
 
 

Connecticut 
Birth to Three System  

ఒక కుట ుంబ హ్యుండ బుక్ 
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అుందుబాట ల్ో  ఉనన సహాయ సహకార్ాల్ గుర్శుంచిన పర్శచయుం 

 
దీనితోపాటు ఇతర హ్యాండ బుక లు ఇక్కడ అాందుబాటులో ఉన్నాయి www.birth23.org. 

          CT Birth to Three System అన్ేది CT Office of Early 
Childhood (OEC, ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎర్లీ చ ైల్డ  వుడ)లోని ఒక్ విభాగాం. 

http://www.birth23.org/


 

సేవా సమన్వయక్రత అాంటే ఎవరు, వారు 
న్నక్ు ఎలా సహ్యాం చేస్ాత రు? 
మీక్ు, మీ క్ుటుాంబానికి  అవసరమ ైన్ వన్రులన్ు గుర్్తాంచడాంలో మీక్ు సహ్యాం చేసే Birth to Three బ ాందాంలోని ఒక్ వయకతత సేవా సమన్వయక్రత. అాందుబాటులో ఉన్ా ఆయా 

వయక్ుత లన్ు, సమాచనర్ానిా, వన్రులన్ు ఒక్ చోట చేర్్ి మీ చిన్నార్్కి, మీ క్ుటుాంబానికి మదదతు అాందేలా చూసే బాధ్యత ఆయన్ది. సేవా సమన్వయక్రత మీక్ు ఏవ ైన్న సాందేహ్లు 

ఉాంటే వాటిక ిసమాధనన్ాం ఇస్ాత రు, మొదటలీ  తిక్మక్ పెటేేదిగా క్నిప ాంచేదననిా క్ూడన మర్్ాంత సమరథవాంతాంగా చేసుకోవడననికి సహ్యాం చేస్ాత రు. 

పాారాంభ జోక్య సహ్య సహకార్ాలు (ఫ జిక్ల్ థ రపీ లేదన మాటలు, భాషా మదదతులు వాంటివి) 

అాందిాంచడాంలో మీ సేవా సమన్వయక్రతక్ు న్ ైపుణ్యాం ఉాంది; మర్్యు CT Birth to Three Systemలో సేవా 

సమన్వయక్రతగా పనిచేయడననికి సర్్ేఫ కతట్ ప ాందడననికి అదన్పు శిక్షణ్ క్ూడన పూర్్త చేశారు. మీ క్ుటుాంబాం 

విషయాంలో గుర్్తాంచిన్ పాాధనన్యతలన్ు మన్సులో ఉాంచుక్ుని, వారు వీటిని చేస్ాత రు: 
 

• వివిధ్ మూలాల న్ుాండి లభాంచే సేవలన్ు, సహ్య సహకార్ాలన్ు, సమాచనర్ానిా 

సమన్వయపరచడాంలో సహ్యపడతనరు 

• మీ క్ుటుాంబ ర్ోజూవార్ల పన్ుల, కారయక్లాపాల సమయాంలో మీ చిన్నార్్కి కొతత  న్ ైపుణ్నయలు ఏయిే 

విధనలుగా న్ేర్్పాంచవచోి  మీక్ు చ పాత రు 

• మీ చిన్నార్ ్గుర్్ాంచి మీక్ు ఉన్ా సాందేహ్లక్ు సమాధనన్నలు క్న్ుకోకవడాంలో మీక్ు 

సహ్యపడతనరు 

• ఇతర క్ుటుాంబాలన్ు సాంపదాిాంచే అవకాశాలు దొర్్కతలా మీక్ు సహ్యపడతనరు 

• మీ చిన్నార్్కి, క్ుటుాంబానికి సహ్యాం అాందిాంచే మ డిక్ల్ ప ా వ ైడర లు, శిశు సాంరక్షణ్ స బబాంది లాాంటి 

