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 تاريخ سے پہلے تحريری نوٹس اور والدين کے حقوق اور طريقہ کار کے حفاظتی اقدامات خاندان کو ديئے گئے تهے:

          کا نام:  FRC                      ايجنسی کا نام: 

         بچے کی تاريخ پيدائش:            بچے کا نام: 

جائزے کی تاريخ:  IFSPاگلے             تاريخ:  IFSPموجوده 

1. IFSP  فطری ماحول ميں دوروں کی ضرورت ہوتی ہے؟غير نتيجہ(نتائج) کی شناخت کريں جس کے لئے 

  فطری ماحول ميں دوروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ غير  نتيجہ(نتائج) کے لئے ايک  IFSPتفصيل کہ کيوں مذکوره باال   .2

  نشاندہی کريں جنہيں ٹيم نے قدرتی ماحول ميں خدمات کی فراہمی کے لئے دريافت کيا ہے؟ ان تمام اختيارات کی  .3

ديگر:    آؤٹ ڈورز   ميل    ای ميل    متن    فون   مجازی  

      دوره(دورے) کہاں ہوں گے؟  .4

قدرتی ماحول ميں جاری خدمات پر لوٹنے کے لئے ايک منصوبہ فراہم کريں:   .5

  يہIFSP  جائزه فارمIFSP  نظرثانی کے عمل کو تيز کرنے کے لئے ايک قليل مدتی اقدام ہے۔FRC's، DMS  ميںIFSP    جائزه مکمل
  کرنے کے لئے مخصوص عمل کی پيروی کرنے کا انتخاب کر سکتے ہيں۔

  غير فطری ماحول ميں تين سے زياده دوروں کے لئےDMS  ميں مکملIFSP   ہوگی۔  ضرورتجائزه کی تکميل کی
  اس فوریIFSP  ہ کار کے حفاظتی  جائزه فارم کو مکمل کرنے سے پہلے پيشگی تحرير کرده نوٹس اور والدين حقوق اور طريق

  اقدامات خاندان کو دينے الزمی ہيں۔
  اس فارم کوIFSP   ٹيم کی طرف سے مکمل کرنا، والدين/نگہداشت کار کی طرف سے دستخط کرنا اور غير فطری ماحول ميں پہلے

  ) ميں بچے کی فائل ميں اپ لوڈ کرنا الزمی ہے۔DMSڈيٹا مينجمنٹ سسٹم ( ESITدورے سے قبل 
  اس فارم کی معياد اگلےIFSP  جائزه کے وقت ختم ہوگی يا جبEIPA  مکمل خدمات کے لئے دوباره داخلہ کےESIT   مرحلہ تين

  ميں داخل کرتا ہے۔ 
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IFSP  دستخط کا صفحہ  

  رضامندی: 

ميں مندرج سرگرمياں انجام دينے کے لئے واشنگٹن  IFSPکے اس فروغ ميں شرکت کی ہے اور ميں نے اس  IFSPميں نے اس  
ارلی سپورٹ برائے انفينٹس اور ٹوڈلرز پروگرام اور سروس فراہم کاروں کو باخبر رضامندی دی ہے۔ رضامندی کا مطلب ہے کہ مجهے 

کيا گيا ہے جن کے  ميری مادری زبان ميں يا مواصالت کے دوسرے طريقے سے، ان سرگرميوں کے بارے ميں تمام معلومات سے آگاه
لئے رضامندی طلب کی گئی ہے؛ کہ ميں اسے سمجهتا ہوں اور ان سرگرميوں جن کے لئے رضامندی طلب کی گئی ہے کو انجام دينے 
کے لئے تحريری طور پر اس سے اتفاق کرتا ہوں؛ رضامندی سرگرميوں اور ريکارڈز کی فہرستوں (اگر کوئی ہيں) جنہيں اور جس کو  

گی ان کی وضاحت کرتی ہے؛ اور ميری رضامندی دينا رضاکارانہ ہے اور کسی بهی وقت تحريری طور پر منسوخ کی   جاری کی جائيں
جا سکتی ہے۔ اس طرح کی منسوخی عامل رجعی نہيں ہے (اس کا اطالق کسی ايسی کاروائيوں پر نہيں ہوتا جو رضامندی کے منسوخ  

