
የጨቅላነት ጊዜ ትምህርት ክፍል 

የዋሽንግተን የጨቅላ ሕጻናት እና ድክ ድክ የሚሉ ሕጻናት የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ (Washington Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)) ፕሮግራም 

Prior Written Notice -Amharic 

ለወላጅ በቅድሚያ የሚሰጥ የጽሁፍ ማሳወቂያ 
ዓላማ፡- የ ESIT ፕሮግራም እርምጃ ከመውሰዱ በፊት ወይም እርምጃ ለመውሰድ ፈቃደኛ አለመሆኑን ለወላጅ ለማሳወቅ እና ወላጅ እርምጃውን እንዲያጤነው እንዲሁም በ 

ESIT ፕሮግራም ውሳኔ የሚቃወሙ ከሆነም የግጭት አፈታት ስርዓት እንዲጠይቁ ለወላጆች ዕድል ለመስጠት ነው። 

የልጅ ሥም የትውልድ ቀን የቤተሰብ መረጃዎች አስተባባሪ 

የወላጅ(ጆች) ሥም ቀን 

የ ESIT ፕሮግራም የልጅዎን መታወቂያ፣ ግምገማ፣ ወይም ምደባ ወይም ለልጅዎ ወይም ለቤተሰብዎ በሚሰጡ የጨቅላነት ጊዜ አገልግሎቶች አሰጣጥ ላይ ማንኛውንም 
ነገር ከመጀመሩ ወይም ከመለወጡ በፊት ወይም እንዲጀመርም ሆነ እንዲለወጥ ሃሳብ ከማቅረቡ ወይም ማንኛውንም ነገር ከመለወጥ ወይም ከእነዚህ ውስጥ ማናቸውም 
እንዳይከናወኑ ከመቃወሙ በፊት አግባብ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ለእርስዎ የቅድሚያ ማሳወቂያ በጽሁፍ እንዲሰጥዎ ይገደዳል። ይህ መግለጫ ለእርስዎ ስለዚያ ማሳወቂያ 

የሚያብራራ ነው። እባክዎ ተፈጻሚ የሚሆኑት ላይ በሙሉ ምልክት ያድርጉ፡- 

ልጅዎ ግምገማ እና ምዘና አያስፈልገውም እናም እርስዎም ግምገማ እና ምዘና አልጠየቁም። 

ልጅዎ ለ ESIT ፕሮግራም ብቁ ነው፣ እናም የልጅዎን IFSP ለማዘጋጀት ስብሰባ መጠራት ያስፈልገዋል። 

ልጅዎ ለ ESIT ፕሮግራም ብቁ አይደለም ። 

ዓመታዊውን በግል የሚሰጥ የቤተሰብ አገልግሎት ዕቅድ (IFSP) ለማዘጋጀት ስብሰባ ያስፈልጋል። 

ዓመታዊውን በግል የሚሰጥ የቤተሰብ አገልግሎት ዕቅድ (IFSP) ለመከለስ ስብሰባ ያስፈልጋል። 

በእርስዎ ፈቃድ የሽግግር ዕቅድ ኮንፈረንስ እየተጠራ ነው። 

ሌላ (ይግለጹ) 

ይህንን ውሳኔ ለመስጠት ጥቅም ላይ የዋለውን መረጃ ጨምሮ ይህ እርምጃ እንዲወሰድ የቀረበበት ወይም የተከለከለባቸው ምክንያቶች (ለምሳሌ፣ 
የግምገማ/ምዘና ውጤቶች፣ ሪፖርቶች፣ ማህደሮች፣ ወዘተ)፡- 

የወላጅ ማረጋገጫ 

ማሳወቂያው  በአካል (ቀን)     ተልኮ 

በ (ሥም/ማዕረግ/ኤጀንሲ)፡- 

  ይህንን ማሳወቂያ በመልዕክት ሳጥን ከተቀበሉ እባክዎ ፈርመው በሚከተለው አድራሻ ይላኩ፡- 
ሥም፦ 

አድራሻ፡- 

ይህ ማሳወቂያ የጨቅላ ሕጻናት እና ድክ ድክ የሚሉ ሕጻናትን የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ፣ የአካል ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦች ትምህርት ሕግ  (IDEA) ክፍል ሐ የሥነ-ስርዓት ጥበቃዎችን 
[የወላጅ መብት]) ቅጂን ያካትታል። በዚህ መረጃ ውስጥ እንደተገለጸው፣ ከዚህ በላይ በተገለጸው የቀረበ ሃሳብ ወይም የተከለከለ እርምጃ የማይስማሙ ከሆነ፣ መደበኛ የግጭት አፈታት 
ለመጠየቅ መብት አለዎት። 

ከዚህ ማሳወቂያ ጋር የጨቅላ ሕጻናት እና ድክ ድክ የሚሉ ሕጻናትን የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ፣ የአካል ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦች ትምህርት ሕግ (IDEA) ክፍል ሐ የሥነ-ስርዓት 

ጥበቃዎችን [የወላጅ መብት]) ቅጂ ደርሶኛል። ይህ መረጃ የተብራራልኝ ሲሆን እኔም ተረድቼዋለሁ። 

የወላጅ(ጆች) ፊርማ ቀን 



አባሪ፡- የጨቅላ ሕጻናት እና ድክ ድክ የሚሉ ሕጻናትን የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ፣ የአካል ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦች ትምህርት ሕግ (IDEA) ክፍል ሐ 

የሥነ-ስርዓት ጥበቃዎች[የወላጅ መብት]) 
ማስታወሻ:- ወላጆች የዚህ ቅጽ ግልባጭ የሚደርሳቸው ሲሆን የተፈረበመት ቅጂ ደግሞ በልጁ የጨቅላነት ጊዜ አገልግሎት ማህደር ውስጥይካተታል። 


	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	toggle_1: Off
	undefined: Off
	undefined_2: 
	fill_16: 
	toggle_3: Off
	fill_17: 
	fill_19: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off


