தப்படும். மதிப்படீ்டு குழுவில் உறுப்பினரொக நீங்கள் பங்கு மபறுவது 
வலுவொக உற்ெொகப்படுத்தப்படுகி து. உங்கள் குழந்கத ெி ப்பொனது என்று உங்களுக்குத் மதரியும், 
உங்கள் குழந்கதகயப் பற் ிய முக்கியமொன தகவல்ககை வழங்கலொம். மதிப்படீு மற்றும் மதிப்பொய்வு 
என்பது அ ிவொற் ல், மமொத்த பமொட்டொர், நல்ல பமொட்டொர், தகவல் மதொடர்பு, ெமூக உணர்ச்ெி மற்றும் 
தகவல்மதொடர்பு வைர்ச்ெி, அத்துடன் பொர்கவ மற்றும் பகட்டல் ஆகியவற் ில் உங்கள் குழந்கத எப்படி 
மெய்கி ொள் என்பது பற் ிய விரிவொன பொர்கவ. முடிவுகள் உங்கள் குழந்கதகள் ESIT பெகவகளுக்குத் 
தகுதியொனவர்கைொ என்றும் இந்தப் பகுதிகைில் உங்கள் குழந்கத மெயல்படுகி ொர் என்பகத 
கொட்டுகின் து. 

 
விளக்கம் 
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ஒரு மதிப்படீ்டு கருவியின் நிர்வொகம், குழந்கதகைின் வரலொற்க  எடுத்துக்மகொள்ளுதல், 
மபற்ப ொர்(கள்)ககை பபட்டி கொணுதல், பி  குடும்ப உறுப்பினர்கள், கவனித்துக்மகொள்பவர்கள், மருத்துவ 
அல்லது மற்  மதொழில்ெொர்ந்தவர்கள் மற்றும் மருத்துவ மறு ஆய்வு, கல்வி அல்லது மற்  பதிபவடுகள் 
உள்ைிட்ட பல நகடமுக ககை மகொண்டது முன்மமொழியப்பட்ட மதிப்படீு முன்மமொழியப்பட்ட 
மதிப்படீ்டு நகடமுக கள் உங்கள் குழந்கதயின் தனித்தன்கம வொய்ந்த பலம் மற்றும் பதகவககைத் 
தீர்மொனிக்கும். மதிப்படீு இல் பெர்க்கப்படும்: மதிப்படீ்டு முடிவுகைின் மதிப்பொய்வு; குழந்கதயின் 
தனிப்பட்ட கண்கொணிப்பு ,  முக யொன மற்றும் முக ெொரொ மதிப்படீ்டு நகடமுக கைின் 
பயன்பொட்டின் மூலம் ஒவ்மவொரு பமம்பொட்டுப் பகுதியிலும் குழந்கதயின் பதகவககை 
அகடயொைப்படுத்துதல். ESIT வழங்குநர்கள் இந்த மதிப்படீ்டிற்கும் மதிப்பொய்வுக்கும் பபயன்படுத்தும் 
முக ககைப் பற் ி உங்களுடன் பபசுவொர். அந்த மதிப்படீு மற்றும் மத்திப்பொய்வு உங்களுக்கு எந்த 
மெலவும் இன் ி வழங்கப்படும். முடிவுகள் உங்கள் குழந்கதயின் ஆரம்ப தகலயடீு பதிபவட்டில் 
கவக்கப்படுகின் ன. மதிப்படீு / மதிப்பொய்வு பற் ிய எந்த தகவலும் எச்டிஐடி திட்டத்தின் மவைிபய 
எவருக்கும் அல்லது எந்தமவொரு நிறுவனத்துடனும் நீங்கள் எழுத்துப்பூர்வமொன ஒப்புதல் 
வழங்கொதபட்ெத்தில் பகிரப்பட மொட்டொது. IFSP குழு உங்கள் குழந்கத தகுதியுகடயதொ இல்கலயொ 
என்பகத தீர்மொனிப்பபதொடு, தகுதித் தீர்மொனத்கத எதிர்ப்பதற்கொன உங்கள் உரிகம உட்பட, முன் 
எழுதப்பட்ட அ ிவிப்பு வழங்கும். 
 

  

கோலம் ESIT திட்டத்திற்கு உங்கள் குழந்கத பரிந்துகரக்கப்பட்ட  பததி.  

