
 

બાળક અને પરિવાિ વવશેની મારિતી- સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

 

મેરીલેન્ડ રાજ્યન ું શિક્ષણ ખાત  (મેરીલેન્ડ સ્ટેટ ડડપાટટ મેન્ટ ઑફ એજ્ય કેસન)| શિિેષ શિક્ષણ /િહલેા હસ્તકે્ષપ સેિાઓ શિભાગ (ડડશિઝન ઑફ સ્પેશિયલ 

એજ્ય કેિન/અલી ઇંટરિેન્િન સશિિશસસ) 

મેરીલેન્ડ ઇનફન્્સ એન્ડ ટૉડલસટ પ્રોગ્રામ (શિશ ઓ અને નાના બાળકો માટેનો કાયટક્રમ)  

િૈયક્તતકૃત પડરિાર સેિા યોજના 
(ઇન્ન્ડશિજ્ય લાઇઝ્ડ ફેશમલી સશિિશસ પ્લાન - IFSP)  

 

રેફરલની તારીખ:  IFSP બેઠક તારીખ:  બેઠકનો પ્રકાર: વચગાળાની  પ્રાિંભિક  6 માવસક સમીક્ષા  અન્ય સમીક્ષા  વાવષિક 
 

બાળક અને પડરિાર શિિેની માડહતી 
બાળક નામ (નામ/શપતાન ું નામ/અટક):  

જન્મ તાિીખ:   આઈડી નબંિ:   MA નબંિ:   

સિનામ :ં  ઘિનો ફોન નબંિ:  

માતાશપતા/િાલી/સરોગેટસરોગેટન ું નામ:  

સિનામ :ં  ઘિનો ફોન નબંિ:  

સિનામ :ં  કાયયસ્થળનો ફોન નબંિ:  

ઇ-મેઇલ:   મોબાઇલ ફોન નબંિ:  

સપંકય  કિવાનો શે્રષ્ઠ સમય:  સપંકય  કિવાની શે્રષ્ઠ પદ્ધવત:  ઘિનો ફોન નબંિ 
કાયય સ્થળનો 
ફોન નબંિ 

મોબાઇલ ફોન 

નબંિ 
ઇ-મેઇલ 

 

IFSP ટીમના સભ્યો 
IFSPના વવકાસમા ંટીમના આ સભ્યોએ યોગદાન કર્ ું: 

    

માતાશપતા/િાલી/સરોગેટ  માતાશપતા/િાલી/સરોગેટ 

    

સેિા સુંયોજક (સશિિસ કોઑડડિનેટર)  મલૂયાુંકનકાર/આકલનકાર/પ્રદાતા 
   

િચગાળાના/િૈકલ્લપક સેિા સુંયોજક (જો લાગ  પડત   ંિોય તો)  મલૂયાુંકનકાર/આકલનકાર/પ્રદાતા 
   

મ ખ્ય એજન્સીના પ્રશતશનશિ (જો લાગ  પડત   ંિોય તો)  
અન્ય સહભાગી, સ્િતુંત્ર એજન્સી 

 

સેિા સુંયોજક શિિનેી માડહતી 
જો તમન ેઆ IFSP વવશ ેકે તમાિા બાળક અન ેપરિવાિ સાથ ેકામ કિતા વ્યક્તતઓ પકૈી કોઈના વવશ ેપ્રશ્નો િોય તો તમાિા સવવિસ કોઑરડિનટેિનો સપંકય  
કિો. 
સવવિસ કોઑરડિનેટિન  ંના મ:   

એજન્સી:    

સિનામ  ં  

કાયયસ્થળનો ફોન નબંિ:  ઇ-મેઇલ:    

 



 

બાળક અને પરિવાિ વવશેની મારિતી- સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

IFSP બેઠક માટેની પ્રસ્તાશિત તારીખો 
છ માશસક IFSP સમીક્ષા િાશષિક IFSP સમીક્ષા સુંક્રમણ આયોજન બેઠક 

   

 

માતભૃાષામાું ભાષાુંતર: માતાવપતાન ેજાણ કિાઈ?  િા  ના  લાગ  પડત  ંનથી માતાવપતાએ માગણી કિી?  િા  ના 
 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:   આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

આિોગ્ય વવશેની મારિતી (િાગ 1, વવિાગ A)- સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

ભાગ I – મારા બાળકના શિકાસ શિિેની માડહતી 
શિભાગ A – આરોગ્ય શિિેની માડહતી 

સામાન્ય આરોગ્ય 

બાળકના જન્મ સમય ેતમાિી ગિાયવસ્થાન ેકેટલા ં
સપ્તાિો થયા ંિતા?ં 

 
અઠવારડયા 

 

રદવસ 

 

  

તમાિા બાળકન  ંવજન કેટલ  ંિત  ?ં 
 

પાઉન્ડ 
 

ઔંસ  અથવા 
 

ગ્રામ 
   

તમાિા પ્રાથવમક સિંાળ (પ્રાઇમિી કેિ) રફભિવશયન અથવા અન્ય આિોગ્ય સિંાળ વ્યાવસાવયક કોણ છે? ફોન: 

  ડૉ. બી. િલે્િી  

 

રસીઓ 

શ  ંતમાિા બાળકન ેઆજ સ િી મ કાવામા ંઆવવી જોઈએ ત ેબિી 
જ િસીઓ મ કાઈ છે? 

િા ના ખાતિી નથી લાગ  પડત  ંનથી 

સ વનવિત કિો કે બાળક સામ દાવયક/સ્કલૂ અલી ચાઇલ્ડહ ડ (બાળપણની શરૂઆત) કાયયક્રમમા ંસકં્રમણ કિવાન ેતયૈાિ થાય તયા ંસ િી કિાવવાના િસીકિણની 
શાળાની જરૂરિયાતોન ેસમજે. 

 
 

સીસા માટે તપાસ (લેડ સ્ક્રીશનિંગ)/પરીક્ષણ  

તમાિા બાળકના સીસાના સ્તિન  ંપિીક્ષણ કિાર્  ંછે? 
 
િા  ના જો હા, તો સ્તિ શ  ંિત  ?ં  

શ  ંતમાિા બાળકના સીસાના સ્તિ વવશ ેકોઈ ભચિંતા છે? 
 
િા  ના 

જો હા, તો કૃપા કિીન ેવવસ્તતૃ 

મારિતી આપો.   
   
 

 

પોષણ 

તમાિા બાળકના જમવા અંગે, સામાન્ય પોષણ કે વવકાસ અંગે કોઈ ભચિંતા છે?  િા  ના 
 

જો હા, તો કૃપા કિીન ેવવસ્તતૃ મારિતી આપો.  

 
 

સામાન્ય આરોગ્ય શિષયક ચચિંતાઓ 

તમારા બાળકના આરોગ્યની િતટમાન ક્સ્િશતને ધ્યાનમાું લો. તમાિા બાળકના આિોગ્ય વવશ ેએવ  ંકંઈ (વવશેષ સાિન, એલજી, અન્ય માનવસક અથવા શાિીરિક 

મારિતી) છે જેની ટીમન ેખબિ િોવી જોઈએ જેથી તમાિા બાળક અન ેપરિવાિ માટે ચોક્કસ વનદાન સરિત સેવાઓન  ંવધ  સાર ં આયોજન કિીન ેવધ  સાિી 
સવેાઓ પિૂી પાડી શકાય?  

 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:   આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

લાયકાત માટે મલૂ્યાકંન (િાગ I, વવિાગ B)- સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

ભાગ I – મારા બાળકના શિકાસ શિિેની માડહતી 
શિભાગ B – લાયકાત માટે મલૂયાુંકન 

મલૂયાુંકન ક્સ્િશત:  પ્રાિંભિક લાયકાત  ચાલ  િિલેી લાયકાત  
 

શિકાસલક્ષી મલૂયાુંકન 

 
મલૂયાુંકનની 
તારીખ  

(મમ/ડદડદ/િિ) 

મલૂયાુંકન 

સાિનન ું 
નામ 

કાલાન ક્રશમક 

ઉંમર 

સમાયોજજત ઉંમર (એટલે 

કે માતાના ગભટને નિ 

મડહના પરૂા િયા પછીની 
ઉંમર) 

(જો લાગ  પડત ું હોય તો) 

ઉંમરન ું સ્તર/ 

ઉંમર શે્રણી 
ગ ણાત્મક િણટન 

સુંજ્ઞાનાત્મક       

સુંચાર       

સામાજજક/ભાિનાત્મક       

અન કલૂન સુંબુંિી       

િા
રી
ડરક

 

ફાઇન મૉટર 

(ઝીણિટભરી પ્રવશૃિ 

જેમ કે હાિ અને 

આંગળીઓિી કામ 

કરવ ું) 

      

ગ્રૉસ મૉટર (મોટી-મોટી 
પ્રવશૃિઓ જેમ કે 

બેસવ ું, ઉઠવ ું, ચાલવ ું) 

      

શ્રિણ શ  ંતમારૂ ંબાળક ર્ વનવસયલ ન્ર્બૂૉનય િીયરિિંગ સ્ક્રીવનિંગ (નવજાત વશશ ઓની શ્રવણશક્તતની 
તપાસ)મા ંસફળ થર્ ?ં 

 િા  ના 
લાગ  પડત  ં
નથી 

શ  ંતમાિા બાળકે સપંણૂય શ્રવણ મલૂ્યાકંન માટે ઑરડયૉલૉજજસ્ટની મ લાકાત લીિી છે?  િા  ના  

તમાિા બાળકના શ્રવણ વવશ ેકોઈ ભચિંતા છે?  િા  ના  

મલૂ્યાકંન/અવલોકનના ંપરિણામો:  

દૃન્ટટ તમાિા બાળકની દૃન્ષ્ટન  ંપિીક્ષણ થર્  ંછે?  િા  ના  

તમાિા બાળકની દૃન્ષ્ટ વવશ ેકોઈ ભચિંતા છે?  િા  ના  

મલૂ્યાકંન/અવલોકનના ંપરિણામો:  
 

લાયકાત 

શિકાસલક્ષી મલૂયાુંકનની પ્રડક્રયાના પડરણામોના આિારે તમાર ું  બાળક િહલેા હસ્તકે્ષપ સેિાઓ માટે લાયક છે.  

લાયકાત એ એક િગટના આિારે છે જેની નીચે તપાસ કરિામાું આિે છે. 
 

