
Notice and Consent for Initial Evaluation Assessment- Telugu 
  

ప్రారంభ మూల్యంకనం/అసెసెమెంట్ కొరకు నోటసీు మరియు అెంగీకారెం 
ఉద్ధేశ్యం: ప్రాధమిక మూల్యంకనం/అంచనా ప్తాిప్రద ంచినప్పుడు తలి్లదండుాల (లు) కు మ ందస్తు  వ్రాతప్ూరవక నోటీస్తనత అంద ంచడానికి మరయి  ప్తాిప్రద ంచిన ప్రాధమిక 

మూల్యంకన/అంచనానత నిరవహ ంచడానిక ితలి్లదండుాల స్మమతి ప్ ందటానికి ఉదధేశంచబడ ంద  
 

శిశువులు పరేు పుట్టిన తధద్ ి కుట్ ంబ నరుల అనుసంధానకరత 
 

నోట్ీసుకు గల కారణాలు 

మూల్యంకనం మరియ  అంచనా కరరయకల్ప్రలు నిరవహ ంచడానికి మ ందధ ఒక స్హతేుకమ ైన స్మయంలోప్ల మీకు మ ందతగర వ్రాతప్ూరవక నోటీస్తనత అంద ంచడానిక ిESIT ప్రా గరా మ్ 

అవస్రమవపతంద . కిాంద ఉనన మీ స్ంతకం దావరర ఈ కరరయకల్ప్రలకు మీరు తెల్లయజేసిన వ్రాతప్ూరవక స్మమతి తెల్లజేయవలసిన అవస్రం ఉంట ంద . మీరు మరయి  మిమ మలనత 
ప్రలగొ నమని అడ గిన ఇతర వయకుు ల నతండ  మీ పిలిలకు స్ంబంధ ంచిన స్మ్చారం ప్ ందడానికి మూలయంకన మరియ  అంచనా యొకక ప్యాోజనం; మీ పిలిల అభివృద ేకి స్ంబంధ ంచిన 

అదనప్ప స్మ్చారం మీ కుట ంబానిక ిఅంద ంచండ , మీ పిలిల యొకక అప్ూరవమ ైన బల్లు మరియ  అవస్రరలనత గ రిుంచండ , మరియ  ఆ అవస్రరలనత తీరేచందతకు స్మ చితమ ైన 

సేవలు; మీ పిలిలు ESIT ప్రా గరా మ్ కొరకు అరహత కల్లగివపనానరో లేదో  అనేద  నిరరే రించండ ; మరియ  మీ బిడడ  అరహత కల్లగి ఉంటే, మీ ఒప్ుందం మరయి  ప్రలగొ నడంతో, వ్రాతప్ూరవక వయకిుగత 

కుట ంబ సేవ ప్ణాాళిక (IFSP) నత అభివృద ే  చధయండ . ఇద  మీ ప్కాటన యొకక నోటీస్త. 

స్మమతి (అంగకీరరం) అంటే: (1)మీ స్మమతి స్రా నిక భాషలో (స్ుషటంగర లేనట్లి తధ) లేదా స్ంకేత భాష, బరయాిలీ లేదా మౌఖికర లేక స్మ్చార ప్సా్రరంతో స్హా కమూయనికేషన్ యొకక ప్దదతి 

మ్ధయమంగర స్మమతించిన కరరయకల్ప్రలకు స్ంబంధ ంచిన స్మ్చారం గ రించి మీకు ప్ూరిుగర తెల్లయజేయబడ ంద ; (2) మీకు తెల్లయజేసిన కరరయకల్ప్రలనత అరాం చధస్తకుని 

వ్రాతప్ూరవకంగర అంగీకరిస్తు నానరు. (3) స్మమతి తెల్లున కరరయకామ్లనత గూరిచ ప్ూరిుగర వివరిస్తు ంద  మరియ  ప్రారంభ జోకయం రకిరరుడ లు (ఏవ్ ైనా ఉంటే) విడుదల చధయబడుతాయి; 

మరియ  (4) మీ స్మమతిని మీరు స్వచఛందంగర మరయి  వ్రాతప్ూరవకంగర తిరస్కరంిచవచతచనత. మీరు అనతమతిని ఉప్స్ంహరించతకుంటే, ఇద  వయతిరేకం కరదత (స్మమతి ఉప్స్ంహరించధ 
మ ందత జరిగిన చరయకు ఇద  వరిుంచదత). 