ఇతర నిపుణ్ులతో మాటాీ డే విషయాంలో మీక్ు సహ్యాం చేస్ాత రు 

• మీక్ు ఉపయోగపడే ర్ాషేర, సమాజ వన్రుల గుర్్ాంచిన్ సమాచనరాం ఇస్ాత రు 

• మీరు ఎాంచుక్ున్ే పీాసూకల్ క్ు లేదన ఇతర సమాజ మదదతులక్ు మార్త విషయాంలో సహ్యాం 

అాందిస్ాత రు 

మీ Birth to Three టీమ లో మీతో సనిాహితాంగా పనిచేసే వయకతత మీ సేవా సమన్వయక్రత. మీరు, సేవా సమన్వయక్రత ఇదదరూ క్లిస  బ ాందననిక ిఉమమడి కెపెేన్ుీ గా ఉాంటారు. 

అదేసమయాంలో, ఇతర పాారాంభ జోక్య ప ా వ ైడర లు, మీ చిన్నార్ ్శిశు సాంరక్షణ్ ప ా వ ైడర , మీ శిశువు వ ైదుయడు లాాంటివారు మీ బ ాందాంలో అదన్పు సభుయలుగా ఉాండవచుి. మీ సేవా 

సమన్వయక్రత పాారాంభ జోక్య వయవసథ  దనటడననికి మీక్ు మారగనిర్తదశాం చేస్ాత రు, మీక్ు ఇక్పెై సహ్యసహకార్ాలు అవసరాం లేన్పుపడు లేదన మీ చిన్నార్్కి మూడేళ్లీ  నిాండిన్పుపడు 

దననిని విడిచి వ ళీ్డననికి మిమమలిా స దధాం చేస్ాత రు. 



 

IFSP అాంటే ఏమిటి? 
 
 

మీ Individual Family Service Plan (IFSP, ఇాండివిడుయవల్ ఫ్ాయమిలీ సర్లవస్ పాీ న్) అనే్ద ిమీ 
చిన్నార్్కి, మీ క్ుటుాంబానికి పాారాంభ జోక్య సేవలు, సహ్య సహకార్ాలు అాందిసుత న్ా Birth to Three 
కారయక్రమానికీ మీక్ూ మధ్య రూప ాందిాంచబడ ేఒక్ ఒపపాందాం. మీ పాీ న్ చటేబదధమ ైన్ ఒక్ పతాాం. ఏాం 
జరగబో తోాంద;ి ఎవరు భాగాం కాన్ున్నారు; మర్య్ు ఎపుపడు, ఎక్కడ సహ్య సహకార్ాలు అాందిస్ాత రు, 
ఎాంతకాలాం అాందిస్ాత రు లాాంటివాటనిి మీ బ ాందాంలోని పతాి ఒక్కరూ అరథాం చేసుకోవడననికి దననిా 
రూప ాందిస్ాత రు. మీ పాాధనన్యతలక్ు, మీ చిన్నార్్, మీ క్ుటుాంబ అవసర్ాలక్ు తగ్న్టుీ  IFSP ఇాంకా 
ఉాందని నిర్ాధ ర్్ాంచుకోవడాం కోసాం మీరు మర్య్ు మీ బ ాందాం (వేర్తవరు విభాగాలక్ు చ ాందిన్ క్నీసాం 
ఇదదరు వయక్ుత లు, వార్్లో ఒక్రు తపపనిసర్్గా మీ సేవా సమన్వయక్రతగా ఉాండనలి) క్నీసాం పతాి ఆరు 
న్ లలక్ు ఒక్స్ార్ ్లేదన అవసరమ ైన్నిా స్ారుీ  దననిా సమీక్షిస్ాత రు. 