 ઓછામાું ઓછો 25% શિકાસલક્ષી શિલુંબ 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:   આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

લાયકાત માટે મલૂ્યાકંન (િાગ I, વવિાગ B)- સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

તમાર ં બાળક વિલેા િસ્તક્ષેપ સેવાઓ માટે લાયક છે કાિણકે તે એક કે તેથી વધ  વવકાસ સબંિંી ક્ષેત્રોમા ંઓછામા ંઓછો 25% વવલબં 

અન િવી િહ્  ંછે. 
 

 અપસામાન્ય શિકાસ અિિા િતટન 

તમાર ં બાળક વિલેા િસ્તક્ષેપ સેવાઓ માટે લાયક છે કાિણકે તે એક કે વધ  વવકાસ સબંિંી ક્ષેત્રોમા ંઅપસામાન્ય વવકાસ કે વતયન દશાયવી 
િહ્  ંછે જેનાથી અન ગામી વવલબં થવાની શક્યતા છે.  

 

 શિકાસ સુંબુંિી શિલુંબની ઉચ્ચ સુંભાિનાઓ સાિેની િારીડરક કે માનશસક ક્સ્િશતન ું શનદાન િય ું 
તમાર ં બાળક વિલેા િસ્તક્ષેપ સેવાઓ માટે લાયક છે કાિણકે તેનામા ંનીચેની શાિીરિક કે માનવસક ક્સ્થવત(ઓ)ન  ંવનદાન થર્  ંછે જેના લીિે 

વવકાસ સબંિંી વવલબં થવાની ઉચ્ચ સિંાવના છે:  

   
 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:   આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

બાળક અને પરિવાિન  ંઆકલન (િાગ II, વવિાગ A) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

ભાગ II – મારા બાળક અને પડરિારની કિા 
શિભાગ A – આકલન: સામાન્ય ડદનચયાટ/પ્રવશૃિઓ અને િાતાિરણ 

વિલેા િસ્તક્ષપે સવેાઓનો િતે   તમાિા બાળક દ્વાિા દિિોજની ઘિ અન ેસમ દાયની એવી પ્રવવૃિઓમા ં
િાગ લવેાન ેમદદરૂપ થવાન  ંછે જે તમાિા અન ેતમાિા પરિવાિ માટે સાથયક િોય. આથી આ પ્રવવૃિઓ અન ેપરિવશેોમા ંકાયય કિવાની  

તમાિા બાળકની ક્ષમતાઓન ેસમજવી અગતયની છે. તમ ેઈચ્છો તટેલી અથવા એટલી ઓછી મારિતી તમ ેઆપી શકો છો. 

બાળક અન ેપરિવાિન  ંઆકલન (વપિાયલેા આકલનની સામ ેરટક કિો): 

 રદનચયાય-આિારિત સાક્ષાતકાિ/ઇન્ટિવ્ર્ ૂ(RBI)  િાગ II વવિાગ B પિ જાવ 

 રદનચયાયમા ંપરિવાિના આનદંના આકલન માટેનો માપદંડ (SAFER)  િાગ II વવિાગ B પિ જાવ 

 IFSP નો િોજજિંદીરદનચયાય અન ેપ્રવવૃિઓનો વવિાગ 

 પરિવાિે પરિવાિલક્ષી આકલન માટે ના પાડી 
 

રોજજિંદી ડદનચયાટ અને પ્રવશૃિઓ તારીખ:  

 

રદનચયાય/પ્રવવૃિ અતયાિે શ  ંથઈ િહ્  ંછે, કોની સાથ ેઅન ેક્યા ંથઈ િહ્  ંછે? ત ેકેવ   ંજઈ િહ્  ંછે? 

 ઊઠવ  ં આ પ્રવવૃિ દિવમયાન તમાર ં બાળક અન્યો સાથ ેકેવો વાતાયલાપ કિે છે અન ેજોડાય છે? 

સફળ િીત ેિાગ લવેા માટે તમાર ં બાળક આ પ્રવવૃિ વવશ ેકેવ   ંશીખી િહ્  ંછે? 

આ પ્રવવૃિમા ંતનેી ઈચ્છાઓ અન ેજરૂરિયાતો પિૂી કિવા માટે તમાર ં બાળક કેવા પ્રકાિના 
વતયનનો ઉપયોગ કિી િહ્  ંછે? ત ેકેટલ  ંસ્વતતં્ર છે? 

 સાિી િીત ેજઈ િહ્  ંછે 
 કપડા ંપિિેવા ં
 ડાયપિ પિિેવા/ંસડંાસ જવ  ં

 કેટલીક ભચિંતાઓ 
 િોજન/નાસ્તો 
 િમવ  ં

 ઘણી ભચિંતા 
 સકં્રમણો આ પ્રવવૃિમા ંતમાિા મત મ જબ, તે પોતાની ઉંમિના અન્ય બાળકોની સિખામણીમા ંકેવ   ંછે? 

 પ્રવાસો  તમન ેશ  ંઅલગ જોવ  ંગમશ?ે 

 ચાઇલ્ડ કેિમા ંસમય 

 

પરિવાિ, વમત્રો, અન્ય 

બાળકો સાથનેો સમય  

 

 સ્નાનનો સમય 

 પ સ્તકનો સમય  

 િોકા/ઊંઘનો સમય  

 અન્ય: 

  
 

રદનચયાય/પ્રવવૃિ અતયાિે શ  ંથઈ િહ્  ંછે, કોની સાથ ેઅન ેક્યા ંથઈ િહ્  ંછે? ત ેકેવ   ંજઈ િહ્  ંછે? 

 ઊઠવ  ં આ પ્રવવૃિ દિવમયાન તમાર ં બાળક અન્યો સાથ ેકેવો વાતાયલાપ કિે છે અન ેજોડાય છે? 

સફળ િીત ેિાગ લવેા માટે તમાર ં બાળક આ પ્રવવૃિ વવશ ેકેવ   ંશીખી િહ્  ંછે? 

આ પ્રવવૃિમા ંતનેી ઈચ્છાઓ અન ેજરૂરિયાતો પિૂી કિવા માટે તમાર ં બાળક કેવા પ્રકાિના 
વતયનનો ઉપયોગ કિી િહ્  ંછે? ત ેકેટલ  ંસ્વતતં્ર છે? 

 સાિી િીત ેજઈ િહ્  ંછે 
 કપડા ંપિિેવા ં
 ડાયપિ પિિેવા/ંસડંાસ જવ  ં

 કેટલીક ભચિંતાઓ 
 િોજન/નાસ્તો 
 િમવ  ં

 ઘણી ભચિંતા 
 સકં્રમણો આ પ્રવવૃિમા ંતમાિા મત મ જબ, તે પોતાની ઉંમિના અન્ય બાળકોની સિખામણીમા ંકેવ   ંછે? 

 પ્રવાસો  તમન ેશ  ંઅલગ જોવ  ંગમશ?ે 

 ચાઇલ્ડ કેિમા ંસમય  



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:   આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

બાળક અને પરિવાિન  ંઆકલન (િાગ II, વવિાગ A) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

 

પરિવાિ, વમત્રો, અન્ય 

બાળકો સાથનેો સમય  

 

 સ્નાનનો સમય  

 પ સ્તકનો સમય  

 િોકા/ઊંઘનો સમય  

 અન્ય: 

  



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:   આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

બાળક અને પરિવાિન  ંઆકલન (િાગ II, વવિાગ C) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

ભાગ II – મારા બાળક અને પડરિારની કિા 
શિભાગ B – આકલન: અમારા પડરિારનાું સુંસાિનો, પ્રાિશમકતાઓ અને ચચિંતાઓ 

વિલેા િસ્તક્ષેપના િતે  ઓ પૈકીનો એક એ છે કે પરિવાિોને તેમના ંબાળક માટે સિંાળ પિૂી પાડવા માટે સક્ષમ બનાવવા તેમજ તેમની ઈચ્છા િોય તે મ જબની પરિવાિ અને 

સમ દાયની પ્રવવૃિઓમા ંિાગ લેવા તેમને જરૂિી િોય તે સસંાિનો પિૂા ંપાડવા ંજેમા ંતેમના ંબાળકની ક્ષમતાઓ અને પડકાિોન  ંવણયન કિવા અને તેમના બાળકના વવકાસ અને 

વશક્ષણમા ંમદદ કિવા સક્ષમ બનવાનો સમાવેશ થાય છે 

 

પડરિાર માટેના સુંસાિનો માિા બાળક/પરિવાિ માટે લોકો, પ્રવવૃિઓ, કાયયક્રમો/સગંઠનો સરિતના સિાય માટેના ંસસંાિનો 

તમાિી સાથે ઘિમા ંકોણ િિ ેછે? તમાિા પરિવાિને આજીવવકા કોણ પિૂી પાડે છે? તેમા ંદાદા દાદી, કાકા કાકી, ફોઈ ફૂઆ, માસા માસી, ગ્રપૂ્સ/સગંઠનો (ચાઈલ્ડ કેિ, WIC, માતાવપતા 
માટેના ગ્રપૂ, ઘિની મ લાકાત લેનાિાઓ), ડૉતટિો, નસો વગેિેનો સમાવેશ થાય છે. 

 

 

પડરિારની પ્રાિશમકતાઓ માિા બાળક માટે માિી આશાઓ અને સપનાઓં. માિા બાળક અને/અથવા પરિવાિ માટે અતયાિે સૌથી અગતયની બાબતો. 

એકંદિે, તમાિા બાળકમા ંકઈ શક્તતઓ, ક્ષમતાઓ અને રૂભચઓ છે? તમાિી દિિોજની પ્રવવૃિઓ અને રદનચયાય વવશે ચચાયના આિાિે તમાિા બાળક અને પરિવાિ માટે તમાિી 
પ્રાથવમકતાઓ કઈ છે? 

 

 

પડરિારની ચચિંતાઓ મને માિા બાળકના આિોગ્ય અને વવકાસ વવશે છે તે ભચિંતાઓ. માિા બાળક અને/અથવા પરિવાિ માટે જરૂિી છે તે અથવા માિે જે જોઈએ છે તે 

મારિતી, સસંાિનો, મદદ.  

તમે શેના વવશે ભચિંવતત છો? જો તમે બદલી શકો તો, તમે કઈ ચીજો બદલવાન  ંપસદં કિશો? 

