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اسکريننگ کے ليے نوٹس اور رضامندی
کی رضامندی جب اسکريننگ تجويز کی جا رہی ہو، تو والدين کو پيشگی تحريری نوٹس فراہم کرنا اور اسکريننگ کرنے سے پہلے والدين مقصد: 

 حاصل کرنا۔

فيملی ريسورسز کو آرڈينيٹرتاريخ پيدائشبچے کا نام

 نوٹس کی وجہ
ESIT  پروگرام کے ليے اسکريننگ (شناخت) کی سرگرمياں انجام دينے سے پہلے ايک معقول وقت ميں آپ کو ايک پيشگی تحريری نوٹس دينا ضروری
اس بات کا تقاضہ کيا جاتا ہے کہ آپ ذيل ميں اپنے دستخط کے ذريعے ان سرگرميوں کے ليے باخبر، تحريری رضامندی ديں۔ اسکريننگ کا مقصد ۔ ہے

ESIT  پروگرام کے تحت آپ کے بچے/بچی کو درکار جائزہ/تشخيص کی ضرورت کا تعين کرنا ہوتا ہے۔ يہ اس نوٹس کے ليے آپ کا بيان ہے۔ 

) آپ کو اس سرگرمی (سرگرميوں) کے متعلق آپ کی مادری زبان يا ابالغ کے کسی دوسرے طريقے، بشمول اشاروں کی زبان، بريلی، يا زبانی 1(
) 2رابطے کے ذريعے سے تمام معلومات فراہم کر دی گئی ہيں، جن کے ليے رضامندی مانگی گئی ہے (ماسوائے يہ کہ ايسا کرنا ممکن نہ ہو)؛ (

) رضامندی سرگرمی (سرگرميوں) کی وضاحت کرتی 3پ ان سرگرميوں کو انجام ديے جانے کو سمجهتے ہيں اور ان سے اتفاق کرتے ہيں؛ (يہ کہ آ
 ہے اور ارلی انٹروينشين کے ان ريکارڈز (اگر کوئی ہوں تو) کو بيان کرتی ہے، جو جاری کيے جائيں گے اور يہ کہ کسے جاری کيے جائيں گے؛

رضامندی رضاکارانہ ہے اور آپ کسی بهی وقت تحريری طور پر منسوخ کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ رضامندی کو منسوخ کر ديتے ) آپ کی 4اور (
  ہوتا (اس کا اطالق کسی ايسے عمل پر نہيں ہوتا، جو رضامندی کے منسوخ کيے جانے سے پہلے کيا گيا ہو)۔نہيں کا اطالق ماضی پر اسہيں، تو 

 مجوزہ عمل
جذباتی، -ادراک، بڑی حرکات، نفيس حرکات، ابالغ، سماجی بچے/بچی کی اسکريننگ نشوونما سے متعلق درج ذيل شعبوں ميں کی جائے گی:آپ کے 

پروگرام کے تحت جائزہ/تشخيص کی ضرورت کے تعين کے ليے  ESITمطابقت پذيری، تصّورات اور سماعت کی صالحيتيں۔ اسکريننگ کے نتائج کو 
گا۔ تاہم، اگر اسکريننگ کے عمل کے دوران آپ کسی بهی وقت ايک جائزے کے ليے درخواست يا رضامندی ديتے/ديتی ہيں، تو اگر  استعمال کيا جائے

آپ کے بچے/بچی پر کسی معذوری کا شک نہ بهی ہوا، تو اس کا جائزہ پهر بهی ليا جائے گا۔ اسکريننگ کے دوران حاصل ہونے والے نتائج اور 
 نہ رکها جائے گا۔ معلومات کو رازدارا

 وضاحت
اس ميں طبی/نشوونما کے ريکارڈز کا جائزہ، والدين ۔ اسکريننگ کيسے کی جاتی ہے، اس کا دارومدار آپ کے بچے/بچی کی انفرادی ضروريات پر ہے

