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የFAPT ቀን: ቀን ይምረጡ                 ወቅታዊ የCANS ቀን: ቀን ይምረጡ  
አዲስ አገልግሎት ይጠይቃሉ:   ☐  አዎ   ☐  አይ 
 

 የወጣት መረጃ:  
የደንበኛ ስም:  (የመጀመሪያ የአባት የአያት) የFAPT የደንበኛ መታወቂያ 

#: (_) 
የትውልድ ቀን:   (ቀን) ዕድሜ:  (ዕድሜ) የክፍል ደረጃ:  (_) 

የአእምሮ ጤና ምርመራ (DSM5): ☐አይ    ☐አዎ፣ አዎ ከሆነ ምርመራዎቹን ይዘርዝሩ: ጽሁፍ ለማስገባት እዚህ ጋር ይጫኑ። 
  
መድሀኒቶች: ☐አይ    ☐አዎ; አዎ ከሆነ መድሀኒቶቹን ይዘርዝሩ (የመድሀኒት አይነትና ዶዝ፣ የሚወሰድበትን ፍጥነት ይዘርዝሩ):  ጽሁፍ ለማስገባት እዚህ ጋር ይጫኑ። 

በማደጎ እንክብካቤ ስር የሚገኝ ወጣት: ☐አይ    ☐
አዎ 

የጥበቃ ቀን:  ቀን ይምረጡ   የወቅታዊ የማደጎ እንክብካቤ ግብ:  አንዱን ይምረጡ። 

ልዩ ትምህርት: ☐አይ    ☐አዎ የቀጣይ ወቅታዊ የማደጎ እንክብካቤ ግብ:  አንዱን ይምረጡ። 

የወጣት ወቅታዊ ምደባ/ የመኖሪያ ቦታ:  አንዱን ይምረጡ። 
 

አመክሮ: ☐አይ   ☐አዎ CHINS (አገልግሎት) 
 ☐አይ    ☐አዎ   

CHINS (ቁጥጥር)                    
☐ አይ    ☐አዎ 
 

የጉዳይ አስተዳደር መረጃ: 
የጉዳይ ስራ አስኪያጅ:  (ስም የአያት ስም) የሪፈራል ምንጭ:  (ድርጅት) የተጠየቁ አገልግሎቶች በፍርድ ቤት የታዘዙ:             

☐አይ        ☐አዎ 
የፍርድ ቤት ትእዛዝ ቀን:  ቀን ይምረጡ 

የተጠየቁት አገልግሎቶች ሊጠየቁ የቻሉት በአስቸኳይ ምደባ/አገልግሎቶች ምክንያት ነው: ☐አይ    ☐አዎ የአስቸኳይ ምደባ/አገልግሎቶች መጀመሪያ ቀን:  (ቀን) 

የህክምና ቡድን አባላቱ እነማን ናቸው፤ እንዲሁም ከወጣቱ/ቤተሰቡ ጋር ያላቸው ግንኙነት/ዝምድና ምንድን ነው?  ፅሁፍ ለማስገባት እዚህ ጋር ይጫኑ። 

የሪፈራል ምክንያት/የቀረቡ ችግሮች: 
ፅሁፍ ለማስገባት እዚህ ጋር ይጫኑ። 
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አማራጭ የገንዘብ ድጋፍ ምንጮች: እባክዎ ወጣቱ አሁን ብቁ የሆነበትን/ሽፋን ያገኘበትን ይምረጡ: 
ርዕስ IV-E: ☐  
                 ☐በቀጠሮ ላይ ያለ 

Medicaid: ☐   
                 ☐በቀጠሮ ላይ 
ያለ 

FAMIS: ☐ 
             ☐በቀጠሮ ላይ 
ያለ 

የመድን ዋስትና ለማግኘት ብቁ አይደለም: 
☐ 
የመድን ዋስትና የለውም: ☐ 

ሌላ የመድን ዋስትና: ☐ (የጤና መድን ዋስትና ሰጪ) 