 

સમ દાય સાિે જોડાણ: તમાિો પરિવાિ જેના વવશે વધ  મારિતી મેળવવાન  ંપસદં કિશે તે સસંાિનો/સેવા ભલિંકેજ સામે ખિાની વનશાની કિો: 

 જયા ંમાર ં બાળક સમ દાયમા ંઅન્ય બાળક સાથે િમી શકે તેવા સ્થળો 

 ચાઇલ્ડ કેિ 

 જૂડી સેન્ટિ 

 વસ્ત્રો, ખોિાક, વગેિે. 

 પરિવાિ સિાયતા નેટવકય /શાળા પવેૂના િાગીદાિો 

 વનવાસમા ંસિાય 

 આિોગ્ય સિંાળ, માનવસક આિોગ્ય, અને/અથવા આિોગ્ય વીમો 

 માિા બાળકન  ંવનદાન અથવા અક્ષમતા 
 અન્ય માતાવપતા સાથે વાત કિવી 

 માતાવપતાને સિાય/તાલીમ/વકીલાત 

 અન્ય:    



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

બાળક અને પરિવાિન  ંઆકલન (િાગ II, વવિાગ C) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

ભાગ II – મારા બાળક અને પડરિારની કિા 
શિભાગ C – આકલનનો સારાુંિ: કાયાટત્મક શિકાસનાું િતટમાન સ્તરો 

લાયકાત પ્રરક્રયા માટે મલૂ્યાકંન દિવમયાન, અમ ેક્ષતે્રપાચં ક્ષેત્રોમા ંતમાિા બાળકના વવકાસન ેધ્યાનમા ંલીિો. બાળક અન ેપરિવાિ આકલન પ્રરક્રયા 
દિવમયાન, અમ ેદિિોજની પ્રવવૃિઓ અન ેરદનચયાયમા ંતમાિા બાળકની કાયાયતમક ક્ષમતાઓ વવશે મારિતી એકઠી કિી. બાળકની કાયાયતમક ક્ષમતાઓ 

ક્ષતે્રોઅન ેવવકાસના ક્ષતે્રો પિસ્પિ વ્યાપ્ત િોય છે માટે અમ ેતમામ કાયાયતમક ક્ષમતાઓ, શક્તતઓ અન ેજરૂરિયાતોન ેત્રણ કાયાયતમક પરિણામ ક્ષેત્રોમા ંિેગા 
કિી તમેનો સાિાશં કાઢીએ છીએ અમન ેજે જણાર્  ંતનેો આ સાિાશં છે જેથી અમાિી યોજના તમાિા બાળકની વવકાસલક્ષી શક્તતઓ અન ેરૂભચઓ સાથ ેસાિી 
િીત ેબિં બેસ.ે  મારિતીના સ્રોતમા ંઅમ ેતમાિી સાથ ેકિેલી વાતચીત, દિિોજની રદનચયાયમા ંતમાિા બાળકન  ંઅવલોકન, લાયકાત સબંિંી મલૂ્યાકંનો 

બાળક અન ેપરિવાિ આકલન પ્રવવૃિઓ અન ેબિાિના અિવેાલોનો સમાવશે િોઈ શકે છે.  

ઉપિાતં, અમે એ પણ ધ્યાનમા ંલઈએ છીએ અને ઓળખીએ છીએ કે તમાર ં બાળક તેની ઉંમિના ંઅન્ય બાળકોની સિખામણીએ આ ત્રણ ક્ષતે્રોમા ંકેવ  ંકામ કિી િહ્  ં
છે. તમાિા બાળકના વવકાસ અને દિિોજની પ્રવવૃિઓમા ંિાગ લવેામા ંસિાય કિવામા ંતમને મદદ કિવામા ંઆ અમને મદદ કિે છે અને અમને એ સમજવામા ં

મદદ કિે છે કે મેિીલને્ડ ઇનફંટ્સ એન્ડ ટૉડલસય પ્રોગ્રામ (વશશ ઓ અને નાના બાળકો માટેના કાયયક્રમ)મા ંિાગ લવેાથી બાળકોને કઈ િીતે લાિ થાય છે.  

 

લાયકાત માટે મલૂ્યાકંન (િાગ I, વવિાગ B) ઉપિાતં આ સાિાશં બનાવવામા ંપ્રયોજાયલેા કોઈ વિાિાના ંઆકલનો અન ેજે તાિીખ ેત ેપણૂય થર્  ંિોય ત ેદશાયવો: 

આકલન: 
 તાિીખ: 

 

આકલન: 
 તાિીખ: 

 

 

નોંિ:  વવકાલક્ષી તમામ ક્ષતે્રોમા ંશક્તતઓ અન ેજરૂરિયાતો જેમા ંનીચનેાનો સમાવેશ થાય છે: સજં્ઞાનાતમક, સચંાિ સબંિંી (કિવો અન ેસમજવો), , સામાજજક 

અન ેિાવનાતમક, અન કૂલક/સ્વસિાય, ફાઇન મૉટિ અન ેગ્રૉસ મૉટિ વગેિે પિ નીચનેા સદંિયમા ંધ્યાન આપવ  ંજરૂિી છે: 

 હકારાત્મક સામાજજક કૌિલયો અને સુંબુંિો શિકસાિિાું, જ્ઞાન અને કૌિલયો મેળિિાું અને તેમનો ઉપયોગ કરિો, અને જરૂડરયાતો પણૂટ કરિા યોગ્ય 

િતટનનો આશ્રય લેિો. 
હકારાત્મક સામાજજક કૌિલયો અને સુંબુંિોને શિકસાિિાું: 
આ બાળકો કઈ િીત ેતમેની આસપાસ િિલેા-તમેના ંમાતાવપતા, સિંાળ લનેાિા, િાઈઓ અન ેબિનેો અને અન્ય નાના ંબાળકો સાથ ેજોડાય તનેા સદંિયમા ંછે. 

તમેા ંઘણા ંઅલગ કૌશલ્યો જેવા ંકે સચંાિ કિવો, યોગ્ય િીત ેલાગણીઓ દશાયવવી અન ેતેમના ંપોતાના વતયનન ેવનયવંત્રત કિવાનો સમાવેશ થાય છે.  િકાિાતમક 

સામાજજક સબંિંો િોવા માટે નાના ંબાળકોએ અંતઃરક્રયા કિવા સબંિંી કેટલાક વનયમો પાળવા જરૂિી છે; જેમ કે પોતાના વાિાની િાિ જોવી કે બીજાઓન ેવસ્ત  ઓ 

આપવી. 

 
 
 
 
 
 

       

બાળકના ંકૌશલ્યો 
તેનાથી ઘણા નાના 

બાળક જેવા ંછે.  બાળક 

ઘણ  ંશરૂઆતન  ંકૌશલ્ય 

દશાયવે છે પિંત  આ 

બાળકના ંકૌશલ્યો 
તેનાથી ઘણા નાના 

બાળક જેવા ંછે. બાળકના ં
કેટલાકં ઉદ્ગામી કે 

તાતકાભલક આિાિભતૂ 

બાળકના ંકૌશલ્યો તેનાથી 
નાના બાળક જેવા ંછે. 

બાળક િજ  તેની ઉંમિ 

પ્રમાણે અપેભક્ષત 

કૌશલ્યોનો ઉપયોગ કિી 

બાળક ઉંમિ મ જબ 

અપેભક્ષત કેટલાકં 

કૌશલ્યોનો ઉપયોગ 

પ્રસગંોપાત દશાયવે છે, 

પિંત  તેના ંઘણા ંકૌશલ્યો 

બાળક ઉંમિ મ જબ 

અપેભક્ષત ઘણા ં
કૌશલ્યો દશાયવે છે 

પિંત  કેટલાકં કાયો 
દશાયવવાન  ંચાલ  િાખે 

બાળકને કૌશલ્યો છે 

જે આપણે આ કે્ષત્રમા ં
તેની ઉંમિ મ જબ 

અપેક્ષા કિી શકીએ 

છીએ. જોકે (કેટલીક) 

બાળકમા ંએ તમામ 

કૌશલ્યો છે જે 

આપણે આ ક્ષેત્રમા ં
તેની ઉંમિના બાળક 

પાસે અપેક્ષા િાખી 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

બાળક અને પરિવાિન  ંઆકલન (િાગ II, વવિાગ C) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

ક્ષેત્રમા ંતાતકાભલક 

આિાિભતૂ કે ઉંમિ 

પ્રમાણે અપેભક્ષત 

કૌશલ્યો િજ  નથી. 

કૌશલ્યો છે જે તેને આ 

ક્ષેત્રમા ંઉંમિ પ્રમાણે 
યોગ્ય કૌશલ્યો પ્રતયે કામ 

કિવામા ંમદદ કિશે. 

િહ્  ંનથી, જોકે તે આ 

કે્ષત્રમા ંવનમાયણ માટે ઘણા ં
અગતયના ંઅને તાતકાભલક 

આિાિભતૂ કૌશલ્યોનો 
ઉપયોગ કિે છે. 

આ ક્ષેત્રમા ંિજ  ઉંમિ 

મ જબ અપેભક્ષત નથી. 
બાળક િજ  પણ તેનાથી 
નાના બાળક જેવા ં

કૌશલ્યો વધ  દશાયવે છે. 

છે જેને આ ક્ષેત્રમા ં
તેનાથી થોડા નાના 
બાળકના ંકાયો જેવા ં
વણયવી શકાય છે. 

ભચિંતાઓ છે. શકીએ છીએ.  

છેલ્લા સાિાશં પછીથી બાળકે આ ક્ષેત્ર સબંિંી કોઈ નવા ંકૌશલ્યો કે વતયનો દશાયવ્યા ંછે?  િા  ના  
લાગ  પડત  ં
નથી 

 
ભાગ II – મારા બાળક અને પડરિારની કિા 

શિભાગ C – આકલનનો સારાુંિ: કાયાટત્મક શિકાસના િતટમાન સ્તરો (ચાલ ) 

જ્ઞાન અને કૌિલયો પ્રાપ્ત કરિાું અને ઉપયોગ કરિાું: આ વવચાિવ ,ં શીખવ ,ં તકય  કિવો, યાદ િાખવ  ંઅન ેકોયડા ઉકેલવાના ંકૌશલ્યો, સામાન્ય જ્ઞાનનો ઉલ્લખે 

કિેછે જે બાળકો તમેના વવશ્વ વવશ ેમેળવ ેછે જેમ કે વધ  અન ેઓછાની પરિકલ્પના, િંગો અન ેઆકાિો, વાતાયઓ અન ેપ સ્તકો, અન ેદિિોજની પ્રવવૃિમા ંિાગ લવેા 
આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કિવો.  આ વિલેા શીખવા વવશ ેછે અન ેબાળક કઈ િીત ેતનેા વવશ્વન ેસમજે છે અન ેશાળા અન ેત ેપછી સફળ થવા જરૂિી કૌશલ્ય કઈ િીત ે

પ્રાપ્ત કિે છે તેના વવશ ેછે.  