పరతిపాద్ించబడిన చరయ 

ESIT ప్రా గరా మ్ విధ విధానాలు మరియ  ప్దేతుల అనతగ ణంగర వే్రేవరు విభాగరల నతండ  (లేదా ర ండు విభాగరల నతండ  అరహత కల్లగిన ఒక వృతిు  నిప్పణ డు) కనీస్ం ఇదదరు వయకుు ల దావరర 
మూల్యంకనం మరియ  అంచనా నిరవహ ంచబడుతుంద  మూల్యంకనం బృంద స్భ యడ గర మీరు ప్రలగొ నడం ఖచిచతంగర ప్రా తసహ ంచబడుతుంద . మీ శశువప గ రించి మీకు బాగర తెలుస్త 
మరియ  మీ శశువపల గ రించి మ ఖయమ నై స్మ్చారరనిన అంద ంచవచతచ. అభిజఞా , గరా స్ మోటార్, ఫ ైన్ మోటార్, కమూయనికేషన్, స్రమ్జిక-భావ్ోదధవగం మరియ  అనతకూల అభివృద ే , 
అల్గ ేదృషి్ట మరియ  వినికిడ  అంశరలలో మూల్యంకనం మరియ  అంచనా చధయ్లో అనేదానిప  ైస్మగా అభిప్రాయం మీ పిలిల ఇందతలోని ఏ ఏ అంశరలనినంటిలో ఎల్ చధస్తు నానరో 
మరియ  ESIT సేవలకు మీ బిడడకు అరుహ లో కరదో  అనే దానిప ై ఫల్లతాలు స్ూచిస్తు నానయి. 

 

వివరణ ప్తాిప్రద త మూల్యంకనం ప్లు విధానాలనత కల్లగి ఉంట ంద , ఒక అంచనా ప్రికరం యొకక ప్రిప్రలన స్హా, పిలిల చరతి ాతీస్తకొని, మ్తృ (లు) ఇంటర్వూ, ఇతర కుట ంబ 

స్భ యలు, స్ంరక్షకులకు, వ్ ైదయ లేదా ఇతర నిప్పణ ల నతండ  సేకరించిన స్మ్చారం 
వ్ ైదయ, విదాయ లేదా ఇతర రికరరుడ లనత స్మీక్ ంచడం. ప్తాిప్రద త అంచనా విధానాలు మీ పిలిల ప్తాధయకమ ైన బల్లు మరియ  అవస్రరలు మరియ  తగిన ప్రారంభ జోకయ సేవలనత 
నిరరే రిస్రు యి. అస స మంట్ ఇమిడ  ఉంట ంద : మూల్యంకనం ఫల్లతాల స్మీక్ష; పిలిల వయకిుగత ప్రశిీలనలు, అధ కరరిక మరయి  అనధ కరరిక మూలయంకన ప్దేతుల దావరర ప్తాి 

అభివృద ేచధయవలసిన అనిన విభాగరలలో పిలిల అవస్రరలనత గ రిుంచడం. ESIT అంద ంచతవ్రరు ఈ మూల్యంకన మరియ  అంచనాల కొరకు ఉప్యోగించధ ప్దేతుల గ రించి మీతో 
మ్టాి డుతారు. మీరు ఎట వంటి రుస్తమ  చెలి్లంచకుండాన ేమూలయంకన మరయి  అంచనా ఫల్లతాలు ఇవవబడతాయి. ఫల్లతాలు మీ పిలిల ప్రారంభ జోకయం రికరరుడ లో ఉంచబడాడ యి. మీ 

వ్రాతప్ూరవక అనతమతి లేకుండా మూల్యంకన/అంచనా కు స్ంబంధ ంచిన ఏ స్మ్చారమ ైన లేదా ESIT కరరయకామం వ్ లుప్ల ఉనన ఏదెైనా స్ంసా్తో భాగస్రవమయం చధయబడదత. IFSP 

బృందం మీ బిడడకి అరహత ఉందో  లేదో  నిరణయించదత మరియ  అరహతనత నిరరే రించడానిక ిమీ హకుకతో మ ందస్తు  వ్రాతప్ూరవక నోటీస్తనత అంద జేస్తు ంద . 
 

