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አስቀድሞ የተፃፈ ማስታወቂያ እና በሕጋዊ እዴት ከለላ የማድረግ ቀን ለቤተሰብ ተሰጥተዋል: 

1. ተፈጥሯዊ/የተለመደ ከባቢ ባልሆኑት ውስጥ የሚደረጉ ጉብኝቶች የሚፈለጉበትን የIFSP ውጤት(ቶች) ይለዩ?

2. ከላይ ያለው የIFSP ውጤት(ቶች) ለምን ተፈጥሯዊ/የተለመደ ከባቢ ባልሆኑት ውስጥ የሚደረጉ ጉብኝቶች እንዳስፈለጋቸው ዝርዝር
ይስጡ።

3. በተፈጥሯዊ/በተለመደ ከባቢ ለአገልግሎት አቅርቦት ቡድኑ የተከተሉትን ሁሉንም አማራጮች ያመላክታሉ?
 ቬርቹዋል    ስልክ   ፅሑፍ    ኢ-ሜይል    መልክት    ከቤት ውጪ    ሌላ: 

4. ጉብኝቱ/ቶቹ በየት ይሆናሉ?

5. በተፈጥሯዊ ከባቢ ውስጥ እየተሰጡ ባሉት አገልግሎቶች ለመመለስ ዕቅድ ያቅርቡ:

የድርጅት ስም:  የFRC ስም: 

የህፃኑ ስም፡ የህፃኑ የልደት ቀን: 

የአሁን ጊዜ IFSP ቀን: የIFSP ቀጣይ ቀን ግምገማ: 

 ይህ IFSP ግምገማ ቅፅ የIFSP ግምገማ ሂዴትን የማሳለጥ አጭር ጊዜ እርምጃ ነው። FRC በDMS ውስጥ ያለውን የተለየ IFSP ግምገማ
የማጠናቀቅ ሂዴትን ለመከተል መምረጥ ይችላል።

 ከሶስት በላይ ተፈጥሯዊ/የተለመደ ከባቢ ባልሆኑት ውስጥ የሚደረጉ ጉብኝቶች በDMS ውስጥ ሙሉ የIFSP ግምገማን ማጠናቀቅ
ይጠይቃሉ።

 ይህንን የተሳለጠ የIFSP ግምገማ ቅፅ ከማጠናቀቅ በፊት አስቀድሞ የተፃፈ ማስታወቂያ እና የቤተሰብ መብቶችና ከለላ የመስጠት ሂደት
ለቤተሰቡ መሰጠት አለበት። 

 ይሕ ቅፅ ተፈጥሯዊ/የተለመደ ከባቢ ባልሆነ ውስጥ የሚደረግ የመጀመሪያ ጉብኝት አስቀድሞ በIFSP ቡድን ተሞልተው፥
በቤተሰብ/ተንከባካቢ ተፈርሞ በESIT የዳታ ማንጅመነት ስስተም (DMS) ውስጥ መጫን አለበት።

 ይህ ቅፅ በሚቀጥለው የIFSP ግምገማ ወቅት ወይም EIPA የESIT እንደገና ለሙሉ አገልግሎቶች ተመልሶ ለመግባት ደረጃ ሶስት ላይ ሆኖ
ሲገባ ጊዜው ያበቃል።
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 IFSP የፊርማ ገፅ 

ስምምነት፡ 

 በዚህ IFSP ዝግጅት ውስጥ ተሳትፈያለሁና በIFSP ላእ የተዘረዘሩትን ተግባራት እንዲያከናዉኑ ለዋሽንግተን የጨቅላ ሕፃናትና 
ታዳጊዎች ቅድመ-ድጋፍ ፕሮግራም እንደዚሁም ለአገልግሎት አቅራቢዎች ፈቃደኝነቴን ሰጥቸዋለሁ። ስምምነት መስጠት ማለት በአፍ መፍቻ 
ቋንቋዬ ወይም በሌላ መግባቢያ መንገድ ስምምነቱ የተፈለገበት ድርግት በተመለከተ ሁሉንም መረጃ በደንብ አውቀዋለሁ፤ ስለሆነም ይህ 
ስምምነት የተፈለገለት ተግባር እንደሚከናወን እንደሚረዳና በፅሁፍ መስማማተን እገልፃለሁ። ስምምነቱ ተግባራቶቹንና የተመዘገቡ ዝርዝሮችን 
(ካሉ) ለሚመለከተው የሚለቀቁና ይህንን ስምምነቴን በፈቃዱ መስጠትና በማንኛውም ሰዓት ማንሳት ይችላል። ይከህንን ስምምነት ማንሳት 
ወዴ ኋላ ተመልሶ አይሰራም (ስምምነቱን ከማንሳት በፊት ለተፈፀሙት ነገሮች አይሰራም።) 