 
 
 
 
 

       

બાળકના ંકૌશલ્યો 
તેનાથી ઘણા નાના 
બાળક જેવા ંછે. બાળક 

ઘણ  ંશરૂઆતન  ંકૌશલ્ય 

દશાયવે છે પિંત  આ 

ક્ષેત્રમા ંતાતકાભલક 

આિાિભતૂ કે ઉંમિ 

પ્રમાણે અપેભક્ષત 

કૌશલ્યો િજ  નથી. 

બાળકના ંકૌશલ્યો 
તેનાથી ઘણા નાના 

બાળક જેવા ંછે. બાળકના ં
કેટલાકં ઉદ્ગામી કે 

તાતકાભલક આિાિભતૂ 

કૌશલ્યો છે જે તેને આ 

ક્ષેત્રમા ંઉંમિ પ્રમાણે 
યોગ્ય કૌશલ્યો પ્રતયે કામ 

કિવામા ંમદદ કિશે. 

બાળકના ંકૌશલ્યો તેનાથી 
નાના બાળક જેવા ંછે. બાળક 

િજ  તેની ઉંમિ પ્રમાણે 
અપેભક્ષત કૌશલ્યોનો 

ઉપયોગ કિી િહ્  ંનથી, જોકે 

તે આ ક્ષેત્રમા ંવનમાયણ માટે 

ઘણા ંઅગતયના ંઅને 

તાતકાભલક આિાિભતૂ 

કૌશલ્યોનો ઉપયોગ કિે છે. 

બાળક ઉંમિ મ જબ 

અપેભક્ષત કેટલાકં 

કૌશલ્યોનો ઉપયોગ 

પ્રસગંોપાત દશાયવે છે, 

પિંત  તેના ંઘણા ં
કૌશલ્યો આ ક્ષેત્રમા ંિજ  
ઉંમિ મ જબ અપેભક્ષત 

નથી. બાળક િજ  પણ 

તેનાથી નાના બાળક 

જેવા ંકૌશલ્યો વધ  
દશાયવે છે. 

બાળક ઉંમિ મ જબ 

અપેભક્ષત ઘણા ં
કૌશલ્યો દશાયવે છે 

પિંત  કેટલાકં કાયો 
દશાયવવાન  ંચાલ  િાખે 
છે જેને આ ક્ષેત્રમા ં
તેનાથી થોડા નાના 
બાળકના ંકાયો જેવા ં
વણયવી શકાય છે. 

બાળકને કૌશલ્યો છે 

જે આપણે આ ક્ષેત્રમા ં
તેની ઉંમિ મ જબ 

અપેક્ષા કિી શકીએ 

છીએ. જોકે (કેટલીક) 

ભચિંતાઓ છે. 

બાળકમા ંએ 

તમામ કૌશલ્યો 
છે જે આપણે આ 

ક્ષેત્રમા ંતેની 
ઉંમિના બાળક 

પાસે અપેક્ષા 
િાખી શકીએ 

છીએ. 

છેલ્લા સાિાશં પછીથી બાળકે આ ક્ષેત્ર સબંિંી કોઈ નવા ંકૌશલ્યો કે વતયનો દશાયવ્યા ંછે?  િા  ના  
લાગ  પડત  ં
નથી 

જરૂડરયાતો પરૂી કરિા યોગ્ય િતટનનો ઉપયોગ કરિો: આ બાળક પોતાની સિંાળ લવેા સમક્ષ િોવા અન ેતેન ેજે જોઈએ છે અન ેત ેજે ઈચ્છે છે ત ેમળેવવા યોગ્ય 

િસ્તાઓનો ઉપયોગ કિવાના સદંિયમા ંછે. તેમા ંદિિોજની પ્રવવૃિઓ જેમ કે ખાવ ,ં િમકડાઓં સાથ ેિમવ ,ં પસદંગીઓ કિવી અન ેએક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ 

જવ ,ં તમેજ ત ેજે ઈચ્છે છે ત ેમળેવવામા ંપડકાિો કે વવલબંન ેત ેકેવી િીત ેપ્રવતિાવ આપ ેછે, તનેો સમાવેશ થાય છે.  ત ેખતિનાક િોઈ શકે તવેી ક્સ્થવતઓથી 
બાળકન  ંજાણકાિ િોવ  ંઅન ેતેનો પ્રવતિાવ આપવાના સદંિયમા ંપણ છે.  છેવટે ત ેઉદ્ગામી સ્વાતતં્ર્ય પિ ધ્યાન કેન્ન્િત કિે છે. 

 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

બાળક અને પરિવાિન  ંઆકલન (િાગ II, વવિાગ C) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

 
 
 

       

બાળકના ંકૌશલ્યો 
તેનાથી ઘણા નાના 
બાળક જેવા ંછે. બાળક 

ઘણ  ંશરૂઆતન  ંકૌશલ્ય 

દશાયવે છે પિંત  આ 

ક્ષેત્રમા ંતાતકાભલક 

આિાિભતૂ કે ઉંમિ 

પ્રમાણે અપેભક્ષત 

કૌશલ્યો િજ  નથી. 

બાળકના ંકૌશલ્યો 
તેનાથી ઘણા નાના 

બાળક જેવા ંછે. બાળકના ં
કેટલાકં ઉદ્ગામી કે 

તાતકાભલક આિાિભતૂ 

કૌશલ્યો છે જે તેને આ 

ક્ષેત્રમા ંઉંમિ પ્રમાણે 
યોગ્ય કૌશલ્યો પ્રતયે કામ 

કિવામા ંમદદ કિશે. 

બાળકના ંકૌશલ્યો તેનાથી 
નાના બાળક જેવા ંછે. 

બાળક િજ  તેની ઉંમિ 

પ્રમાણે અપેભક્ષત 

કૌશલ્યોનો ઉપયોગ કિી 
િહ્  ંનથી, જોકે તે આ 

ક્ષેત્રમા ંવનમાયણ માટે ઘણા ં
અગતયના ંઅને તાતકાભલક 

આિાિભતૂ કૌશલ્યોનો 
ઉપયોગ કિે છે. 

બાળક ઉંમિ મ જબ 

અપેભક્ષત કેટલાકં 

કૌશલ્યોનો ઉપયોગ 

પ્રસગંોપાત દશાયવે છે, 

પિંત  તેના ંઘણા ંકૌશલ્યો 
આ ક્ષેત્રમા ંિજ  ઉંમિ 

મ જબ અપેભક્ષત નથી. 
બાળક િજ  પણ તેનાથી 
નાના બાળક જેવા ં

કૌશલ્યો વધ  દશાયવે છે. 

બાળક ઉંમિ મ જબ 

અપેભક્ષત ઘણા ં
કૌશલ્યો દશાયવે છે 

પિંત  કેટલાકં કાયો 
દશાયવવાન  ંચાલ  િાખે 
છે જેને આ ક્ષેત્રમા ં
તેનાથી થોડા નાના 
બાળકના ંકાયો જેવા ં
વણયવી શકાય છે. 

બાળકને કૌશલ્યો છે 

જે આપણે આ કે્ષત્રમા ં
તેની ઉંમિ મ જબ 

અપેક્ષા કિી શકીએ 

છીએ. જોકે (કેટલીક) 

ભચિંતાઓ છે. 

બાળકમા ંએ 

તમામ કૌશલ્યો 
છે જે આપણે આ 

ક્ષેત્રમા ંતેની 
ઉંમિના બાળક 

પાસે અપેક્ષા 
િાખી શકીએ 

છીએ. 

છેલ્લા સાિાશં પછીથી બાળકે આ ક્ષેત્ર સબંિંી કોઈ નવા ંકૌશલ્યો કે વતયનો દશાયવ્યા ંછે?  િા  ના  
લાગ  પડત  ં
નથી 
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ભાગ III – મારા બાળક અને પડરિારનાું પડરણામો 
 

બાળક અને પડરિારનાું પડરણામો 
આ મારિતી તમને તમાિા બાળકના વશક્ષણ અને વવકાસ માટે તમાિી પ્રાથવમકતાઓના આિાિે તમાિી દિિોજની પ્રવવૃિઓ અને રદનચયાયમા ં
તમાિા બાળકની સિિાભગતાને સિાય કિવામા ંમદદ કિશે. પરિણામો તિીકે તમે જે પ્રવવૃિઓ પિ ધ્યાન કેન્ન્િત કિો છો તે તમાિા બાળકની 

પ્રગવતના માપ તિીકે કામ કિે છે પિંત   તે માત્ર તમાિી ટીમ સાથે કિેલી પ્રવવૃિઓ જ નિીં િોય. 
 

ઇન્ફન્ટ્સ એન્ડ ટૉડલસય પ્રોગ્રામ પ ખ્ત વયના એ લોકોને મદદ કિે છે જેઓ તમાિા બાળક સાથે વનયવમત અંતઃરક્રયા કિે છે. તમાિા બાળકના 
જીવનમા ંપ ખ્તો કઈ િીતે શે્રષ્ઠ (વાચંવાન ,ં કિવાન ,ં સાિંળવાન ,ં જોવાન )ં શીખે છે? 

 

 

પડરણામ #  પરિણામો કાયાયતમક, માપી શકાય તેવા ંને દિિોજની પ્રવવૃિઓ અને રદનચયાયના સદંિયમા ંછે. 

આપણી દિિોજની પ્રવવૃિ/રદનચયાયમા ંઆપણ ેકેવી ઘટનાઓ  

બન ેતમે ઈચ્છીએ છીએ? 

આપણ ેત ેમેળવી લીધ  ંત ેઆપણન ેકેવી િીત ેખબિ પડે? 

ક્યા ંસ િીમા?ં 

  

રણનીશતઓ 

આ પરિણામ પિ ધ્યાન આપવા અતયાિે શ  ંથઈ િહ્  ંછે? શરૂઆત કિવા/ચાલ  િાખવા માટે કેટલીક પ્રાિંભિકકાયયનીવતઓ કઈ છે? 

