
  

               వర్క ింగ్ డ్రాఫ్ట ్

మనం ఏమి గుర్తంచుకోవాలని 

అనుకంటున్న ం? 

న్ బిడ్డ ఎదగడ్ం మరియు నేర్ు కోవడ్ంలో సాయపడ్టానికి 

నేను ఏమి చేస్తతన్న ను? 

 

  

వివరణ స్ట ట స్టమం స్టలు ఎంచుకోవడానికి  

డెసిషన్ ట్రీ (ఎంట్రీ) 
 

డెసిషన్ ట్రీ అంటే ఏమిటి? 
డెసిషన్ డ్రీ అింటే మూడు డ్రరింతాలో్ల మీ బిడ్డ ఎలా ఉన్నా డ్ని వివర్ించే ఒక 

స్ట  ్స్టమిం స్టని ఎించుకునిందుకు IFSP బ ిందిం ఉపయోగించే ఒక టూల్.   

1. సానుకూల సామాజిక సింబింధాలు 

2. కొత్త నైపుణ్యా లు సింరదించడ్ిం మర్యు ఉపయోగించడ్ిం 

3. వార్ అవసరాలను తీర్చ ానికి చర్ా  తీసుకోవడ్ిం 
 

ఈ టూల్ ఉపయోగంచేటప్పు డు దృష్టటలో పెటుటకోవాల్సి న 

విషయాలు 
వివిధ డ్రపదేశాలో్ల మర్యు వివిధ వా కుతలతో రోజువారీ కార్ా కలారలో్ల 

రలప ించుకోవానికి మీ బిడ్డ డ్రకియాత్మ క నైపుణ్యా లను ఎలా ఉపయోగసాత డ్న 

దాని గుర్ించి ఆల్లచిించిండి. ీమ్ ఎించుకున డ్రపకటన దగువవాటి ఆధార్ింగా 

మీ బిడ్డ పనితీరును డ్రపతిబిింబిించాలి: 

• నిర్షి ్ఏరాప టుల్ల మీ బిడ్డ కొర్కు ఆకాింక్షలు ఇింటి వదద వార్ 

వయసుు కు త్గ్ గ స్టసాయి లల్ల మీ బిడ్డ పనిచేసుతన్నా ా లేదా 

అనిర్ణలించానికి మీ ఇింటి సింసక  తి ఆకాింక్షలను 

ఉపయోగించిండి  

• సాధార్ణింగా అిందుబాటుల్ల ఉనా పుప డు.వార్ అసిసివ్్ 

టెకాా లజీ/అాపషన్స్టల ఉపయోగించడ్ిం (వినికిడి ఉపకర్ణ్యలు, 

స్టగోాసులు, మొబిలిీ ఉపకర్ణ్యలు, మొదలైనవి). అత్డు/ఆమకు 

టెకాా లజీ ఉనా  ఆదర్శ వింత్మైన పర్సియితుల కిింద పనిచేయకుింా, 

విభినా  ర్కాల పర్సియితులో్ల వార్ వాసతవ పనితీరు. 

• మీ బిడ్డ నెలలు నిిండ్క మిందే జనిమ ించినపప టికీ, వార్ 

కాలడ్రకమానుగ్త్ వయసుు   
 

మనం ఇప్పు డు మొదటి ట్రపశ్న తో మొదలు పెడ్తం: ఈ ఫల్సత 

ట్రరంతంలో వయస్తి క తగ గటుుగా ఆశంచే ఫంక్షనల్ నైప్పణ్యా లను బిడ్డ 

ఎప్పు డైన్ ఉపయోగంచాడా? 

 

న్ బిడ్డ సామర్థ్య ా లు మరియు ఎదుగుదల కొరక అవకాశాలు 

ఏమిటి? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

అవును లేదు 



               వర్క ింగ్ డ్రాఫ్ట ్

ఒకవేళ మీర్ మొదటి ట్రపశ్న క “లేదు” అని 

జవాబిచ్చు నటుయితే...   

  మీర్ మొదటి ట్రపశ్న క “లేదు” అని 

జవాబిచాు ర్... 

 

 

 

ఈ ర్ింగ్ింల్ల, ______________ అనిన  లేదా దాదాప్ప అనిన  

సెటిటంగులు మరియు పరిసియతులోు  ట్రకియాతమ క వయస్తి  ట్రపకారం 

ఆశంచ్చన ట్రకియాతమ క  

నైప్పణ్యా లను ఉపయోగసాత ర్? 

