مرکز ارتباط کودکان و
اطفال ویرجینیا

خطاب تَ :خاًْادٍ

___________________________________

آدرش

___________________________________
شِر ،ایالت ّ کذ پستی

___________________________________
هْضْع:

ًام کْدک

___________________________________
شوارٍ شٌاسایی
_____________________________________________________

تاییذ جذّل زهاىتٌذی طرح خذهات خاًْادگی اًفراد ی

)(IFSP

تاریخ:

__________________

جٌاب:

__________________________________________________
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تذیٌْسیلَ جذّل زهاًثٌذی جلسَ/تازًگری گرٍّ  IFSPکَ قثال ترای فرزًذ شوا هْرد تحث قرار گرفتَ تْد را تاییذ هی ًواین .جلسَ/تازًگری گرٍّ  IFSPقثال تَ ًحْی کَ
ترای خاًْادٍ شوا راحت تاشذ ،ترًاهَ ریسی شذٍ است ّ در صْرت ضرّرت ،اهکاى تغییر در ایي ترًاهَ زهاًی ّجْد دارد .ترًاهَ ریسی صْرت گرفتَ ترای جلسَ/تازًگری
گرٍّ  IFSPتَ شرح ریل هی تاشذ:

____________
تاریخ

__________ ________________________________
هکاى

زهاى

ایي جلسَ/تازًگری گرٍّ  IFSPاز ًْع زیر خْاُذ تْد:
اتتذایی

ساالًَ

تازًگری شش هاُاًَ

سایر هْارد _________________________________________________________

ُواًطْر کَ قثال تا ُوذیگر صحثت کردٍ اینُ ،ذف از جلسَ/تازًگری گرٍّ  ، IFSPتررسی اطالعات هرتْط تَ رشذ ّ ًوْ کْدک ّ تِیَ یک طرح خاًْادگی در تر دارًذٍ
تاشذ  IFSPاتتذایی تایذ ظرف  45رّز تعذ از تاریخ
.
اهذُا ،استراتژی ُا ،خذهات ّ حوایت ُایی است کَ تٌا تَ تشخیص گرٍّ ترای فرزًذ شوا ّ خاًْادٍ هٌاسة هی
پی
ارجاع فرزًذ شوا تَ تخش  Cتکویل گردد ،هگر ایٌکَ ایي تازٍ زهاًی را تَ هٌظْر هطاتقت تا ًیازُا ّ ضرّریات خاًْادگی توذیذ کردٍ تاشیذ .از آى تَ تعذ IFSP ،تایذ ُر
شش هاٍ یکثار تازًگری شْد ّ ضرّری است ُر سالَ یک جلسَ/تازًگری ساالًَ ترای ارزیاتی  ّ IFSPدر صْرت ضرّرت ،تجذیذًظر در آى ترگسار گردد.
افرادی کَ ترای تِیَ  IFSPاطالعات خْد را ارائَ خْاٌُذ داد در اداهَ رکر شذٍ اًذ .هوکي است آًِا حضْر فیسیکی در جلسَ/تازًگری ًذاشتَ تاشٌذ ،اها اطالعات خْد را
تَ صْرت هکتْب یا شفاُی ارائَ خْاٌُذ کرد .تواهی ایي اطالعات در جلسَ/تازًگری در اختیار شوا قرار خْاٌُذ گرفت .شوا هی تْاًیذ از ُر شخصی جِت شرکت در
ب عول آّریذ .
جلسَ/تازًگری دعْت ٍ
ًام ُا (شخص یا ًوایٌذٍ ّی)

دّرٍ آهْزشی

چٌاًچَ سْالی درتارٍ اطالعات فْق یا جذّل زهاًثٌذی داریذ ،لطفا تا هي/ها تواش تگیریذ.
تا احترام،

____________________________________________________
ًام(ُا)/عٌْاى(عٌاّیي)
رًّْشت :اعضای گرٍّ ( IFSPلیست شذٍ در تاال)

تْجَ :یک کپی از ایي فرم در اختیار ّالذیي قرار دادٍ خْاُذ شذ.

ارسال پستی

تحْیل دستی
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