 እኔ ማንኛውንም ቀድሞ ጣልቃ የመግባት አገልግሎትን (በቤተሰብ ሀብት ማስተባበሪያ መመሪያዎች ስር የሚፈለገው አሰራር ሂዴት 
በስተቀር) መቀበል ወይም ላለመቀበል እንደሚችል እረዳለሁ፥ እንደዚሁም ልጄ ወይም ቤተሰቤ ከዋሽንግተን የጨቅላ ሕፃናትና ታዳጊዎች 
ቅድመ-ድጋፍ ፕሮግራም ማንኛውንም ቀድሞ ጣልቃ የመግባት አገልግሎት(ቶች)ን አደጋ ላይ ሳይጥል እንደ እነዚህ ዓይነት አገልግሎትን 
ላለመቀበል እችላለሁ። (ማሳሰቢያ፡ የተውትን ይሙሉ ወይም ተጨማሪ ቀድሞ ጣልቃ የመግባት አገልግሎቶችን ወይም አስፈላጊ ከሆነ በESIT 
ፕሮግራም ውስጥ መሳተፍ ስለመተው ቅፅ ይሙሉ።) 

 የእኔ IFSP ይህንን IFSP ተግባራዊ እንድሆን ኃላፍነት ያለባቸው የቀድሞ ጣልቃ የመግባት አቅራቢዎችን እና የፕሮገራም አስተዳዳሪዎች 
ጋር እንደሚጋራ እረዳለሁ። 

 ከዋሽንግተን የጨቅላ ሕፃናትና ታዳጊዎች ቅድመ-ድጋፍ ፕሮግራም፥ ትምህርት አካል ጉዳተኝነት ላለባቸው አዋጅ (IDEA) ክፍል C ከለላ 
የማድረግ ሂደት [የቤተሰብ መብቶች] ከዚህ IFSP ጋር ቅጂውን ተቀብዬዋለሁ። ይህ መረጃ በኋላ ላይ ከማንኛውም ውሳኔ ጋር ያልተስማማው 
እንደሆነ የቅሬታን ሂደቶችንና የጊዜ ገደብን ያካትታል። እነዚህ መብቶች ተብራኣርቶልኛል እኔም ተረድቸአቸዋለሁ። 

 የዋሽንግተን የጨቅላ ሕፃናትና ታዳጊዎች ቅድመ-ድጋፍ ፕሮግራም፥ የአከፋፈል ስነስርጫትንና የክፍያ ፖሊሲን ከIFSP ኮፒውን 
ተቀብዬዋለሁ። የሕዝብ ወይም የግል ኢንሹራንስን ማሳወቅ፥ ዋጋውን በመጫን፥ እና/ወይም የመክፈል ወይም ያለመክፈል አቅምን ከመወሰን 
ጋር በተገናኘ እንደማልስማማ በኋላ ላይ ከወሰንኩኝ ፖሊሲው ከለላ ስለመስጥት ሂደትንና የቅራኔ አፈታት አማራጮችን መጠቀም እችላለሁ። 
እነዚህ መብቶች ተብራኣርቶልኛል እኔም ተረድቸአቸዋለሁ። 

 

 

ፊርማ (አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ{)  ቤተሰብ    ሕጋዊ አሳዳጊ    ተተኪ ቤተሰብ  

ፊርማ ስም ቀን 
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በዚህ IFSP ግምገማ ስብሰባ ውስት የተሳተፉት የ IFSP ቡድን አባላት  

የተፃፈ ስም/ 
ሰነዶች: ፊርማ፥ ድርሻ/ድርጅት: ቀን፥ የተሳተፉት አንዱ ላይ 

ምልክት ያድርጉ 

     ተሌ-ኮንፈረንስ 
 ስልክ ቁጥር 
 በፅሑፍ 

     ተሌ-ኮንፈረንስ 
 ስልክ ቁጥር 
 በፅሑፍ 

     ተሌ-ኮንፈረንስ 
 ስልክ ቁጥር 
 በፅሑፍ 

     ተሌ-ኮንፈረንስ 
 ስልክ ቁጥር 
 በፅሑፍ 

     ተሌ-ኮንፈረንስ 
 ስልክ ቁጥር 
 በፅሑፍ 
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