 

 
 

తలీిదాండుాలుగా లేదన సాంరక్షక్ుని(లు)గా మీరూ అలాగత మీ సేవా సమన్వయక్రత అనిా IFSP 
మీటిాంగ్స్ తపపనిసర్్గా హ్జరు కావాలి. మీ చిన్నార్్ గుర్్ాంచిన్ అభవ దిధ  మూలాయాంక్న్ాం 
మర్్యు అాంచన్న సమాచనరాం సకే్ర్్ాంచి దననిా పూర్్త చయేడాంలో సహ్యపడిన్ ప ా వ డైర 
క్ూడన మొదటి IFSP మీటిాంగ్స లో ఉాంటారు. ఇతరులన్ు అాంటే క్ుటుాంబ సభుయలన్ు, మీ శిశు 
సాంరక్షణ్ ప ా వ ైడర న్ు అలాగత దననిలో పాలగగ న్నలని మీరు భావిాంచే మీ సేాహితులన్ు లేదన వేర్త 
ప ా వ ైడర న్ు క్ూడన మీరు ఆ మీటిాంగ్స క్ు ఆహ్వనిాంచవచుి. వారు హ్జరు 
కాలేక్పో యిన్పపటికీ, వార్్ సమాచనర్ానిా పాంచుకోవచుి, పాీ న్ లో వార్్ని చేరివచుి. ఈ 
పాీ న్ లో ఉన్ా మర్ో పాాముఖ్యమ ైన్ వయకిత మీ చిన్నార్్ పాాధ్మిక్ ఆర్ోగయ సాంరక్షణ్ ప ా వ ైడర   
(PHCP), అభపాాయాం త లుసుకోవడననికి వార్్ని సాంపదాిస్ాత రు. 
IFSP మీటిాంగ్స లో మీరు, మీ క్ుటుాంబ సభుయలు ఎాంత ఎక్ుకవగా భాగాం వహిసేత , మీ పాీ న్ 
అాంత అరథవాంతాంగా ఉాంటుాంది. మీక్ు ఏది పాాముఖ్యమో, మీ చిన్నార్్కి ఏద ిఅవసరమని 
మీక్ు అనిప సుత ాందో  చ పపాండి. మీ చిన్నార్్ని వివర్్ాంచే మూలాయాంక్న్నలు, అాంచన్నల గుర్్ాంచి 
మీక్ు ఏవ ైన్న సాందహే్లు ఉాంట ేఅడగాండి. 

IFSP మీట ుంగ్ అుంట ేఏమిట ? 



 

 
 
 
 
 
 

• మీ చిన్నార్్కి ఏది ఇషేాం? ఏది ఇషేాం లేదు? 

• మీ చిన్నార్్కి చిర్ాక్ు పుటిేాంచేవి ఏమిటి? 

• మీ చిన్నార్్ చిర్ాక్ు తగ్గాంచడననికి ఇపపటికత మీరు ఏ పయాతనాలు చశేారు? 

• ర్ోజాంతన మీ చిన్నార్్ ఏాం చేసుత ాంది? 

• మీ చిన్నార్్ పవారతన్లో మారుపలు ర్ావడననికి మీ జీవితాంలో గానీ, మీ చిన్నార్్ జీవితాంలో గానీ పెదద  మారుపలు ఏవ ైన్న జర్గ్ాయా? 

• ఒక్ క్ుటుాంబాంగా మీరు ఏ పన్ులు చేయడననికి ఇషేపడతనరు? సేాహితులతో ఏాం చేస్ాత రు? 

• ఏ వయక్ుత లు, ఏజెనీ్లవారు మీక్ు సహ్యపడతనరు? 

• మీ చిన్నార్్ అవసర్ాలు తీర్తి  విషయాంలో మీ క్ుటుాంబ బలాలు ఏమిటి? 

• మీ చిన్నార్్ లేదన క్ుటుాంబాం గుర్్ాంచి బ ాందాం ఇాంకా ఏాం త లుసుకోవాలని మీరు కోరుక్ుాంటున్నారు? 