 

િહલેા હસ્તકે્ષપ મ લાકાતો દરશમયાન તમારી સાિે સુંય  તત રીતે આ પડરણામ સુંબુંશિત િિારાની અને ચાલ  રહલેી કાયટનીશતઓ શિકસાિાિ.ે 

આ IFSP પરિણામ આ બાબત સબંિંી છે: 

 તમાિા બાળક દ્વાિા િકાિાતમક સામાજજક સબંિંો વવકસાવવામા ંઆવવા 
 તમાિા બાળક દ્વાિા જ્ઞાન અન ેકૌશલ્યો મળેવી અન ેતમેનો ઉપયોગ કિાવો 
 તમાિા બાળક દ્વાિા જરૂરિયાતો પિૂી કિવા યોગ્ય વતયનનો ઉપયોગ કિાવો 
 પરિવાિ સબંિંી પરિણામ 

 

િૈક્ષચણક પડરણામો ધ્યાનમાું લેિાયા (3 િષટ કે તેિી િધ  ઉંમરે 

જરૂરી) 
 િાષા  ગણના  પવૂયસાક્ષિતા 
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પડરણામોની પ્રગશતની સમીક્ષા 

સમીક્ષા કોડ: શે્રટઠ લાગ  પડતો કોડ પસુંદ કરો. કોડ: તારીખ: ટૂુંકી સહી: ડટપ્પણીઓ: 

1- મળેવી લીધ –ં આપણ ેત ેકિી લીધ !ં 
2- પ્રરક્રયામા ં– આપણ ેપ્રગવત કિી િહ્યા છીએ 

3- ફેિફાિની જરૂિ છે – ચાલો અન કલૂનો કિીએ 

     

a. પરિણામોમા ંસ િાિ કિો 

b. સવેા બદલો 

c. અન્ય:  

4- િવ ેજરૂિ નથી – અન્યત્ર ધ્યાન કેન્ન્િત કિીએ. 

5- મોકૂફ િાખવામા ંઆવ્ર્  ં
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ભાગ IV – અમારી િહલેા હસ્તકે્ષપ સહાયો અને સેિાઓ 
 

િહલેા હસ્તકે્ષપ સેિાઓનો સારાુંિ 

કાયાયતમક IFSP પરિણામોના વવકાસના પગલે સિાયો અને સેવાઓ નક્કી કિવામા ંઆવે છે. પરિવાિ અને સમ દાય પ્રવવૃિઓમા ંકાયાયતમક સિિાભગતા દ્વાિા તેમના બાળકના વશક્ષણ 

અને વવકાસને સિાય કિવાની પરિવાિોની ક્ષમતા વિાિવા માટે તે ઘડવામા ંઆવે છે. વિલેા િસ્તક્ષેપ સેવાઓ આપવામા ંસીિી ભવૂમકા િિાવતી દિેક સસં્થા કે વ્યક્તત આ IFSPમા ં
પરિણામો મેળવવા માટે પરિવાિને સિાય કિવા માટે જવાબદાિ છે. 

 

પ્રા
િશ
મક

 પ્ર
દા
તા

 

પડ
રિ

ાર
 સે
િા

 

સુંય
ોજ
ક 

િહલેા 
હસ્તકે્ષપ 

સેિા 

તીવ્રતા આવશૃિ સેિા પડરિેિ અિશિ 

 વ્યક્તત 

 સમહૂ 

કેટલી િાર? #સત્રો સત્ર દીઠ # શમશનટ  ઘર 

 સમ દાય 

 અન્ય* 

*કારણો પરૂાું પાડો 

િરૂઆતની 
આયોજજત 

તારીખ 

પરૂ ું  
િિાની 
આયોજજત 

તારીખ 

  

 

 વ્યક્તત 

 સમિૂ 
   

 ઘિ 

 સમ દાય 

 અન્ય* 

 *કાિણો પિૂા ંપાડો 

  

સેિા પ્રદાતાન ું નામ:  સુંપકટ  માડહતી:  

  

 

 વ્યક્તત 

 સમિૂ 
   

 ઘિ 

 સમ દાય 

 અન્ય* 

 *કાિણો પિૂા ંપાડો 

  

સેિા પ્રદાતાન ું નામ:  સુંપકટ  માડહતી:  

  

 

 વ્યક્તત 

 સમિૂ 
   

 ઘિ 

 સમ દાય 

 અન્ય* 

 *કાિણો પિૂા ંપાડો 

  

સેિા પ્રદાતાન ું નામ:  સુંપકટ  માડહતી:  

  

 

 વ્યક્તત 

 સમિૂ 
   

 ઘિ 

 સમ દાય 

 અન્ય* 

 *કાિણો પિૂા ંપાડો 

  

સેિા પ્રદાતાન ું નામ:  સુંપકટ  માડહતી:  

  

 

 વ્યક્તત 

 સમિૂ 
   

 ઘિ 

 સમ દાય 

 અન્ય* 

 *કાિણો પિૂા ંપાડો 

  

સેિા પ્રદાતાન ું નામ:  સુંપકટ  માડહતી:  

 

િહલેા હસ્તકે્ષપ સેિા(ઓ)ના પ્રદાનની ચચાટ: 
 

 

*જો વિલેા િસ્તકે્ષપ સેવા ક દિતી વાતાવિણમા ંઆપી ન શકાય તો ક દિતી વાતાવિણમા ંપરિણામો મેળવી ન શકાયા ંતે માટે IFSP ટીમના 
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વનણયયન  ંકારણ શ  ંછે? 

 

 

અંિ/દૃન્ટટની રીતે ખામી અિિા બશિર/શ્રિણમાું તકલીફિાળાું બાળકો માટે સેિાઓ 

શ  ંમાતાવપતાને Maryland School for the Blind વવશે મારિતી અપાઈ િતી?  િા  ના  
લાગ  પડત  ં
નથી 

શ  ંમાતાવપતાને Maryland School for the Deaf વવશે મારિતી અપાઈ િતી?  િા  ના  
લાગ  પડત  ં
નથી 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

3 વષયની ઉંમિ પિલેા સકં્રમણ (િાગ V, વવિાગ A) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

ભાગ V – મારા બાળકના સુંક્રમણન ું આયોજન 

શિભાગ A – સુંક્રમણો ઓળખિાું 

વિલેા િસ્તકે્ષપ સેવાઓમા ંપરિવાિની સિિાભગતાના બિા જ સમય દિવમયાન સકં્રમણો થાય છે. કેટલાકં સકં્રમણો અનૌપચારિક િોય છે જેમ કે 

િૉક્સ્પટલમા ંિહ્યા બાદ ઘિે જવ ,ં અથવા નવા બાળક સિંાળ પ્રદાતા પાસે જવ ,ં અથવા જયાિે માતાવપતા નવી નોકિી શરૂ કિે. સકં્રમણ એટલે વિલેા 
િસ્તકે્ષપમાથંી બિાિ નીકળવ  ંઅથવા સિંવત: સમ દાય કે શાળા ખાતે અન્ય કાયયક્રમમા ંજવ -ં પણ છે.  તમામ પ્રકાિના સિળ સકં્રમણો માટે તમાિી 

IFSP ટીમ તમને આયોજન કિવામા ંમદદ કિી શકે છે. 

ઓળખાયેલાું સુંક્રમણો: 
 

 સુંક્રમણ 3 િષટની ઉંમર પહલેાું  સુંક્રમણ આયોજન નોંિો/ભશિટયનાું પગલાુંઓ પર જાિ 

 

 સુંક્રમણ 3 િષટની ઉંમરે 

સુંક્રમણ આયોજન બેઠક તારીખ (33 મડહના સ િીમાું હોિી જોઈએ):  

જો બાળક 33 મડહનાની ઉંમરે પહોંચી ગયા પછીસકં્રમણ આયોજન બઠેક 

થતી િોય તો સ્પષ્ટતા કિતા નીચનેા પ્રવતિાવ સામ ેરટક કિો. (માત્ર એક જ 

સામે ડટક કરો.) 
પરિવાિનો સપંકય  કિવાના પ્રયાસો વનષ્ફળ ગયા 
બાળકન ે31.5 મરિનાની ઉંમિે કે ત ેપછી િેફિ કિાર્ .ં 
પરિવાિે બેઠક બીજી તાિીખે િાખવા અથવા બેઠકમા ંવવલબં કિવા વવનતંી 

કિી 

જો સકં્રમણ આયોજન બઠેક બાળકના ત્રીજા જન્મડદિસ પહલેાું એક િાર પણ ન 

િઈ હોય તો સ્પષ્ટતા કિતા નીચનેા પ્રવતિાવ સામ ેરટક કિો. (માત્ર એક જ સામે 

ડટક કરો.) 

પરિવાિનો સપંકય  કિવાના પ્રયાસો વનષ્ફળ ગયા 
બાળકન ે34.5 મરિનાની ઉંમિે કે ત ેપછી િેફિ કિાર્ .ં 
પરિવાિે બઠેકમા ંિાગ લવેાની ના પાડી 

અન્ય:  અન્ય:  

િાળા પિેૂના ખાસ શિક્ષણ અને સુંબુંશિત સેિાઓ માટે લાયકાતની શિચારણા (ભાગ B) 

 િાગ B લાયકાત વવશ ેવવચાિવાની માતાવપતાની ઈચ્છા 
 િાગ B લાયકાત વવશ ેવવચાિવાની માતાવપતાની ઈચ્છા નિી 

પ્રારું ચભક IEP લાયકાત શનિાટરણ બેઠકનાું પડરણામો (શિિષે શિક્ષણ સ્ટાફ દ્વારા ભરિાન ું છે) 

શિિેષ શિક્ષણ સ્ટાફ: પ્રાિંભિક IEP લાયકાત વનિાયિણ બઠેક પછી તરત આ વવિાગ િિો અન ેિાગ C મારિતી નોંિ (ડેટા એન્રી)ન ેસ પ્રત કિો. પ્રાિંભિક IEP 

લાયકાત વનિાયિણ બઠેકના ંપરિણામો દશાયવતા ંવવિાનો સામ ેરટક કિો. 
 IFSP દ્વાિા ચાલી િિલેી સવેાઓ માટેઅથવાIEP દ્વાિા શાળા પવૂનેા વવશષે વશક્ષણ અન ેસબંવંિત સવેાઓ માટેબાળક લાયક િોવાન  ંનક્કી થર્  ંછે. 

