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స్క్రీనింగ్ కోసిం నోటీసు మరియు సమమతి 
ఉద్దదశ్యము: స్్కరనీింగ్ iప్రతిపాద ించబడినప్పుడు తలి్ల/తిండిర(ల)కు ముిందసుు  ల్లఖితప్ూర్వక నోటీసును అింద ించుట  మరియు స్్కరీనింగ్ నర్వహ ించుటకు 
తలి్లదిండుర ల సమమతినప ిందుట. 
చిన్ననర్్ యొకక పేరు: పుట్ట్నతదద్ీ ఫ్ాయమిలీ ర్్సో ర్సెస్ కోఆరి్్నే్ట్ర్ట 

న్ోట్ీసుకు కారణము 
స్్కరీనింగ్ (గురిుింప్ప) చర్యలను నర్వహ ించడానకి ముిందుగా ఒక సహేతుకమ ైన సమయము లోప్పన సరియ ైన విధింగా ల్లఖితప్ూర్వకమ ైన నోటీసును మీకు 
అిందజేయడానక ిESIT కార్యకరమము అవసర్మ ై ఉింద .  ఈ కిరింద సింతకిం చేయడిం దావరా మీర్ు ఈ చర్యల కొర్కు మీర్ు తెల్లయజేసి్కన, ల్లఖిత ప్ూర్వక సమమతిన 
ఇవవడానకి ఇద  అవసర్మవపతుింద . ESIT పరర గార ము కిరింద మద ింప్ప/విశ్లిషణ కొర్కు మీ చినాారి యొకక అవసరానా నరాా రిించడిం ఈ స్్కరీనింగ్ యొకక ఉదేేశ్యము. 
ఇద  ఆ నోటీసు యొకక మీ ప్రకటన.  
”సమమతి” అనగా; (1) సమమతి కోర్బడిన చర్య (ల) కు సింబింధ ించిన మొతుిం సమాచార్మూ మీ స్ాా నక మాతృభాషలో లేదా స్క ైగల భాష, బరరయలీ, లేదా తగిన 
విధింగా మౌఖికమ ైన సమాచార్ వినమయము యొకక ఇతర్ ర్ూప్ములో మీకు సింప్ూర్ణింగా తెల్లయజేయబడిింద ; (2) సమమతి కోర్బడిన చర్య (ల) ను చేప్టటడానక ి
మీర్ు అరా్ిం చేసుకొన మరయిు ల్లఖితప్ూర్వకింగా అింగీకరిసుు నాార్ు ; (3) ఈ విషయాింశ్ము కిరింద  వాటిన వివరిసుు ింద  చర్య (ల) ను వివరిసుు ింద  మరియు విడుదల 
చేయాల్లియునా ముిందసుు  చర్యల రికార్ుు లను (ఏవ ైనా ఉింటే) మరియు ఎవరిక ిఅవి విడుదల చేయబడతాయ అన జాబితా చేసుు ింద ; మరియు (4) మీర్ు సమమతిన 
ఇవవడమనేద  సవచఛిందము మరియు ఏ సమయములోన ైనా ల్లఖితప్ూర్వకింగా దానన ప్పనర్ుదారిించుకోవచుు. మీర్ు సమమతిన గనక ప్పనర్ుదారిస్కతు ,   అద  తిరిగ ి
వాప్సు తీసుకోబడదు6 (అద , సమమతిన ప్పనర్ుదారిించక ముిందు చేయబడిన చర్యకు వరిుించదు).  
పరతిపాద్ ెంచిన చరయ 
మీ చినాారి ఈ  కిరింద  వాటిలో ఒకట ిలేదా ఎకుకవ అభివృద ా  అింశ్ాలలో స్్కరనీింగ్ (ప్రశిీలన) చేయబడతార్ు: తెల్లస్కిన జాా నము, సథా ల చలన, తేల్లక చలన, సమాచార్ 
వినమయము, స్ామాజిక-భావోదేవగ, ఆచర్ణీయ, కనుచథప్ప, మరయిు వినకిడ.ి ESIT పరర గార ము కిరింద మద ింప్ప/విశ్లిషణ చేయవలసి్కన అవసరానా 
నరాా రిించుకోవడానకి స్్కరనీింగ్ ఫల్లతాలు ఉప్యోగిించుకోబడతాయ. అయనప్ుటిక,ీ స్్కరీనింగ్ ప్రకిరయ సిందర్భింగా ఏ సమయములోన ైనా ఒక మద ింప్ప కోసిం మీర్ు 
అభ్యరిాించి, సమమతిన ఇచిునటియతే, మీ చినాారికి అింగవ ైకలయము ఉనాటలి  అనుమానము లేనప్ుటికీ కూడా మద ింప్ప నర్వహ ించబడుతుింద . స్్కరీనింగ్ (గురిుించుట) 
లో ప ిందబడిన ఫల్లతాలు మరయిు సమాచార్ము ఎప్ుటికీ గోప్యింగానే ఉించబడతాయ.  
వివరణ 
స్్కరీనింగ్ ఏ విధింగా నర్వరిుించబడుతుింద  అనేద  మీ చినాారి యొకక అవసరాలను బటిట ఆధార్ప్డి ఉింటలింద  . అిందులో వ ైదయప్ర్మ ైన/అభివృద ాప్ర్మ ైన రికార్ుు ల 
యొకక సమీక్ష, చినాారి గురిించిన గమనక, మరియు/లేదా ఔప్చారిక మరియు అనౌప్చారిక అభివృద ాకర్ స్్కరనీింగ్ స్ాధనాలను ఉప్యోగిించడిం చేర ిఉింటాయ. 
స్్కరీనింగ్ నర్వరిుించు వయకిు ఈ ప్దాతులు మరియు ఫల్లతాల గురిించి మీతో మాటాి డతార్ు.  
సమయ వయవధులు 
మీ చినాారిక ిఒక మద ింప్ప/విశ్లిషణ అవసర్మన ఒక నరాా ర్ణకు వచిునటియతే, అటిట మద ింప్ప/విశ్లిషణ మరయిు ఒక వయకిుగతీకృత కుటలింబ స్కతవా ప్రణాళిక (IFSP) 
యొకక తయారనీ చేయడిం మీ చినాారని ESIT పరర గార ముకు చేరిున 45 రోజుల లోగా ప్ూరిు చేయాల్లి ఉింటలింద . ఒకవేళ మీ కుటలింబమునకు 45 రోజులకు మించి 
అదనప్ప సమయము అవసర్మ ైతే, మీర్ు ఆ విషయానామీ ఫ్ాయమలీ రిస్ర ర్సి కోఆరిునేటర్ుకు తెల్లయజేయడిం ముఖ్యము.   

