
 
 

Connecticut Birth to Three Form 5-2 (3/12/2020) 

 Consentimento sobre Intervenção Precoce Remota (Remote EI)) e  
 Formulário de Solicitação de Autorização Prévia (PA) 

 
Consentimento da família para uso de IP remota: 
 
Eu entendo que minhas visitas serão completamente remotas por meio de celular ou de uma conexão de vídeo segura. 
Eu recebi assistência técnica para que isso seja realizado de maneira eficaz. 
Eu entendo que a minha taxa de participação de custos familiares (se aplicável) será cobrada para as consultas de IP 
remota. 
Eu entendo que eu posso revogar este consentimento a qualquer momento. 
 
Nome em letra de forma: 
   
 
Assinatura:     Data:    
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Programa IP — preencher este formulário, digitalizá-lo e enviá-lo por e-mail para CTBirth23@ct.gov. 

☐  Eu revogo este consentimento:  
 Nome em letra de forma: 
   
 
Assinatura:     Data:    

Nome do programa: Nome da criança: Número do Programa Birth to 
Three: 

Data de início: Data de término proposta: Tipo de serviço: 
☐  Avaliação ☐  IFSP 
☐  EITS  ☐ S@NC F2F 

☐IFSP: Seção Seis (exceto se dispensada) 

Motivo:  
☐ Casa com indivíduos com sistema imunológico comprometido: 
☐ Redução de efetivo: 
☐ Declarado estado de emergência 

Forneça mais detalhes sobre cada seleção abaixo: 

Qual tecnologia será usada e, se não estiver na lista de OEC, como foi determinada a conformidade com a HIPPA (Lei 
de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro de Saúde)?  

☐ Aplicativo baseado na Web de conformidade com HIPAA:___________________________________  
☐ Telefone 
☐ Outra opção (Descreva): 

 

Somente Escritório da Primeira Infância: 
Date request received: 
 
Date returned to program:        

☐Approved  
☐Denial Reason: 
☐Need Additional Information: 

Authorized Signature and Date: 
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