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ስትሮንግ ስታርት ዲሲ (Strong Start DC) ኧርሊ ኢንተርቬንሽን (Early Intervention) መርሃ-ግብር  
 

ለርቀት ኧርሊ ኢንተርቬንሽን (Virtual Early Intervention) አገልግሎቶች በመረጃ የተደገፈ ስምምነት  
 

 

የልጁ መረጃ  

የልጁ ስም 
 

የልጁ የልደት ቀን (ወር/ቀን/ዓመተ-ምህረት) 
 

 

የኧርሊ ኢንተርቨንቲኦን (Early Intervention) አገልግሎት ዓይነት 

ይህ ስምምነት ለአንድ የአገልግሎት ዓይነት ጥቅም ላይ ይውላል። እባክዎ ለእያንዳንዱ የአገልግሎት ዓይነት ተጨማሪ 

ስምምነቶችን ይሙሉ። 
 

☐ አገልግሎት ማስተባበር ☐ ግምገማ ☐ ተከታታይ የ IFSP አገልግሎት: ________________ 
 

የአገልግሎት አስተባባሪው/የኧርሊ ኢንተርቬንሽን ሰራተኛ (Early Interventionist) ስም: ___________________________ 
 
 

የማሳሰቢያው ምክንያት 

በኮቪድ 19 (COVID-19) የህዝብ ጤና አደጋ ወቅት ስትሮንግ ስታርት ዲሲ (Strong Start DC) ኧርሊ ኢንተርቬንሽን (Early Intervention) መርሃ-

ግብር (DC EIP) የርቀት ኧርሊ ኢንተርቨንሽን (early intervention) አገልግሎቶችን (በቪዲዮ/ኦዲዮ መድረኮች (platforms)) ይሰጣል።.   

እውቅና እና የፍቃድ መግለጫ 

ልጄ እና ቤተሰቤ የኧርሊ ኢንተርቬንሽን (early intervention (EI)) አገልግሎቶችን በርቀት ጉብኝቶች በኩል እንደሚያገኙ ተረድቻለሁ። 
 

1. በዲሲ ኧርሊ ኢንተርቬንሽን ባለሙያዎች (DC EIP early interventionists) እና በቤተሰቤ/ልጄ መካከል የሚደረገው የኧርሊ ኢንተርቬንሽን 

(EI) አገልግሎቶች በኮምፒተር፤ ታብሌት ወይም ስማርትፎን  በሚደረጉ የርቀት ጉብኝቶች እንዲዳረስ ፈቃደኛ ነኝ። የርቀት ጉብኝቶች 

መገኘት በቴክኖሎጂ፣ በመሳሪያዎች ወይም በስርዓት መስፈርቶች ላይ እንደሚወሰን ተረድቻለሁ።  

2. በርቀት አገልግሎት የሚሰጡ የኧርሊ ኢንተርቬንሽን ባለሙያዎች ልክ በአካል እንደሚሰጠው አንድ ዓይነት ፍቃድ/ ወይም የብቃት 

ማረጋገጫ ሰተፊኬት እንደሚኖራቸውና አንድ ዓይነት የእንክብካቤ መስፈርት እንደሚተገብሩ ተረድቻለሁ። 

3. በአካል ጉብኝቶች ወቅት እንደማደርገው እና በህግ በተደነገገው መሰረት በርቀት ጉብኝቶች ከተደረጉት ክፍለ-ጊዜዎች የተገኙ ሁሉንም የ 

ኧርሊ ኢንተርቬንሽን (EI) መዝገቦችን እና መረጃዎችን ማግኘት እችላለሁ።  

4. “ለቤተሰቦች እና ተንከባካቢዎች መመሪያዎች፡ የአኔ የርቀት ጉብኝት ምን ይመስላል?” (“Guidelines for Families and Caregivers: 

What Should My Virtual Visit Look Like?”) የሚለውን እንብቢአያለሁ።  

5. እንደማንኛውም በኢንተርኔት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት፤ ጥራት የሌለው ግንኙነት፤ ወይም ከርቀት ግንኙነቱ መቋረጥ እንዲሁም 

ከኢንተርኔት ደህንነት ተገቢ መከላከል ጋር በተያያዘ  ሊከሰቱ የሚችሉ የቴክኖሎጂ ችግሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ተረድቻለሁ፤ የኢንተርኔት 

ደህንነት ስጋቶችን ለማቃለል ወይም ለማገዝ ደህንነቱ የተጠበቀ የኢንተርኔት መረብን  (internet network) መጠቀምን ጨምሮ የግል 

መሳሪያዬን እና ዳታዬን (data) ለመጠበቅ እርምጃዎችን እንድወስድ ይመከራል። 

6. በዲሲ ኧርሊ ኢንተርቬንሽን ባለሙያዎች I understand that (DC EIP) ለኔ የግንኙነት መሳሪያዎች ደህንነት ተጠያቂ እንዳልሆነ  እና 

የርቀት ቴክኖሎጂ እገልግሎትን (ቶችን) የማግኘት ማንኛውንም አደጋዎች ተቀብያለሁ።  

7. በርቀት ጉብኝቶች (ለምሳሌ ዳታ/የኢንተርኔትፕላኖች፣ የግል መሳሪያ) የኧርሊ ኢንተርቬንሽን (EI) አገልግሎቶችን ከመቀበል ጋር ለተገናኘው 

የቴክኖሎጂ ወጪ ተጠያቂ እንደሆንኩ ተረድቻለሁ። 

8. በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የርቀት ጉብኝቶችን መጠቀም የሚፈቀደው በዚህ ጊዜ ብቻ እንደሆነ እና የርቀት ጉብኝቶች ቋሚ 

የአገልግሎት አሰጣጥ አማራጭ እንዳልሆኑ ተረድቻለሁ።  
 

  

☐  ለርቀት ኧርሊ ኢንተርቬንሽን (virtual early intervention) አገልግሎቶች ተስማምቻለሁ።  
 
የወላጅ/አሳዳጊ/ተንከባካቢ ስም 
 

 

የወላጅ/አሳዳጊ/ተንከባካቢ ፊርማ  ቀን (ወር/ቀን/ዓመተ-ምህረት) 
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