 IFSP દ્વાિા ચાલી િિલેી સવેાઓ માટેઅથવાIEP દ્વાિા શાળા પવૂનેા વવશષે વશક્ષણ અન ેસબંવંિત સવેાઓ માટેબાળક ગેરલાયક િોવાન  ંનક્કી થર્  ંછે. 

સુંક્રમણ આયોજન નોંિો/ભશિટયનાું પગલાુંઓ પર જાિ 

 

 સુંક્રમણ 3 િષટની ઉંમર પછી 
સુંક્રમણ આયોજન બેઠક તારીખ:   

જો સકં્રમણ આયોજન બઠેક બાળક જ્યારે લાયક ન રહ ેતે તારીખના 90 

ડદિસ પહલેાુંની તારીખ પછીથઈ િોય તો સ્પષ્ટતા કિતા નીચનેા 
પ્રવતિાવની સામ ેરટક કિો. (માત્ર એક જ સામે ડટક કરો.)  
 

પરિવાિનો સપંકય  કિવાના પ્રયાસો વનષ્ફળ ગયા 
પરિવાિે બેઠક બીજી તાિીખે િાખવા અથવા બેઠકમા ંવવલબં કિવા વવનતંી કિી 

જો સકં્રમણ આયોજન બઠેક બાળક જ્યારે લાયક ન રહ ેતે તારીખ પહલેાુંથઈ જ ન 

િોય તો સ્પષ્ટતા કિતા નીચનેા પ્રવતિાવની સામ ેરટક કિો. (માત્ર એક જ સામે 

ડટક કરો.) 
 

પરિવાિનો સપંકય  કિવાના પ્રયાસો વનષ્ફળ ગયા 
પરિવાિે 90 રદવસની સમય-મયાયદા પિલેા IEP સવેાઓ પસદં કિી 
પરિવાિે બઠેકમા ંિાગ લવેાની ના પાડી 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

3 વષયની ઉંમિ પિલેા સકં્રમણ (િાગ V, વવિાગ A) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

અન્ય:  
 અન્ય:   

શિિેષ શિક્ષણ અને સુંબુંશિત સેિાઓ માટે શિચારણા (ભાગ B) 

બાળકના 4િાજન્મડદિસ પછી િાળા િષટ િરૂ િતા પહલેાું: 

માતાવપતા IEP દ્વાિા શાળા પવૂ ેવવશેષ વશક્ષણ અન ેસબંવંિત સવેાઓ પિ વવચાિવા માગે છે 

માતાવપતાIEP દ્વારા િાળા પિેૂ શિિેષ શિક્ષણ અને સુંબુંશિત સેિાઓ પર શિચારિા માગતાનિી 
બાળકના 4િા

 જન્મડદિસ પછી િાળા િષટ િરૂ િાય ત્યારે: 

 માતાવપતા IEP દ્વાિા શાળા પવૂ ેવવશેષ વશક્ષણ અન ેસબંવંિત સવેાઓ પિ વવચાિવા માગે છે 

 માતાવપતા IEP દ્વાિા શાળા પવૂ ેવવશેષ વશક્ષણ અન ેસબંવંિત સવેાઓ પિ વવચાિવા માગતા નિી 
સુંક્રમણ આયોજન નોંિો/ભશિટયનાું પગલાુંઓ પર જાિ 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

3 વષયની ઉંમિે સકં્રમણ (િાગ V, વવિાગ A) - સશંોવિત 6/18/18 MD IFSP 10/1/18 

ભાગ V – મારા બાળકના સુંક્રમણન ું આયોજન 

શિભાગ B –સુંક્રમણન ું આયોજન 

સુંક્રમણ આયોજન નોંિો/ભશિટયનાું પગલાુંઓ 
 

સામ દાશયક સેિાઓ 

 

પરિવાિને સામ દાવયક સેવાઓ માટે િેફિ કિાયા છે? િા ના જો હા, તો કૃપા કરીને લાગ  પડતી સેિાઓ સામે ડટક કરો. 
 

શિકાસલક્ષી/તબીબી/આરોગ્ય ચાઇલડ કેર/સુંિિટન પડરિાર સહાય 

 વવકાસલક્ષી થિેાપીઓ (િાગ C અને િાગ B 

વસવાયની) 

 સાિન/ઉપકિણો 
 ઘિે આિોગ્ય સિંાળ (િોમ િલે્થ કેિ) 

 િસીઓ 

 માનવસક આિોગ્ય સવેાઓ 

 પ્રાથવમક આિોગ્ય સિંાળ (પ્રાયમિી િલે્થ કેિ) 

 મરિલાઓ, વશશ ઓ અન ેબાળકો (વવમને. 

ઇનફન્ટ્સ એન્ડ ભચલ્રન - WIC) કાયયક્રમ 

 કેમ્પ 

 ઈવન સ્ટાટય  
 ફેવમલી ડે કેિ 

 ગ્રપૂ ચાઇલ્ડ કેિ 

 િડે સ્ટાટય  
 શાળા પવૂનેા ંબાળકોના ંમાતાવપતા માટે ઘિે 

સચૂના (િોમ ઇન્સ્રતશન ફૉિ પિેન્ટ્સ ઑફ 

પ્રીસ્કૂલ યગં્સ્ટસય HIPPY) 

જૂસને્ટિ 

 પ્લ ેગ્રપૂ 

 પ્રીસ્કૂલ કાયયક્રમ: 

 સાવયજવનક 

 ખાનગી 

 મનોિંજનનો કાયયક્રમ 

 પરિવાિ સિાય કેન્િ (ફેવમલી સપોટય  સને્ટિ) 

 પરિવાિ સિાય નટેવકય /શાળા પવૂ ેિાગીદાિો 
(ફેવમલી સપોટય  નટેવકય /પ્રીસ્કૂલ પાટયનસય) 

 ઘિે મ લાકાત (િોમ વવભિરટિંગ) કાયયક્રમ (કૃપા 
કિીન ેજણાવો): 

   

 માતાવપતા વશક્ષણ 

 સિાય સમિૂ (સપોટય  ગ્રપૂ) 

 અન્ય:   

 

અન્ય સામ દાશયક સેિાઓ 

   

 

સુંક્રમણ આયોજન નોંિો/ભશિટયનાું પગલાુંઓ 

પ્રવશૃિઓ સમયરેખા જિાબદાર વ્યક્તત(ઓ) 

   



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

IFSP સેવાઓ ચાલ  િાખવા માટેની સમંવત અથવા બિં કિવા માટેની માગણી (િાગ VI) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18  

ભાગ VI – માતાશપતાની સુંમશત (ત્રણ િષટની ઉંમરે અિિા તે પહલેાું) 
પડરિારની પસુંદ: IFSP સેિાઓ ચાલ  રાખિા માટે સુંમશત અિિા પરૂી કરિાની શિનુંતી  

પડરિારો પાસે પસુંદગી છે 
 

• મને/અમને વાવષિક સચૂના (નૉરટરફકેશન) “વિલેા િસ્તક્ષેપમા ંજયાિે તમાર ં બાળક 3 વષયન  ંથાય તયાિે િાવવ પગલાઓં માટે પરિવાિ 

માગયદવશિકા – પરિવાિો પાસે એક પસદંગી છે” (અ ફેવમલી ગાઇડ ટ  નેતસ્ટ સ્ટેપ્સ વ્િને યૉિ ચાઇલ્ડ ઇન અલી ઇન્ટિવેન્શન ટન્સય થ્રી – 

ફેવમલીિ િવે અ ચૉઇસ) ની એક નકલ મળી છે,  

• ઈન્ન્ડવવજર્ અલ્સ વવથ રડસેભબભલટીિ એજર્ કેશન એતટ (અક્ષમતાઓ સાથેની વ્યક્તતઓ માટે વશક્ષણ અવિવનયમ IDEA) િઠેળ 

વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઇન્ન્ડવવજર્ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) દ્વાિા અપાતી વિલેા િસ્તક્ષેપ સેવાઓ અને IDEA 

િઠેળ વૈયક્તતકૃત વશક્ષણ કાયયક્રમ ( ઈન્ન્ડવવજર્ અલાઇઝ્ડ એજર્ કેશન પ્રોગ્રામ IEP) દ્વાિા અપાતી શાળા પવેૂ વવશેષ વશક્ષણ સેવાઓ 

વચ્ચેના તફાવતો અંગે મને/અમને જાણ કિાઈ છે.  

• હ /ંઅમે સમજીએ છીએ કે માર ં/અમાર ં બાળક િાલમા ંIFSP િિાવે છે અને માર ં/અમાર ં બાળક IDEA િઠેળ અક્ષમતા સાથેના બાળક તિીકે 

શાળા પવેૂ વવશેષ વશક્ષણ મેળવવા માટે લાયક જણાર્  ંછે.  

• મને/અમને IFSP દ્વાિા વિલેા િસ્તક્ષેપ સેવાઓ ચાલ  િાખવાના IFSP વવકલ્પ અને IEP દ્વાિા વવશેષ વશક્ષણ શાળા પવેૂ સેવાઓ શરૂ 

કિવામાથંી પસદંગી કિવાના માિા/અમાિા અવિકાિ વવશે જણાવાર્  ંછે.  

• હ /ંઅમે સમજીએ છીએ કે જો હ /ંઅમે IEP દ્વાિા માિા/અમાિા બાળક માટે સેવાઓ મેળવવાન  ંઅને IFSP સેવાઓ બિં કિવાન  ંપસદં કિીશ  ં
તો માર ં/અમાર ં બાળક IFSP દ્વાિા લાયક નિીં િિ.ે 

• હ /ંઅમે સમજીએ છીએ કે જો હ /ંઅમે IFSP દ્વાિા માિા/અમાિા બાળક માટે સેવાઓ મેળવવાન  ંપસદં કિીશ  ંતો, કોઈ પણ સમયે હ /ંઅમે 

IFSP દ્વાિા વિલેા િસ્તક્ષેપ સેવાઓમા ંસિિાભગતા સમાપ્ત કિી શકીએ છીએ અને IEP દ્વાિા વવશેષ વશક્ષણ શાળા પવેૂ સેવાઓ શરૂ 

કિવાન  ંપસદં કિી શકીએ છીએ.  