 
IFSPని తయారు చేయడననికి మీరు, మీ క్ుటుాంబాంతో సహ్ బ ాందాంలోని సభుయలాందరూ క్లిస  పనిచేస్ాత రు. సమాచనర్ానిా   
సమీక్షిాంచడాం, ఎాంప క్లు చేయడాం మర్్యు IFSP ఫలితనలన్ు తయారుచేయడాం దనవర్ా ఇది జరుగుతుాంది. ఫలితనలన్ేవి  
మీరు, మీ క్ుటుాంబాం స్ాధిాంచడననిక ిక్ ష చయేాలన్ుక్ున్ా లక్షయయలు. ఈ చరిల సమయాంలో, ఆ ఫలితనలు ర్ాబటేడననికి మీరు   
ఏ కారయక్లాపాలోీ  పాలగగ న్నలన్ుక్ుాంటున్నార్ో సూచిాంచవచుి. మీ చిన్నార్్, క్ుటుాంబాం విషయాంలో మీరు కోరుక్ున్ా ఫలితనలు  
ర్ావడానికి సహాయుం చేసే కార్యకల్ాపాల్, పాార్ుంభ జోకయ సేవల్ విషయుంల్ో కూడా మీర్ు నిర్ణయుం తీసుకుుంటార్ు

మీ చిన్నారి, మీ కుట ుంబుం గురిుంచి ముఖ్యమ ైన సమాచనరుం 



 

Individuals with Disabilities Education A 
(IDEA, ఇాండివిడుయవల్్ విత్ డసిెబిలిటీస్ ఎడుయకతషన్ యాకే), 
పారే C (పాారాంభ జోక్యాం) కిరాంద సహ్య సహకార్ాలు మర్్యు 
సేవలు 
బ ాందాంలోని ఇతర సభుయల మదదతుతో మీ పాాథమిక్ సవేా ప ా వ ైడర (మీ సేవా సమన్వయక్రత క్ూడన వీర్త కావచుి) మీక్ు కిరాంది సహ్య 
సహకార్ాలు మర్య్ు సేవలు అాందలేా సహ్యపడవచుి: 

 

• సహ్యక్ స్ాాంకతతిక్త 

• సాంకతతనలిచేి భాష 

• క్ుటుాంబ శిక్షణ్, కౌని్లిాంగ్స మర్్యు గ హ సాందరశన్నలు 

• ఆర్ోగయాం 

• న్ర్్్ాంగ్స 

• పో షణ్ 

• ఆక్ుయపేషన్ల్ థ రప ీ(OT) 

• ఫ జిక్ల్ థ రపీ (PT) 

• మాన్స క్ మదదతు 

• సేవా సమన్వయాం 

• సాంజఞా  భాష 

• స్ామాజిక్ పని 

• పతాేయక్మ ైన్ ఉపదేశాం 

• మాటలు, భాష 

• IFSP దనవర్ా గుర్్తాంచబడిన్ ఇతర సహ్య సహకార్ాలు 
ప ాందడననికి అవసరమ ైతే రవాణ్న లేదన మ ైలేజ్ 
ర్లయిాంబర్ మ ాంట్ ఇవవడాం 

• ద ష ే  మర్్యు చలన్ాం 



 

 
 
 
 