ለተጠየቀው አገልግሎት የCSA የገንዘብ ድጋፍ ከመጠየቁ በፊት ምን አማራጭ የገንዘብ ድጋፍ ምንጮች ታስበው ነበር (ሁሉም መልስ የሆኑት ላይ ምልክት ያድርጉ): ☐ Medicaid ☐ ርዕስ IV-E  ☐ የፌደራል የጉዲፈቻ ድጋፍ  
☐ የአእምሮ ጤና ኢኒሺየቲቭ  ☐ የፋታ ማግኛ እርዳታ  ☐ እራስን ችሎ መኖር   ☐ የግዛት የጉዲፈቻ ድጋፍ     ☐ የግል መድን ዋስትና       ☐ የቤተሰብ እንክብካቤና ድጋፍ            ☐ ሌላ 

ለተጠየቀው አገልግሎት ለምን አማራጭ የገንዘብ ድጋፍ ምንጮች ጥቅም ላይ እንዳልዋሉ (ከታች ከሳጥኑ ውስጥ) ይምረጡ: 
የተጠየቀ አገልግሎት ምክንያት 

አንዱን ይምረጡ። አንዱን ይምረጡ። 

ፅሁፍ ለማስገባት እዚህ ጋር ይጫኑ። ፅሁፍ ለማስገባት እዚህ ጋር ይጫኑ። 

 

የህክምናታሪክ: እባክዎ የወጣቱን ቀዳሚ የህክምና ታሪክ (ያለፉትን 12 ወራት እና ሁሉንም ለጥያቄው አግባብነት ያላቸው መሰረታዊ አገልግሎቶች) እና አጭር የውጤት ማጠቃለያ ያቅርቡ 
የህክምና አይነት ቀናት የውጤት ማጠቃለያ 

ፅሁፍ ለማስገባት እዚህ ጋር ይጫኑ። ቀን ፅሁፍ ለማስገባት እዚህ ጋር ይጫኑ። 

 

የቤተሰብ ግብዓት: 
ግብ: (ቤተሰቡ በአጠቃላይ የሚፈልገው ውጤት ምንድን ነው?) 

ጥንካሬዎች:  (በቤተሰቡ የቃላት አገላለጽ።) 

የተፈጥሮ ድጋፎች: (ቤተሰቡ የድጋፍ ስርዓቱ አድርጎ የሚመርጠው ማንን ነው?) 

ፍላጎቶች:  (በቤተሰቡ የቃላት አገላለጽ።) 
 

 
 
 
 

 

ጥንካሬዎች (በCANS ጥናት/ምዘና በሚረጋገጠው መሰረት): በCANS ስር ከ“0” እና “1” ውጤቶች መካከል አንዱን ይምረጡ  
(የCANS ጥንካሬዎችን/ዝግጁነት ይምረጡ) (አስተያየት) 
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የማስወጫ ዕቅድ ዝግጅት 

አሁን የተጠየቁ አገልግሎቶች: (እባክዎ ሁሉንም ያስገቡ) አሁን የተጠየቀውን አገልግሎት ለማቆም የታቀደበት ቀን: ከእንክብካቤ በኋላ አገልግሎቶች: (የተጠየቁት አገልግሎቶች ካበቁ 
በኋላ ምን ስራ ላይ ይውላል?) 

አንዱን ይምረጡ። ቀን ለማስገባት እዚህ ላይ ይጫኑ። ፅሁፍ ለማስገባት እዚህ ጋር ይጫኑ። 
 

የማስወጫ ዕቅድ ዝግጅት ጥረቶችን ያጠቃሉ: ፅሁፍ ለማስገባት እዚህ ላይ ይጫኑ። 
 
 
 

 

የCSA የአገልግሎት ጥያቄና የድርጊት ዕቅድ 

 

የወጣት የረጅም ጊዜ ግብ (ቦች): 