• હ /ંઅમે સમજીએ છીએ કે સ્થાવનક અગ્રણી સસં્થા, IEP દ્વાિા સેવાઓ શરૂ થાય તે તાિીખ સ િી વવસ્તાિેલા IFSP વવકલ્પ િઠેળ IFSP 

સેવાઓ પિૂી પાડવાન  ંચાલ  િાખવા બિંાયેલી છે.  જોકે, જો હ /ંઅમે IEP વવકલ્પ પસદં કિીએ, પિંત   IEP ટીમએ વવકસાવેલા IEPમા ં
પ્રસ્તાવવત વવશેષ વશક્ષણ અને સબંવંિત સેવાઓને સમંવત આપવાની ના પાડીએ તો હ /ંઅમે સમજીએ છીએ કે IFSP સેવાઓ સમાપ્ત થઈ 

જશે. 

• હ /ંઅમે સમજીએ છીએ કે IFSP સેવાઓ ચાલ  િાખવા માટેની માિી/અમાિી સમંવત સ્વૈચ્ચ્છક છે અને હ /ંઅમે કોઈ પણ સમયે સમંવત પાછી 
ખેંચી શકીએ છીએ. 

 

પડરિારની પસુંદ 

એકખાનામાું ડટક કરો. 

 હ /ંઅમે માિા/અમાિા બાળકના ત્રીજા જન્મરદવસ પછી IFSP દ્વાિા માિા/અમાિા બાળક અને પરિવાિ માટે વિલેા િસ્તક્ષેપ સેવાઓ 

ચાલ  રાખિા માટે સમંત છીએ.  



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

IFSP સેવાઓ ચાલ  િાખવા માટેની સમંવત અથવા બિં કિવા માટેની માગણી (િાગ VI) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18  

 હ /ંઅમે 3 વષયની ઉંમિે માિા/અમાિા બાળક અને પરિવાિ માટે વિલેા િસ્તક્ષેપ સેવાઓ સમાપ્ત કરિાની માગણી કરીએ છીએ.   

 

  

માતાશપતા/િાલી/સરોગેટની સહી તારીખ 

 

  

માતાશપતા/િાલી/સરોગેટની સહી તારીખ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

IDEA સમંવત (િાગ VII, વવિાગ A) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

ભાગ VII – અશિકારપત્રો 
ભાગ A – IDEA સુંમશત 

અશિકારપત્રો 
 

માતાશપતા/િાલી/સરોગેટની સુંમશત 

• મને/અમને આ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઇન્ન્ડવવજર્ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP)ના વવકાસમા ંિાગ 

લેવા તક મળી િતી અને મને/અમને IFSP બેઠકની વાજબી સચૂના (નોરટસ) આપવામા ંઆવી િતી.   

• મને/અમને માતાવપતાના અવિકાિો:મેિીલેન્ડ પ્રરક્રયાતમક સિંક્ષણ નૉરટસ . અને મેિીલેન્ડની વિલેી િસ્તક્ષેપ પ્રણાલી વવશે 

પરિવાિ માટેની મારિતી પ ક્સ્તકા દ્વાિા આ કાયયક્રમ િઠેળ માિા/અમાિા માતાવપતાના અવિકાિો વવશે જાણ કિવામા ંઆવી છે  

• વિલેા િસ્તક્ષેપ સેવાઓ IFSPમા ંવણયવ્યા પ્રમાણે આપવામા ંઆવશે. હ /ંઅમે સમજીએ છીએ કે IFSPની ઓછામા ંઓછ ંદિ છ 

(6) મરિને સમીક્ષા કિવામા ંઆવશે. 

• હ /ંઅમે સમજીએ છીએ કે માિી/અમાિી સમંવત સ્વૈચ્ચ્છક છે અને હ /ંઅમે કોઈ પણ સમયે સમંવત પાછી ખેંચી શકીએ છીએ.   

• હ /ંઅમે સમજીએ છીએ કે ફેવમલી એજર્ કેશન િાઇટ્સ એન્ડ પ્રાયવસી એતટ (પરિવાિ શૈક્ષભણક અવિકાિો અને ગોપનીયતા 
અવિવનયમ FERPA)ની જોગવાઈઓ િઠેળ વસવાય માિી/અમાિી સિી અને લેભખત સમંવત વગિ િેકૉડય  જાિિે નિીં કિવામા ં
આવે. આ કાયદો વિલેા િસ્તક્ષેપ પ્રણાલીમા ંસિિાગી સસં્થાઓને વિલેા િસ્તક્ષેપ િેકૉડય  જાિિે કિવાની મજૂંિી આપે છે.  

• હ /ંઅમે સમજીએ છીએ કે સિકાિી સસં્થા િાજયવ્યાપી ડેટાબૅિ દ્વાિા મારિતી સબવમટ કિશે.  કાયયક્રમોને િડંોળ પરૂ ં પાડવાન  ં
શક્ય બને તે માટે મેિીલેન્ડ િાજય વશક્ષણ વવિાગ (મેિીલેન્ડ સ્ટેટ રડપાટય મેન્ટ ઑફ એજર્ કેશન - MSDE) અને િાજયની અન્ય 

સસં્થાઓ દ્વાિા આ ડેટાબૅિનો, યોગ્ય િોય તેમ, ઉપયોગ થશે.  

• મને/અમને માિી/માિી માતિૃાષા અથવા સદેંશાવ્યવિાિના અન્ય પ્રકાિ દ્વાિા IFSP ટીમના વનણયય(યો)ની જાણ કિાઈ છે. 

• આ યોજના એ પરિણામોન  ંપ્રવતભબિંબ છે જે માિા/અમાિા બાળક અને પરિવાિ માટે અગતયના ંછે. 

• હ /ંઅમે યોજના અને માતાવપતાના અવિકાિો સમજીએ છીએ અને આ IFSPનો અમલ કિવા અન મવત આપીએ છીએ. 

 

માતાશપતા/િાલી/સરોગેટની સહી  તારીખ 

 
 
 
 
 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

મેરડકલ આવસસ્ટન્સ માટે સમંવત (િાગ VII, વવિાગ B) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

ભાગ VII – અશિકારપત્રો 
શિભાગ B – મેડડકલ આશસસ્ટન્સ (MA) માટે સુંમશત 

અશિકારપત્રો 
 

માતાશપતા/િાલી/સરોગેટની સુંમશત 

પ્રદાતા સસં્થા, ભબલ માટે, તમેના બાળકની અંગત ઓળખી શકાય તેવી મારિતી, ફેવમલી એજર્ કેશનલ િાઇટ્સ એન્ડ પ્રાયવસી એતટ (પરિવાિ શૈક્ષભણક 

અવિકાિો અન ેગોપનીયતા અવિવનયમ FERPA) અન ેઈન્ન્ડવવજર્ અલ્સ વવથ રડસભેબભલટીિ એતટ (અક્ષમતાઓ સાથનેી વ્યક્તતના વશક્ષણનો અવિવનયમ IDEA) 

મ જબ, મરેડકલ આવસસ્ટન્સ ( તબીબી સિાય MA) કાયયક્રમના વિીવટ માટે જવાબદાિ િાજયની સસં્થાન ેમિેીલને્ડ આિોગ્ય વવિાગ (મિેીલને્ડ રડપાટયમને્ટ ઑફ 

િલે્થ MDH), આપ ેત ેપિલેા ંમાતાવપતાની સમંવત મેળવી લેવી જ જોઈએ સમંવત આપીન,ે તમ ેસમજો છો અન ેલભેખતમા ંસમંત થાવ છો કે સિકાિી સસં્થા 
તમાિા બાળકન ેઅપાતી સવેાઓ માટે ચ કવણી કિવા તમાિા બાળકના Medicaid ન ેજોઈ શકે છે. 

તમારા બાળકને િહલેા હસ્તકે્ષપ સેિાઓ આપિા માટે, પ્રદાતા સુંસ્િા આમ કરી િકિે નહીં: 
• તમન ેIDEA િઠેળ તમાિા બાળક માટે સવેાઓ મળેવવા િાજયના MA કાયયક્રમમા ંિિતી કિવા અથવા નોંિણી કિવા માટે ફિજ પાડવી; 
• સવેાઓ માટે દાવો કિવાન  ંફૉમય િિતી વખત ેથયલેો કપાવવાપાત્ર કે સિ ચ કવવાપાત્ર િકમની ચ કવણી તિીકે તમાિા ભખસ્સામાથંી ખચય કિવા 

તમન ેફિજ પાડવી; 
• મરેડકલ આવસસ્ટન્સ િઠેળ તમાિા બાળકના લાિોનો ઉપયોગ, જો ત ેઉપયોગથી: 

o પ્રાપ્ય આજીવન કવિેજ અથવા અન્ય કોઈ ઇન્સ્યૉડય  લાિ ઘટતો િોય, 

o સવેાઓ, જે અન્યથા મરેડકલ આવસસ્ટન્સ દ્વાિા આવિી લેવાતી િોય અન ેતમાર ં બાળક શાળાની બિાિ િોય તયાિે તનેા માટે જરૂિી 
િોય, ત ેમાટે તમાિા પરિવાિે ચ કવણી કિવી પડે તેમ િોય  

o પ્રીવમયમ વિાિે અથવા લાિો કે વીમાઓ ચાલ  િિવેાન  ંબિં થવા તિફ લઈ જાય, અથવા 
o સમગ્ર આિોગ્ય સબંિંી ખચાયઓના આિાિે ઘિે તમેજ સમ દાય આિારિત છૂટ માટે લાયકાત ગ માવવાન  ંજોખમ થાય. 

તમને કોઈ પણ સમયે િાજયના મેરડકલ આવસસ્ટન્સ કાયયક્રમને અંગત િીતે ઓળખી શકાય તેવી મારિતી જાિેિ કિવા બાબતે તમાિી સમંવત પાછી ખેંચવાનો 
અવિકાિ છે. તમાિા બાળકની અંગત િીતે ઓળખી શકાય તેવી મારિતી જાિિે કિવા માટે પ્રદાતા સસં્થાને આપેલી સમંવત જો તમે પાછી ખેંચો તો તેનાથી પ્રદાતા 
સસં્થા તેની, માતાવપતાને કોઈ પણ ખચય વગિ, તમાિા બાળકને તમામ જરૂિી સેવાઓ અપાય તે સ વનવિત કિવાની જવાબદાિી,માથંી મ તત થઈ જતી નથી.   