సమాఖ్య చటేాం పకాారాం, మీరు మీ హక్ుకలన్ు అరథాం చేసుక్ున్నారని, సేవలు పాారాంభాంచే ముాందు అన్ుమతి ఇసుత న్నారని మీరు 
తపపక్ సూచిాంచనలి. IFSP మీద మీ సాంతక్ాం అనే్ద ిపూర్్త IFSPతో మీరు అాంగలక్ర్్సుత న్ాటుీ గా సూచిసుత ాంది. ర్ాస వున్ాటుే గా ఒక్ట ి
లేదన అాంతక్ాంట ేఎక్ుకవ పాారాంభ జోక్య సేవలు పాారాంభాంచడననిక ిమీరు అన్ుమతి ఇవవవచుి, అదే సమయాంలో వేర్త వాట ివిషయాంలో 
విభేదిాంచవచుి లేదన వేర్తవి వదదన్వచుి. కొతత  IFSPని మీరు పూర్్తగా అాంగలక్ర్్ాంచక్పో తే, సమసయన్ు పర్్షకర్్ాంచడననిక ిమీరు, మీ 
బ ాందాం తపపనిసర్్గా పయాతిాాంచనలి. ఏ సహ్య సహకార్ాలు ఇవావలని నిరణయిాంచనర్ో అవి తపపనిసర్్గా అాంచన్న వేయబడిన్ 
పాారాంభ తేద ీన్ుాండి మొదలవావలి. 
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)లోని పారే C పకాారాం, తమ పాారాంభ జోక్య సేవలక్ు నిధ్ులు ఎక్కడి న్ుాండి 
వస్ాత యో ర్ాషాే ర లు గుర్్తాంచనలి. అవి ర్ాషేర, పైెవేైట్ వన్రులు మర్్యు ఫెడరల్ నిధ్ుల (నిధ్ులు అాందిాంచే చిటేచివర్్ దనతగా దీనిని 
పర్్గణ్ ాంచనలి) వాంటి వాటి దనవర్ా సేక్ర్్ాంచవచుి,  
క్న్ కిేక్ట్ లో, Birth to Three సేవలక్ు అయేియ ఖ్రుిలో సుమారుగా 80% మొతతాం ర్ాషేర మర్్యు సమాఖ్య నిధ్ుల దనవర్ా 
సమక్ూరుతోాంది. మిగ్తన 20% మొతతాం క్ుటుాంబాల పైెవేైట్ వ ైదయ బీమా న్ుాండి వసూలు చేయబడుతుాంది. 
మీ తలీిదాండుాల హక్ుకలు మర్య్ు చ లీిాంపుల వయవసథ  గుర్్ాంచి మీక్ు మర్్ాంత సమాచనరాం కావాలన్ుక్ుాంటే, దయచేస  మీ సేవా 
సమన్వయక్రత మీక్ు ఇచిిన్ Parent Rights and Early Intervention Funding బోా షర చూడాండి, లేదన 
birth23.org/families/family-resources/ సాందర్్శాంచాండి. 

 

 

IDEA పార్్ట C క్రుంద తలి్లదుండ్రు ల హకుులను, చెలి్లుంపుల వ్యవ్స్థను అర్థుం 
చేస్ుకోవ్డ్ుం 



 

Birth to Threeలో న్న బాధ్యతలు 
ఏాంటి? 

 
 

మీ చిన్నార్్కి సాంబాంధిాంచిన్ Birth to Three బ ాందాంలో అతయాంత ముఖ్యమ ైన్ సభుయనిగా, పతాి సాందరశన్లోన్ూ చురుగాగ  భాగాం వహిాంచనలి్న్ బాధ్యత 
మీక్ు ఉాంది. మీ Birth to Three సభుయలు మిమమలిా వివరాంగా చ పాపలి్న్ జవాబులు ర్ాబటేే  పశాాలు అడుగుతనరు, కోచిాంగ్స ఇస్ాత రు, కొనిా చసే  
చూప స్ాత రు, పయాతిాాంచి చూడమని చ పాత రు, అలా దనీిలో మీరు పాలగగ న్ేలా చేస్ాత రు. తనము చ పుత న్ా పతాీది మీరు అరథాం చేసుక్ున్లేా చూస్ాత రు, 
సాందరశన్ల మధ్యలో మీ చిన్నార్్తో ఈ కొతత  న్ పైుణ్నయలు ఉపయోగ్ాంచడాంలో మీక్ు ఇబబాంద ిలేదని నిర్ాథ ర్్ాంచుక్ుాంటారు. 

 
 

ఒక్ సాందరశన్ సమయాంలో మీరు చురుగాగ  పాలగగ న్డననికి దిగువన్ పసా్ాత విాంచిన్ కొనిా పన్ులు చయేవచుి: 
 
 
 

• భోజన్ సమయాం, స్ాాన్ాం చేయిాంచే సమయాం, చిన్నార్్ని సాంరక్షణ్ 
కతాందనానికి దిాంచి ర్ావడాం లేదన ఇాంటి చుటుే పక్కల న్డక్ కోసాం 
తీసుకెళీ్డాం లాాంట ివాటిలో మీరు ఏ పనిచేసుత న్ాపుపడు మీ ప ా వ ైడర 
సహ్యాం అవసరమో ఆ సమయాంలో మీ సాందరశన్న్ు షెడూయల్ 
చేసుకోాండి. 

