
CDCI CARES ट"म सeवाह)को लाiग अiभभावकको अनuमiत  
र 7i9गत )पमा पiहचान यो> जानकार@को iरलBजको लाiग सहमiत 
 
म .............. को अiभभावक/कानCनB  अiभभावक D।ँ 
 
म मeरो बGाको  iवHालयको टोलB र iवHालयको लाiग अनuमiत iदJu: 
 
--मeरो बGाको iवHालय कायKLमको योजना र कायाKMयनमा सहयोग गनK CDCI CARES ट"म र सNiPत UVM का 
कमKचार@ह)बाट परामशK सeवाह) अनuरोध गनK र SाT गनK। 
 
--IEP को परामशK र सNiPत योजना र कायाKMयनको Lममा Sयोगको लाiग CDCI CARES ट"म  सUग मeरो बGाको 
शViXक रeकडKह)बाट जानकार@ आदानSदान गनK। थप )पमा, म CDCI CARES टोलB र सNiPत UVM 

कमKचार@ह)लाई मeरो बGाको iशXा टोलBसUग जानकार@ साझा गनKको लाiग सहमiत Sदान गदKछu। 
 
म बu`दछu कa  :  
CDCI CARES ट"म सeवाह)लe शViXक सeiटङह)मा मeरो बGाको अवलोकन जcा सeवाह) समावeश गनK सdछनe (घरमा 
पiन/सiहत , यiद मeरो बGालe gहाU IEP/504 आवास  सeवाह) SाT गiररहeको छ भनe), टोलB बVठकह)मा सहभाiगता, मeरो 
बGाको आवiकताह)को बारeमा मसUग र jCलका कमKचार@ह) र सeवा Sदायकह)सUग कuरा गनe, र SiशXण र/वा 
iसफाiरसह) Sदान गनe। 
 
यB सeवाह)को लाiग मeरो पiरवारलाई कuनV शun लाoVन। 
 
गोपनBयता आवiकताह) iवHालय र CDCI CARES ट"म  pारा  अवलोकन गiरनeछ। 
 
जब सq CDCI CARES ट"म  टोलB/iवHालय iजrालe IDHHDB परामशK अनuरोध बs गदtन, वा यiद मVलe CDCI 
CARES टोलB सeवाह)को लाiग सहमiत रu नगरeसq CDCI CARES ट"म सeवाह) iनरvर wपमा  जार@ रहनeछ। 
 
यiद म अब मeरो बGाको शViXक कायKLमको सsभKमा CDCI कeयर टोलBसUग  परामशK iलन चाहy भनe भiवzमा कuनV पiन 
समयमा iलiखत )पमा यो सहमiत रu गनK सdछu। 
 
अiभभावक/अiभभावकको हcाXर:                                                 
  iमiत: 
अiभभावक/अiभभावकको नाम छा}uहोसe: 
घरमा Sयोग Dनe भाषा: 
बGाको नाम: 
iवHालय iजrा/iवHालयको नाम: 
 
अiतiर9 सहमiतह) 
 
टोल$ %ारा (योगको लाiग फोटो र रeकiड1ङ। 
म CDCI कeयर टोलBसUग   र मeरो बGाको iवHालयलाई  iसफाiरसह) र कायाKMयन गनK iनधाKरण गनK र Sदान गनK मuत गनK 
मeरो बGाको फोटो, रeकडK, अiडयो र/वा iभiडयोको लाiग सहमiत iदJu। यB वcuह) कeवल CDCI कeयर टोलBसUग  



सद�ह) र iवHालयल टोलBसUग   र मeरो बGाको Sो�ाiमङ योजना र/वा कायाKMयनमा स�ल� jCल टोलB सद�ह)सUग 
साझeदार@ गiरनeछ। 
 
iमiत          अiभभावक/अiभभावकको हcाXर  ..................................  
 
इ-मeल को (योग। 
CDCI कeयर टोलBका सद�ह) र म बBचको गो� प�ाचारको लाiग इ-मeलको Sयोग गनK म सहमत छu। 
 
iमiत          अiभभावक/अiभभावकको हcाXर  ..................................  
 
iचiक7ा र/वा अ: तe<ो प> जानकारA जारA गनB सहमiत 
 
मeरो बGाको लाiग सeवाह)को योजना र कायाKMयनमा  CDCI कeयर टोलBका र मeरो बGाको jCलको शViXक टोलBलाई 
सहयोग गनK, म CDCI कeयर टोलBका र मeरो बGाको  iवHालयलाई  टोलBलाई मeरो बGाको शViXक रeकडK र जानकार@ 
खuलाउन अनuमiत iदJu , तल नाम iदइएको 7i9(ह)), एजe�B(ह)), वा स��ा(ह)) लाई, र तल नाम iदइएको 
7i9(ह))/स�गठन(ह)) लाई मeरो बGाको बारeमा जानकार@ र/वा रeकडKह) CDCI कeयर टोलBका टोलBस�ग खuलासा गनKको 
लाiग।   
 
बGाको नाम: 
7i9, एजe�B वा अ� तe�ो पX(ह)) को नाम(ह)): 
 
 
अiभभावक/अiभभावकको हcाXर  .................................. iमiत 
 
CDCI कeयर टोलB प�ाचार ठeगाना:  
CDCI CARES Team 
c/o UVM center on Disability & Community Inclusions 
317 Mann Hall 
 208 Colchester Ave 
बiल��टन, VT ०५४०५ 
 
CDCI कeयर टोलB स�कK नNरह):               
�ारeन McIntyre, Co-Director 
८०२ -६५६ -११३२  
Valerie LeClair, रeफरल iवशeष� : 
८०२-६५६-७१२२ 
 
इ - मeल ठeगाना : 
cdcicares.team@uvm.edu 
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