 

பல்துக க் குழு மதிப்படீு / மதிப்பொய்கவ நிக வு மெய்யும் மற்றும் உங்கள் குழந்கதக்கு தகுதி இருந்தொல், 

நீங்கள் ஒப்புக்மகொள்கி ரீ்கள், எனில் தனிப்பட்ட குடும்ப பெகவத் திட்டத்தின் வைர்ச்ெி (IFSP) 45 குழந்கத 

பரிந்துகரக்கப்பட்ட நொைில் இருந்து 45 நொட்கொட்டி நொட்கைில் நிக வு மெய்யப்பட பவண்டும். உங்கள் 

குடும்பத்திற்கு 45 நொட்களுக்கு பமல் கூடுதல் பநரம் பதகவப்பட்டொல், உங்கள் குடும்ப மெொத்துக்கள் 

ஒருங்கிகணப்பொைரிடம் மெொல்வது முக்கியம். IFSP என்பது உங்கள் குடும்பம் மற்றும் உங்கள் 

குழந்கதகளுக்கு பதகவப்படுபகவககை ெரிமெய்ய உங்கள் குடும்பம் மற்றும் மதொழில் ெொரந்தவர்கைின் 

பங்பகற்புடன் உருவொக்கப்பட்ட எழுத்துப்பூர்வமொன திட்டம். இது எந்த பநரத்திலும் மொ லொம். உங்கள் 

குழந்கத பெகவக்கு தகுதியொக இருந்தொல் 2 IFSP என்பது எழுப்பட்டது மட்டுபம. 

 

இைக்கம் மற்றும் ஒப்புைலின் அறிக்தக 

குழந்தைகள் மற்றும்  டக்கத் பைோடங்கும்  குழந்தைகளுக்கோன ஆரம்ெகோல 

ஆைரவு, குதறெோடுதடய குழந்தைகளின் கல்விச்  ட்டம் (IDEA) ெகுைி C 

ப யல்முதற ெோதுகோப்புகள் [பெற்நறோர் உரிதமகள்) ஆகியதவகளின்  கதல 

இந்ை அறிவிப்புடன்  ோன் பெற்றிருக்கின்நறன். 

 

ப யல்முதற ெோதுகோப்புகள் [பெற்நறோர் உரிதமகள்])  இந்த உரிகமகள் மற்றும் மெயல்முக  

பொதுகொப்புகள் எனக்கு விைக்கப்பட்டுள்ைன, பமலும் அகவ எனக்கு புரியும் .  எனது ஒப்புதல் நொனொகபவ 

வழங்கியது என்பகத நொன் புரிந்து மகொள்கிப ன், இந்த படிவத்தில் ககமயழுத்திட்டபபொதும் என் குழந்கத 

மதிப்படீு மெய்ய விரும்பவில்கல என்பகத நொன் எப்பபொது பவண்டுமொனொலும் பதர்ந்மதடுக்க முடியும். இந்த 

மதிப்படீ்டிற்கும் மதிப்பொய்வுக்கும் நொன் உடன்பட விரும்பவில்கல என்பகத என்னொல் புரிந்து மகொள்ை 

முடிகி து, என் குழந்கத ESIT திட்டத்தின் கீழ்  மதிப்படீு மெய்யப்படொது அல்லது மதிப்ப்பொய்வு மெய்யப்படொது. 

 

  ோன் 

ப ய்கிநறன் 

  ோன் 

இல்தல 

பமபல விவரிக்கப்பட்ட மெயல்பொட்கட (கள்) 

மெயல்படுத்த ESIT திட்டத்திற்கொன எனக்குச் 

மெொல்லப்பட்ட ஒப்புதகலயும் மகொடுங்கள் 

 

 
 
 

மபற்ப ொர் 

ககமயொப்பம் 
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அச் ிடப்ெட்ட பெற்நறோர் பெயர் 

பெற்நறோர் தகபயோப்ெம் நைைி 

பெயர் / ைதலப்பு/  ிறுவனம் மூலம் பெறப்ெட்டது நைைி 

இகணப்பு: குழந்கதகள் மற்றும் நடக்கத்மதொடங்கும் குழந்கதகளுக்கொன ஆரம்பகொல ஆதரவுத் திட்டம், தனிநபர்கள் குக பொடுகள் 

கல்விச் ெட்டம் \ {IDEA) பொகம் C மெயல்முக ப் பொதுகொப்பு \[மபற்ப ொர் உரிகமகள்] 

கு ிப்பு: மபற்ப ொர் இந்தப் படிவத்தின் நககல மபற்றுக்மகொள்ை பவண்டும் மற்றும் ககமயொப்பமிடப்பட்ட நகல் குழந்கதயின் ஆரம்ப 

தகலயடீ்டில் பதிவு மெய்யப்பட பவண்டும். 
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