   మీ చినాారి ESIT పరర గార ముకు ప్ింపిించబడిన తేదీ:  
తెలియజేత మర్్యు సమమతి యొకక పరకట్న 
నేను IDEA (శిశువపలు మరియు చినాార్ుల కొర్కు ముిందసుు  మదేతు కార్యకరమము,  ద వాయింగుల విదాయ చటటముతో వయకుు లు (IDEA) భాగము C 
(IDEA)  భాగము C ప్దాతుల సింబింధ త ర్క్షణలు [తలి్లదిండుర ల హకుకలు]) కిరింద ఈ నోటీసుతో పాటలగా నా హకుకలు మరియు ప్దాతుల సింబింధ త 
ర్క్షణలు నకలును అిందుకునాాను. _________________________________________________________________ 

తలి్ల/తిండిర హస్ాు క్షరాలు 
ఈ హకుకలు నాకు వివరిించబడినాయ మరియు వాటిన నేను అరా్ిం చేసుకునాాను. నా సమమతి సవచఛిందము మరయిు ఈ ఫ్ార్ముప ై సింతకము చేసి్కన తరావత 
స్క ైతమూ, నా చినాార ి స్్కరనీింగ్ చేయబడకుిండా ఏ సమయములోన ైనా ఉప్సింహరిించుకోవచుునన నేను అరా్ిం చేసుకునాాను. నా చినాార ి స్్కరనీింగ్ 



చేయబడకూడదన నేను ఎించుకునాటియతే, నా చినాారికి స్్కరీనింగ్ జర్గదన నేను అరా్ిం చేసుకునాాను. స్్కరీనింగ్ ప్రకిరయ జర్ుగు సమయములో ఎప్పుడైెనా మా 
చినాార ియొకక మద ింప్ప కోసిం నేను అడగవచుుననీ, అప్పుడు మద ింప్ప నర్వహ ించబడుతుిందనీ నేను అరా్ిం చేసుకునాాను. 
☐ నేను     ☐ ప ైన కనబర్చిన చర్య (లు) నర్వహ ించడానకి ESIT పర ర గార ముకు నా తెల్లయజేత సమమతిన ఇసుు నాాను /ఇవవడిం లేదు. 
తలీి/తెండిర (ల) పేరు ముద్ రెంచెండ ి

తలీి/తెండిర (ల) సెంతకము తదద్ీ 

ఫిబరవరి 2012 

 Notice of Consent for Screening- Telugu 
DCYF 15-057 TE (Revised 08/2021)



పేరు/ హో ద్న/ సెంసథ  చద అెంద్ుకోబడినద్  తదద్ీ 

జతచేయబడినవి;  శిశువపలు మరియు చినాార్ుల కొర్కు ముిందసుు  మదేతు కార్యకరమము, ద వాయింగుల విదాయ చటటముతో వయకుు లు (IDEA) భాగము C ప్దాతుల సింబింధ త ర్క్షణలు {తలి్లదిండుర ల 
హకుకలు]) 
గమనక: తలి్లదిండుర లు ఈ ఫ్ార్ము యొకక ఒక నకలును అిందుకుింటార్ు మరియు సింతకిం చేయబడిన ఒక నకలును చినాారి యొకక ముిందసుు  చర్యల రికార్ుు లో ఉించాల్లి ఉింటలింద . 
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