• గత సాందరశన్ సమయాం న్ుాండ ిమీరు పయాతిాాంచిన్ వూయహ్లవలీ 
వచిిన్ ఫలితనల గుర్్ాంచి మాటాీ డాండ.ి 

• సాందరశన్ సమయాంలో స్ాధ్న్ చయేాండి, మీక్ు ఏమి చయేాలో 
అరథాంకాక్పో తే పశాాలు అడగాండి. 

• మీ పాాథమిక్ సేవా ప ా వ ైడర తో క్లిస  సాందరశన్ల మధ్య పాీ న్ న్ు 
తయారుచయేాండి, మీరు చయేాలన్ుక్ుాంటున్ా ఒక్ పనిని, మీ పాీ న్ క్ు 
సహ్యాం చసేే వూయహ్లన్ు గుర్్తాంచాండి. 

• దననికి సాంబాంధిాంచి గత Birth to Three సాందరశన్ సమయాం న్ుాండ ి
మీ చిన్నార్్ మీద పభాావాం చూపగల ఏద ైన్న జర్గ్్తే అది చ పపాండి. 
వ ైదయ లేదన బయట ిమూలాయాంక్న్నల గుర్్ాంచి క్ూడన మీరు చ పపవచుి. 



 

న్ేన్ు న్న సాందరశన్ న్ుాండి ఏవిధ్ాంగా ఎక్ుకవ పయాోజన్ాం 
ప ాందగలన్ు? 

 
మీ స్ుందర్శనకు ముుందు 
• పూర్్త స దధాంగా ఉాండాండి. మీక్ు అన్ుక్ూలమ ైన్ సమయాంలో మీ సాందరశన్న్ు షడెూయల్ చయేాండి. అలా చేసేత , సాందరశన్ సమయాంలో మీరు చురుగాగ  భాగాం 

వహిాంచగలుగుతనరు. దీనిక ితోబుటుే వులు, ఇతర క్ుటుాంబ సభుయలు లేదన సాంరక్షక్ులు ర్ావచుి, వారు అాందుబాటులో ఉాంటే, సాందరశన్లో భాగాం 
వహిాంచమని ఆహ్వనిాంచబడతనరు. 

• ఎజెాండనన్ు రూప ాందిాంచాండి. మీ Birth to Three ప ా వ డైర(లు) ఏ కారయక్లాపానిా గమనిాంచనలని మీరు కోరుక్ుాంటున్నార్ో, మీ సాందరశన్లో మీరు 
ఏమి చర్్ిాంచనలన్ుక్ుాంటున్నార్ో వార్్కి త లియజతయాండి. గత సాందరశన్ న్ుాండి మీక్ు ఏవ నై్న పశాాలు ఉాంటే వాటిని ర్ాస పటెుే కోాండి. 

• మీ గత సాందరశన్ న్ుాండి ఏాం జర్్గ్ాందో  చ పపడననికి స దధాంగా ఉాండాండి. వ దైుయడి వదదక్ు వ ళీ్డాం లేదన అలవాటుగా చేసే పన్ులోీ  మారుపలు చేయడాం 
లాాంటివి ఏవ నై్న చ పపడాం ముఖ్యమని మీక్ు అనిప ాంచేవాటి గుర్్ాంచి ఆలోచిాంచాండి లేదన వాటి జఞబితన తయారుచేయాండి. ఏ సలహ్లు బాగా 
పనికొచనియో, అవి అాంతగా పని చయేలేదో  ఆలోచిాంచాండి. 

 
 

మీ స్ుందర్శన స్మయుంలో 
• పశాాలు అడగాండి. చ పుత న్ా సమాచనరాం మీక్ు అరథమయిేయలా చూసుకోాండి. ఏద ైన్న ఎాందుక్ు చేసుత న్నార్ో మీక్ు అరథాం కాక్పో తే, దనని గుర్్ాంచి అడగాండి. 