 

సమయపాలన మీ శశువపనత ESIT ప్రా గరా మ కు ప్సా్రు వించిన తధదీ.  

బహుళకామశక్షణా బృందం మూల్యంకనం/అంచనానత ప్ూరిు చధస్తు ంద  మరియ  మీ బిడడ  అరహత కల్లగివపంటే, మరియ  మీరు అంగకీరించినట్లి తధ, వయకిుగతీకరించిన కుట ంబ సేవ్ర ప్ణాాళిక 

(IFSP) అభివృద ేని మీ పిలివ్రడ ని ప్సా్రు వించిన తధదీ నతండ  45 కరయల ండర్ రోజులలో ప్ూరిు చధయ్ల్ల. మీ కుట ంబానికి 45 రోజులకు మించి అదనప్ప స్మయం అవస్రమ తైధ, మీ కుట ంబ 

వనరుల స్మనవయకరుకు తల్లయజేయం మ ఖయం. IFSP అనేద , మీ పిలిల మరయి  కుట ంబ స్భ యల అవస్రరలనత తీరేచందతకు మీ కుట ంబ స్భ యలతో మరియ  నిప్పణ ల 

భాగస్రవమయంతో ర్ప్ ంద ంచిన ల్లఖితప్ూరవక ప్ణాాళిక ఇద  ఏ స్మయంలోన నైా మ్రచవచతచ. మీ పిలిల సేవలకు అరుహ ల ైనే IFSP వ్రాయబడుతుంద  
 

సమమతి యొకక పరకట్న మరియి రసీదు 
నేను IDEA పారి్ట సి విధానము (శిశువులు మరియు పసిబిడ్డలు కారయకరమం పరా రంభ, వయకతతగత వికల ంగుల విద్ాయ చటి్ం {IDEA) పారి్ట సి కతరంద 

నా హకుకలు మరియు విధానపరమ ైన రక్షణల కాపీని అందుకునాాను. 
 

ఈ నోటీస్తతో భదరతలు [మ తృ హకుకలు]. ఈ హకుకలు మరయి  విధాన రక్షణలు నాకు వివరించబడాడ యి మరియ  నేనత వ్రటిని అరాం చధస్తకునాననత. నా స్మమతి స్వచఛందమ ైంద  
మరియ  ఈ ఫరరంలో స్ంతకం చధసినా కూడా నా శశువప మూల్యంకనం చధయకూడదని, ఎప్పుడైెనా నేనత ఎంచతకోవచతచనని నాకు అద  అరదమ ైంద  నేనత ఈ మూల్యంకనం మరయి  
అంచనాలనత స్మమతించకూడదని, నా శశువప మూల్యంకనం లేక అంచనా వే్యబడకూడదని మరియ  ESIT కరరయకామంలో ప్రారంభ జోకయం సేవలనత ప్ ందలేదని నాకు అద  అరదమ ైంద  
 

     నేను చధస్ాత ను      నేను చధయలేను ప  ైవివరించిన కరరరయచరణ (లు) నత అమలు చధయడానిక ిESIT ప్రా గరా మ్ కొరకు నా 
అంగీకరరరననిన తెల్లయజేయండ  

 

మ్తృ ప్రారంభాలు 
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తలి్లదండ్రర ల పరేు పిరంట్ చధయండ ి

తలి్లదండ్రర ల సంతకం తధద్ ి

పేరు/శీరిిక/ఏజెన్సీ ద్ాారా సీాకరించబడింద్ి తధద్ ి

అనతబంధం: శశువపలు మరియ  ప్సిబిడడలు కరరయకామం ప్రారంభ మదదతు, వయకిుగత వికల్ంగ విదాయ చటటం (IDEA) విభాగం సి స ైధాే ంతిక భధాతలు [తలి్లదండుాల హకుకలు] 
గమనిక: తలి్లదండుాలు స్ంతకం చధయబడ న ఈ ప్తాిని అందతకోవడానికి ఇద  శశువప యొకక ప్రారంభ రికరరుడ  లో చధరచబడు వపంట ంద  
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