શ ું તમાર ું  બાળક MA માટે લાયક છે? િા   ના MA નુંબર:   

•  હ  ંવિલેા િસ્તક્ષપે સવેાઓના કેસ મેનજેમને્ટ માટે અન ેઆ IFSP ના ઓળખાયલેા સવેા સયંોજક(કો)ની MA સવેા સયંોજક(કો) તિીકે વનમણ ૂકં થઈ 

શકે છે ત ેઅંગે સમંત થઉં છ ં(COMAR 10.09.40). હ  ંસમજ ં છ ંકે માિા બાળક માટે MA સવેા સયંોજકન ેપસદં કિવા હ  ંસ્વતતં્ર છ.ં આ સમય,ે હ  ં
નીચનેા સવેા સયંોજક(કો)ન ેસ્વીકાર ં છ:ં 

MA સેિા સુંયોજકન ું નામ:  

MA સેિા સુંયોજકન ું નામ:  

•  હ  ંસમજ ં છ ંકે જો િવવષ્યમા ંહ  ંMA સવેા સયંોજકન ેબદલવા ઈચ્છ ંતો હ  ંપરિવતયન કિવા વિલેા િસ્તક્ષપે કાયયક્રમન ેકૉલ કિી શક ં છ.ં  

•  હ  ંસમજ ં છ ંકે આ સેવાનો િતે   જરૂિી તબીબી, સામાજજક, શકૈ્ષભણક અન ેઅન્ય સવેાઓન ેપિોંચ મળેવવામા ંસિાય કિવાનો છે.  

•  હ  ંમાિા બાળકની અંગત િીત ેઓળખી શકાય તવેી મારિતી, મરેડકલ આવસસ્ટન્સ બવેનરફટ્સ મળેવવા માટે િાજયના મરેડકલ આવસસ્ટન્સ કાયયક્રમન ે

આપવા પ્રદાતા સસં્થાન ેમાિી સમંવત આપ  ંછ.ં 

•  માિા બાળકના IFSP િતે  ઓના અમલ સબંિં,ે સેવા સયંોજન તમેજ આિોગ્ય સબંિંી સેવાઓ માટે Medicaid પાસથેી ખચય વસલૂવાની પ્રદાતા 
સસં્થાન ેહ  ંઅન મવત આપ  ંછ.ં  

•  હ  ંસમજ ં છ ંકે જો હ  ંપ્રદાતા સસં્થાન ેMA િડંોળોના ઉપયોગની પિવાનગી આપવાન  ંનકાર ં તો તનેાથી પ્રદાતા સસં્થા માતાવપતાન ેકોઈ ખચય વગિ 

માિા બાળકન ેતમામ જરૂિી સવેાઓ પિૂી પાડવાન  ંસ વનવિત કિવાની તેની જવાબદાિીમાથંી મ તત થઈ જતી નથી. 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

મેરડકલ આવસસ્ટન્સ માટે સમંવત (િાગ VII, વવિાગ B) - સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

•  હ  ંસમજ ં છ ંકે આ સેવા, MAના અન્ય લાિો માટે માિા બાળકની લાયકાતન ેસીવમત કે અન્ય િીત ેઅસિ કિતી નથી.  હ  ંએમ પણ સમજ ં છ ંકે માર ં 
બાળક જો એક કિતા ંવધ  પ્રકાિ માટે લાયક ઠિે તો MA િઠેળ આ જ પ્રકાિન  ંકેસ મનેજેમને્ટ મળેવી ન પણ શકે.  

 

  

માતાશપતા/િાલી/સરોગેટની સહી  તારીખ 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

આગોતિી લભેખત નોરટસ- સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

િૈયક્તતકૃત પડરિાર સેિા યોજના (ઇન્ન્ડશિજ્ય લાઇઝ્ડ ફેશમલી સશિિશસ પ્લાન - IFSP) 

આગોતિી લેભખત સચૂના (નૉરટસ) 
 

બેઠકનો હતે   
પ્રસ્તાશિત કરાયેલ અને/અિિા 
નકારાયેલ પગલ ું(લાુંઓ) 

શનન્ટક્રય ક્સ્િશત માટેનાું કારણો (એક પસદં કિો) 

(લાગ  પડતા ત મામસામ ે

રટક કિો.) 
(IFSPન ેચાલ  રાખિા, તેમાું સ િારો કરિા 
અથવાતેને સમાપ્ત કરિા એક પસદં કિો.) 

શનન્ટક્રય તારીખ:  

 વચગાળાન  ં
 પ્રાિંભિક IFSP 

 છ માવસક સમીક્ષા 
 અન્ય સમીક્ષા  
 વાવષિક સમીક્ષા 

 IFSP શરૂ કિો 
 IFSP ચાલ  િાખો 
 IFSP સ િાિો (લાગ  પડતાતમામસામે રટક કિો.) 

 સેવામા ંવદૃ્ધદ્ધ 

 સેવામા ંવદૃ્ધદ્ધ 

 સેવામા ંસ િાિો  
 સેવા સમાચ્પ્ત 

 પરિણામો ઉમેિો/સ િાિો 
 સકં્રમણ યોજના- 3 વષયની ઉંમિે 

 સકં્રમણ યોજના- 3 વષયની ઉંમિ પછી 
 IFSP સમાપ્ત કિો (જો પસદં કિાર્  ંિોય, તો “શનન્ટક્રય 

ક્સ્િશત માટેનાું કારણો” વવિાગ િિો.) 

 ગેિલાયક ઠિાવાર્ -ંમાત્ર સ્ક્રીવનિં ગ(જન્મથી 3) 

 ગેિલાયક ઠિાવાર્ -ંબાળક ક્યાિેય લાયક નિોત  (ંજન્મથી 3 વર્ષ સધુીમાાં) 

 સપંકય  કિવાના પ્રયાસો વનષ્ફળ િહ્યા (જન્મ–4 વષયની ઉંમિ) 

 માતાવપતાએ પાછ ંખેંચ્ર્  ં(જન્મ–4 વષયની ઉંમિ) 

 ત્રણ વષયની ઉંમિ પિૂી થાય તે પિલેા ંIFSP પિૂો થયો (જન્મથી 3) 

 સકં્રમણ t ત્રણ વષયની ઉંમિે- IFSP ચાલ  નથી (જન્મથી 3 વષય) 

 સકં્રમણ ત્રણ વષયની ઉંમિ પછી (3 વષયની ઉંમિ–4 વષયની ઉંમિ) 

 ત્રણ વષયની ઉંમિ પછી IFSP પિૂો (3 વષયની ઉંમિ–4 વષયની ઉંમિ) 

 4થા જન્મરદવસ પછી શાળા વષય શરૂ થવા સમયે સકં્રમણ 

 બીજા અધધકારક્ષતે્રમાાં રહવેા ગયા (4 વર્ષની ઉંમર સધુીમાાં)  

અશિકારકે્ષત્રન ું નામ:  

 િાજયની બિાિ ચાલ્યા ગયા (જન્મ–4 વષયની ઉંમિ) 

 મતૃર્  થર્  ં(જન્મ–4 વષયની ઉંમિ) 

 

પ્રસ્તાશિત કરાયેલાું અને/અિિા નકારાયેલાું પગલાન ું િણટન અનેદરેક પગલા માટેની સમજૂતી: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

માતાશપતાના અશિકારો- મેરીલેન્ડ પ્રડક્રયાત્મક સુંરક્ષણ નૉડટસ (મેરીલેન્ડ પ્રોસીજરલ સેફગાર્ડટસ નોડટસ) 

વવકાસલક્ષી વવલબં/અક્ષમતા સાથેના બાળકના માતાવપતાન,ે સાથ ેજોડેલી“માતાશપતા અશિકારો-મેરીલેન્ડ પ્રડક્રયાત્મક સુંરક્ષણ નોડટસ” (પિેન્ટલ િાઇટ્સ – 

મિેીલને્ડ પ્રોસીજિલ સફેગાર્ડયસ નોરટસ) મા ંદશાયવ્યા પ્રમાણ,ે ચોક્કસ પ્રરક્રયાતમક સિંક્ષણોના અવિકાિો છે જેમા,ં જો માતાવપતા પ્રસ્તાવવત કિાયેલા અન/ેઅથવા 
નકાિાયલેા પગલા સાથ ેઅસમંત થાય તો મધ્યસ્થતાની વવનતંી કિવાનો અથવા યોગ્ય પ્રરક્રયા ફરિયાદ દાખલ કિવાના અવિકાિ તમેજ િાજય ફરિયાદ દાખલ 

કિવાના અવિકાિનો સમાવશે થાય છે. 

 “માતાવપતા અવિકાિો-મેિીલેન્ડ પ્રરક્રયાતમક સિંક્ષણ નોરટસ” (પેિન્ટલ િાઇટ્સ – મેિીલેન્ડ પ્રોસીજિલ સેફગાર્ડ યસ નોરટસ) ની એક નકલ માતાવપતાને આપવામા ંઆવી છે. 

માતાવપતાએ બીજી નકલનો અસ્વીકાિ કયો 
 

પડરિાર સહાય સેિાઓ 



મેિીલને્ડ વૈયક્તતકૃત પરિવાિ સેવા યોજના (ઈન્ન્ડવવજ અલાઇઝ્ડ ફેવમલી સવવિસ પ્લાન IFSP) 

બાળકન ું નામ:  આઈડી નુંબર:  IFSP બેઠક તારીખ:  
 

 

આગોતિી લભેખત નોરટસ- સશંોવિત 8/13/18 MD IFSP 10/1/18 

સ્િાશનક પરિવાિ સિાય નેટવકય /શાળા પવેૂ િાગીદાિો (ફેવમલી સપોટય  નેટવકય /પ્રીસ્કૂલ પાટયનસય) વવશેની મારિતી:  

રાજ્યવ્યાપી શનિઃશ લક પરિવાિ સિાય સેવાઓની મારિતી લાઇન (ફેવમલી સપોટય  સવવિવસસ ઇન્ફમેશન લાઇન): 1-800-535-0182 

મેિીલેન્ડ િાજય વશક્ષણ વવિાગ (મેિીલેન્ડ સ્ટેટ રડપાટય મેન્ટ ઑફ એજર્ કેશન) ની સેવા, વવશેષ વશક્ષણ/વિલેા િસ્તક્ષેપ સેવાઓનો વવિાગ 

(રડવવિન ઑફ સ્પેવશયલ એજર્ કેશન/અલી ઇન્ટિવેન્શન સવવિવસસ) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