سکتا ہے۔ اسکريننگ کرنے واال کا انٹرويو، بچے کا ذاتی مشاہدہ اور/يا نشوونما کی اسکريننگ کے رسمی اور غير رسمی آالت کا استعمال شامل ہو 
 شخص آپ کے ساته ان طريقوں اور نتائج کے بارے ميں بات چيت کرے گا۔ 

 حتمی اوقات
پروگرام کی جانب ريفر کيا گيا  ESITاگر يہ بات طے ہو جاتی ہے کہ آپ کے بچے/بچی کو جائزہ/تشخيص کی ضرورت ہے، تو جب آپ کا بچہ/بچی 

تقويمی دنوں کے اندر مکمل کرنا الزمی  45) کی تياری کو IFSPائزہ/تشخيص اور ايک انڈوجوالئيزڈ فيملی سروس پالن (تها/تهی، ُاس تاريخ کے بعد  ج
  دن سے زيادہ اضافی وقت چاہيے، تو يہ بات اہم ہے کہ آپ اپنے فيملی ريسورس کو آرڈينيٹر کو بتائيں۔ 45ہو گا۔ اگر آپ کے خاندان کو 

پروگرام کے ليے ريفر کيا گيا تها۔  ESITوہ تاريخ جب آپ کے بچے کو 

رضامندی کا اقرار اور بيان
پروسيجرل  C) حصہ IDEAانڈيويجوئلز ود ڈيس ايبلٹی ايکٹ ((ارلی اسپورٹ فار انفينٹس اينڈ ٹوڈلرز پروگرام،  IDEAميں نے اس نوٹس کے ساته 

کے تحت اپنے حقوق، کی ايک عدد نقل وصول کر لی ہے، اس نوٹس کے ساته۔  Cسيف گارڈز [والدين کے حقوق]) کے حصہ 
________________________________________________________________________________________

 والدين کا دستخط 

سمجهتی ہوں کہ ميری رضامندی رضاکارانہ ہے اور ميرے ليے ان حقوق کی وضاحت کر دی گئی ہے اور ميں انہيں سمجهتا/سمجهتی ہوں۔ ميں سمجهتا/
مجهے سمجه ہے کہ فارم پر دستخط کرنے کے بعد کسی بهی وقت اپنے بچے کی اسکريننگ نہ کروانے کا انتخاب کر سکتا/سکتی ہوں۔ يہ کہ ميں اس 

ے سمجه ہے کہ اسکريننگ کے عمل کے دوران اگر ميں اس اسکريننگ کے ليے رضامندی نہ دوں، تو ميرے بچے/بچی کی اسکريننگ نہيں ہو گی۔ مجه
 ميں کسی بهی وقت اپنے بچے/بچی کے جائزہ کے ليے کہہ سکتا/سکتی ہوں اور يہ کہ اس کا جائزہ ليا جائے گا۔

پروگرام مندرجہ باال کوئی سرگرمی (سرگرمياں) سر ESITکہ ميں مطلع رضامندی نہيں ديتا/ديتی       ☐ميں مطلع رضامندی ديتا/ديتی ہوں      ☐
 انجام دے۔

والدين کا نام جلی حروف ميں

تاريخوالدين کا دستخط
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تاريخموصول کردہ منجانب نام/عہدہ/ايجنسی

کے پروسيجرل سيف گارڈز  C) حصہ IDEAايکٹ (انڈيويجوئلز ود ڈس ايبلٹی ايجوکيشن ارلی اسپورٹ فار انفينٹس اينڈ ٹوڈلرز پروگرام، ؛ منسلکات
 [والدين کے حقوق]

 والدين کو اس فارم کی ايک نقل ملے گی اور ايک دستخط شدہ نقل بچے کے ارلی انٹروينشن ريکارڈ ميں شامل کی جائے گی۔نوٹ 
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