ఈ ర్ింగ్ింల్ల, సెటిి్ంగులు మర్యు పర్సియితుల వాా పతింగా 

______________ ట్రకియాతమ క  నైప్పణ్యా లను చాలా తకు వ 

వయస్తి గల బిడ్డ లేదా కొించిం త్కుక వ వయస్తి గల బిడ్డ లాగా 

ఉపయోగసాత డా? 

స్వ లు ంగా తకు వ  

వయస్తి గల బిడ్డ 

లేదు 

ఏమేర్కు వారు వయసుు  డ్రపకార్ిం 

ఆశించే నైపుణ్యా లను అనిా  

లేదా దాదాపు అనిా  సెటిి్ంగులు 

మర్యు పర్సియితులో్ల 

ఉపయోగసాతరు? 

అవును 
 

ఈ డ్రరింత్ింల్ల  

బిడ్డ నైపుణ్యా లను  

గుర్ించి ఎవర్కైన్న  

ఆిందోళనలు ఉన్నా యా? 

ఈ ఫలిత్ డ్రరింతానికి 

సింబింధించి రోజువారీ 

పనులు మర్యు 

కార్ా కలారలకు 

సింబింధించి, చాలా 

త్కుక వ వయసుు  ఉనా  

బిడ్డకు సమానింగా మీ 

బిడ్డ మఖా్ మైన 

నైపుణా్య లను 

ఉపయోగసాతడు.   

ఈ ఫలిత్ డ్రరింతానికి 

సింబింధించి రోజువారీ 

పనులు మర్యు 

కార్ా కలారలకు 

సింబింధించి, చాలా 

త్కుక వ వయసుు  ఉనా  

బిడ్డకు సమానింగా మీ 

బిడ్డ చాలా వర్కు 

మఖా్ మైన 

నైపుణా్య లను 

ఉపయోగసాతడు. 

ఈ ఫలిత్ డ్రరింతానికి 

సింబింధించి రోజువారీ 

పనులు మర్యు 

కార్ా కలారలకు 

సింబింధించి, వయసుు  

డ్రపకార్ిం ఆశించే నైపుణ్యా ల 

కింటే సర్గాగ  మిందు వచేచ  

నైపుణ్యా లను మీ బిడ్డ 

ఉపయోగసాతడు. ఈ 

నైపుణ్యా లు కొించిం త్కుక వ 

వయసుు గ్ల బిడ్డకు 

సమానింగా ఉన్నా ల. 

ఈ ఫలిత్ డ్రరింతానికి 

సింబింధించి 

రోజువారీ పనులు 

మర్యు 

కార్ా కలారలకు 

సింబింధించి, మీ 

బిడ్డ వయసుు  

డ్రపకార్ిం ఆశించే 

కొనాి  నైపుణ్యా లను, 

అలతేత్నకింటే 

కొించిం త్కుక వ 

వయసుు గ్ల బిడ్డకు 

సమానింగా చాలా 

వర్కు నైపుణ్యా లను 

ఉపయోగసుతనా్న డు. 

ఈ ఫలిత్ డ్రరింతానికి 

సింబింధించి 

రోజువారీ పనులు 

మర్యు 

కార్ా కలారలకు 

సింబింధించి, 

త్నకింటే కొించిం 

త్కుక వ 

వయసుు గ్ల బిడ్డకు 

సమానింగా కొనాి  

నైపుణ్యా లను, 

అలతే వయసుు  

డ్రపకార్ిం ఆశించే 

చాలా నైపుణ్యా లను 

మీ బిడ్డ 

ఉపయోగసుతనా్న డు. 

అవును 

 

ఈ ఫలిత్ 

డ్రరింతానికి 

సింబింధించి 

రోజువారీ పనులు 

మర్యు 

కార్ా కలారలకు 

సింబింధించి, మీ 

బిడో్ల త్న వయసుు  

బిడ్డల్ల మనిం 

ఆశించే అనాి  

నైపుణ్యా లు 

ఉన్నా ల, ఇింకా 

కొనాి  ఆిందోళనలు 

ఉన్నా ల. 

లేదు 
 

ఈ ఫలిత్ 

డ్రరింతానికి 

సింబింధించి 

రోజువారీ 

పనులు 

మర్యు 

కార్ా కలారలకు 

సింబింధించి, 

అనాి  వయసుు  

డ్రపకార్ిం ఆశించే 

నైపుణా్య లను 

మీ బిడ్డ 

ఉపయోగసాతడు. 

కొించిం త్కుక వ 

వయసుు గ్ల బిడ్డకు 

సమానింగా ఉిండే 

నైపుణ్యా లను వారు 

ఏమేర్కు 

ఉపయోగసుతన్నా రు? 

చాలా తకు వ 

వయస్తి గల బిడ్డ 