అది ఉపయోగపడతిే, ర్ాతపూరవక్ాంగా ఆ సమాచనర్ానిా ఇవవమని కోరాండ.ి 

• మర్ొక్స్ార్ ్చేస  చూప ాంచమని అడగాండి. మీక్ు ఏద నై్న అరథాం కాక్పో తే, దననిని మళీ్ల చేస  చూప ాంచమని అడగాండి. సాందరశన్ సమయాంలో వూయహ్లన్ు 
క్లిస  స్ాధ్న్ చేయాండి. చేస  చూప ాంచి ఇచేి నిర్తదశాల వలీ చక్కగా న్రేుికోగలుగుతనరు. 

• సాందరశన్ల మధ్య మీరు వూయహ్లన్ు ఎలా అమలు చయేాలన్ుక్ుాంటున్నార్ో చర్్ిాంచాండి. సాందరశన్ ఎాంత ముఖ్యమో సాందరశన్ల మధ్య స్ాధ్న్ 
సమయాం క్ూడన అాంతే ముఖ్యాం. ర్ోజువార్ల క్ుటుాంబ కారయక్లాపాల సమయాంలో వూయహ్లన్ు, కారయక్లాపాలన్ు ఉపయోగ్ాంచ ేవిధనన్నల గుర్్ాంచి తపపక్ 
మాటాీ డాండి. 

 
విజయాలన్ు వేడుక్ చేసుకోాండి! అతిచిన్ా విజయాలన్ు క్ూడన! 
 
మీ స్ుందర్శన తర్ాాత 
• త లుసుక్ున్ావాటనిి పయాతిాాంచి చూడాండి. మీరు పాీ న్ చేస న్ కారయక్లాపాలోీ  మీరు న్రేుిక్ున్ా కొతత   

వూయహ్లన్ు స్ాధ్న్ చేయాండి. ఏది పనిచేస్ోత ాంది? ఏద ిపనిచేయడాం లేదు? 

• వాటి గుర్్ాంచి ర్ాస  ఉాంచుకోాండి. సాందరశన్ల మధ్య తలెతేత  పశాాలన్ు జఞా పక్ాం పటెుే కోవాలని లేదన వాటిని ఒక్  

న్ోటుపుసతక్ాంలో ర్ాస  ఉాంచుకోవాలని గురుత ాంచుకోాండి. 

• సరదనగా ఉాండాండి. ఉతతమ బో ధ్న్ మర్్యు అభయసాం మీరు, మీ చిన్నార్్ సరదనగా ఉన్ాపుపడ ేజరుగుతుాంది. 



 

 
 
 
 

మీ క్ుటుాంబపు Birth to Three అన్ుభవాంలోని పతాి దశలోన్ూ భవిషయతుత  గుర్్ాంచి 
ఆలోచిాంచి పణా్నళిక్ వేసుకోవడాం మాంచిది. మారడాం గుర్్ాంచిన్ చరి అనే్ద ిమీ 
మొదటి IFSP మీటిాంగ్స తో మొదలె ైBirth to Threeలో మీ క్ుటుాంబాం గడిప ే
సమయమాంతన కొన్స్ాగుతుాంది. Birth to Three న్ుాండి వ ైదొలగాలన్ుక్ుాంటే, మీరు 
ఏ సమయాంలోన్ ైన్న మీ సేవా సమన్వయక్రతక్ు త లియజతయవచుి; లేదన మీ 
చిన్నార్్కి ఇక్మీదట పాారాంభ జోక్యాం అవసరాం లేదన్ుక్ుాంటే, Birth to Three 
సహ్య సహకార్ాలు ముగ్ాంచడాం గుర్్ాంచి మీ సేవా సమన్వయక్రత చర్్ిాంచవచుి. 
చటేాం పకాారాం, మీ చిన్నార్్కి మూడేళ్లీ  వచిిన్పుపడు చనలా Birth to Three 
సేవలు, సహ్య సహకార్ాలు ముగుస్ాత యి. Birth to Threeకి వీడోకలు 
చ పపడననిక ిమీరు పణా్నళిక్ వేసుక్ుాంటున్ాపుపడు మీ జీవితాంలోక ికొతత  
భాగస్ావములు పవాేశిాంచవచుి. మీ చిన్నార్్ మూడేళ్లీ  నిాండక్ ముాంద ే
నిష్రమిసేత  లేదన మీ చిన్నార్్కి పాారాంభ బాలయదశక్ు చ ాందిన్ పతాేయక్ విదయ 
భవిషయతుత లో అాందక్పో తే, మీ సమాజాంలో మీక్ు అాందుబాటులో ఉన్ా ఇతర 
కారయక్లాపాలు గుర్్తాంచే విషయాంలో మీ సేవా సమన్వయక్రత మీతో క్లిస  పని 
చేస్ాత రు. 