  ہونے سے پہلے پيش آئی تهيں۔)

ميں سمجهتا ہوں کہ ميں کسی بهی ابتدائی مداخلت خدمت کو قبول يا مسترد کر سکتا ہوں (سوائے فيملی ريسارسز کوآرڈينيشن کے   
ورٹ برائے انفينٹس اور ٹوڈلرز پروگرام ضوابط کے تحت مطلوبہ طريقہ کار کے افعال) اور ميرے بچے يا خاندان کو واشنگٹن ارلی سپ

سے موصول ہونے والی کسی بهی ديگر ابتدائی مداخلت کی خدمت(خدمات) کو خطرے ميں ڈالے بغير ايسی خدمت کو شروع ميں قبول 
مداخلت  پروگرام فارم ميں ايک مسترد کرتی يا مزيد ابتدائی ESITکرنے کے بعد مسترد کرسکتا ہے۔ (نوٹ کريں: اگر مناسب ہو تو 

  خدمات يا مسترد کرتی شرکت کو مکمل کريں۔)

کو نافذ کرنے کے ذمہ دار پروگرام منتظمين کے   IFSPکا ابتدائی مداخلت فراہم کاروں اور اس  IFSPميں سمجهتا ہوں کہ ميرے  
  جائے گا۔  مابين اشتراک کيا

کے ساته، واشگٹن ارلی سپورٹ برائے انفينٹس اور ٹوڈلرز پروگرام، معذوری کے حامل افراد ايجوکيشن ايکٹ   IFSPمجهے اس  
)IDEA کاپی موصول ہوئی ہے۔ اس معلومات ميں شکايت کے طريقہ کار   ) پارٹ سی طريقہ کار سيف گارڈز [والدين کے حقوق] کی ايک

اور ٹائم الئنز شامل ہيں جسے ميں استعمال کر سکتا ہوں اگر ميں بعد ميں فيصلہ کرتا ہوں کہ ميں کسی فيصلوں سے متفق نہيں ہوں۔ ان 
  حقوق کی مجهے وضاحت کی گئی ہے اور ميں انہيں سمجهتا ہوں۔

کے ساته واشنگٹن ارلی سپورٹ برائے انفينٹس اور ٹوڈلرز پروگرام، ادائيگيوں کا نظام اور فيس پاليسی کی ايک کاپی   IFSPمجهے  
نشاندہی کرتی ہے جنہيں ميں   موصول ہوئی ہے۔ يہ پاليسی طريقہ کار کے حفاظتی اقدامات اور تنازعات کے حل کے اختيارات کی 

استعمال کرسکتا ہوں اگر ميں بعد ميں فيصلہ کرتا ہوں کہ ميں عوامی يا نجی انشورنس بلنگ سے متعلق، فيسوں کے اطالق، اور/يا ادا 
  ں۔ کرنے کی صالحيت يا عدم صالحيت کے عزم سے متفق نہيں ہوں۔ ان حقوق کی مجهے وضاحت کی گئی ہے اور ميں انہيں سمجهتا ہو

  

  

    دين قائم مقام وال قانونی سرپرست     والدين     اس کے دستخط (ايک پر نشان لگائيں):  

  تاريخ   بڑے حروف ميں نام   دستخط 
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IFSP  ٹيم کے اراکين جنہوں نے اسIFSP  :جائزه اجالس ميں شرکت کی  

  بڑے حروف ميں نام/  
  تاريخ:   کردار/ايجنسی:   دستخط:  کوائف:

شرکت کرده بذريعہ:  
  ايک پر نشان لگائيں

  ٹيلی کانفرنس           
  فون   
  تحريری طور پر 

  ٹيلی کانفرنس           
  فون   
  تحريری طور پر 

  ٹيلی کانفرنس           
  فون   
  تحريری طور پر 

  ٹيلی کانفرنس           
  فون   
  تحريری طور پر 

  ٹيلی کانفرنس           
  فون   
  تحريری طور پر 
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