 

BIRTH TO THREE ని విడిచిపెటటడననికి ఏద ిసర ైన సమయుం? 



 

 
 
 
 

⚫ గరాంధనలయ క్థల గాంటలు 

⚫ స్ాథ నిక్ కీరడన బ ాందనలు 

⚫ పాారాంభాంచడాం 

⚫ ఉలాీ స కారయక్రమాలు 

⚫ క్మూయనిటీ న్ర్ర్ల పాఠశాలలు 

⚫ శిశు సాంరక్షణ్ కతాందనాలు 
 
 
 
 
 

 
మీరు, మీ చిన్నార్్ ఆస్ావదిాంచే అనే్క్ క్మూయనిట ీఎాంప క్లు అాందుబాటులో 
ఉన్నాయి. మీరు కోరుక్ుాంట,ే ఫలాన్న కారయక్రమాంలో ఎలా చేర్ాలి, నిధ్ుల ఏర్ాపటు 
లేదన స్ాకలర ష ప్ గుర్్ాంచిన్ సమాచనరాం ఎలా సేక్ర్్ాంచనలి లాాంటి వాట ివిషయాంలో 
మీ సేవా సమన్వయక్రత మీక్ు సహ్యాం చేస్ాత రు. Birth to Three సేవలు 
ముగ్యన్ున్నాయని, మీ మారుప పాీ న్ తయారు చేయడననిక ిమారుప గుర్్ాంచిన్ 
మీటిాంగ్స జరుగుతుాందని త లియజతస ేముాందసుత  ర్ాతపూరవక్ న్ోటీసు మీరు 
అాందుతుాంది. 
మూడళే్లీ  దనటిన్ తర్ావత మీ చిన్నార్్కి పతాేయక్ విదనయ సేవలు అవసరమ ైత,ే పాారాంభ 
బాలయదశ పతాేయక్ విదయ మర్్యు దనని సాంబాంధిత సేవలు ప ాందడననికి మీ చిన్నార్్ 
అరహతన్ు నిర్ాధ ర్్ాంచడననికి మీ స్ాథ నిక్ పభాుతవ పాఠశాల వయవసథతో క్లిస  
పనిచేయడాంలో మీ సేవా సమన్వయక్రత మీక్ు సహ్యాం చేస్ాత రు. 
ఈ మారుప కోసాం పణా్నళిక్ ఎపుపడ ైన్న పాారాంభాంచవచుి. అయిత,ే అది ఎక్ుకవగా 
మీ చిన్నార్్కి మూడేళ్లీ  నిాండడననికి మిగల్ి ఉాండే తొమిమది న్ లల సమయాంలో 
జరుగుతుాంది. కొనిా అరహతలు ఉాంటే, 3 ఏళ్లీ  దనటని్ వార్్కి (3 ఏళ్లీ  దనటిన్ వార్్కి 
EIS) అాందుబాటులో ఉన్ా పాారాంభ జోక్య సేవలు, సహ్య సహ్య సహకార్ాలు 
ప ాందడననికి కొాందరు ప లీలు అరుహ లౌతనరు. మారుప పకాిరయ మర్య్ు 3 ఏళ్లీ  
దనటిన్ వార్్కి EIS గుర్్ాంచి మర్్ాంత సమాచనరాం కోసాం, దయచేస   
హ్యాండ బుక III: గైెడ టూ టాాని్షన్ చూడాండి. 

కమయయనిట ీకారయకలాపాలు 