ግብ 1: አንዱን ይምረጡ። ግብ 2: አንዱን ይምረጡ። ግብ 3: አንዱን ይምረጡ። 
 

የCANS መነሻ የCANS ፍላጎት በአገልግሎት/አቅራቢ የሚሳኩ የአጭር ጊዜ ግብ/ አላማዎች አገልግሎት # መለኪያዎች የመጀመሪያ 
ቀን 

የተጠየቀ አገልግሎት ቀናት 
 

 ከ                      እስከ 
 

(መነሻ/ሞጁል ይምረጡ) አንዱን ይምረጡ። ፅሁፍ ለማስገባት እዚህ ጋር ይጫኑ። አንዱን ይምረጡ። ፅሁፍ 
ለማስገባት እዚህ 
ጋር ይጫኑ። 

 (ቀን)  (ቀን)                  (ቀን) 

መሻሻል:: ጽሁፍ ለማስገባት እዚህ ላይ ይጫኑ። 

 

 

የFAPT ምክረ ሀሳቦች፣ ክትትል፣ የድርጊት ዕቅድ፡ (በFAPT አመቻች የሚሞላ) 
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የመመለሻ የFAPT ቀን:  

 

የUR ግኝቶች ታሳቢ:                         የUR አጀንዳ ተያይዟል?  ☐አዎ  ☐አይ 

(የUR ግኝቶች በአገልግሎት ዕቅድ ውስጥ የሚካተቱት እንዴት ነው?) 
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የኃላፊ የIFSP ምርመራ:__________________ቀን:________ 
 
የCPMT ፍቃድ: ________________________________________ቀን: _______________ድርጅት: ____________________ ውሳኔ:       ስምምነት ተደርጎበታል       ቀጠሮ ተይዞለታል

ቅድመ-የFAPT ተሳትፎ እና የወጣት፣ ወላጅ/አሳዳጊ ፍቃድ፣ እና የህክምና 
ቡድን አባላት: 

የFAPT (የቤተሰብና ጥናት እቅድ ዝግጅት ቡድን) ተሳትፎና ፍቃድ: 

ከታች ፈራሚው እዚህ ላይ የተካተቱ ግቦችን፣ አላማዎችን እና ግቦችን ጨምሮ በግል የቤተሰብ አገልግሎቶች ዕቅድ 
(IFSP) ዝግጅት ላይ የሚሳተፍበት ዕድል አግኝቷል።   

ከታች ፈራሚው በግል የቤተሰብ አገልግሎቶች ዕቅድ (IFSP) ዝግጅት ላይ የሚሳተፍበት ዕድል አግኝቷል።  ስለ IFSPው የተገነዘብን ሲሆን ከላይ በሌላ መልኩ 
ካልተመለከተ በስተቀር በትግበራው ላይ እንስማማለን። በIFSPው የትኛውም ክፍል ወይም አካል የማይስማሙ ሰዎች የሚሞሉት FAPT መቃወሚያ ቅጽ 
ይሰጣቸዋል..**በዚህ ስብሰባ ላይ ውይይት የሚደረግበት መረጃ በሚስጥር የሚያዝና ጥበቃ የሚደረግለት ይሆናል።  ከዚህ በታች በመፈረም ከዚህ ስብሰባ ያገኙትን 
የትኛውንም መረጃ በቅድሚያ የጽሁፍ ፍቃድ ካልተሰጥዎ እና/ወይም እንዲገልጹ በህግ ካልተጠየቁ በስተቀር ለሶስተኛ ወገን ላለመግለጽ ይስማማሉ። **  

ፊርማ ቀን ድርጅት/የስራ ድርሻ 
 

ፊርማ ቀን ድርጅት/የስራ ድርሻ እስማማለሁ/አልስማማ
ም 

 
                                                                          በስልክ 

 የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ  
                                                                               በስልክ 

 የህጻናት በጎ አድራጎት  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

 
                                                                          በስልክ 

 በወላጅ/ጆች 
 

 
                                                                               በስልክ 

 የባህሪ ጤና  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

 
                                                                          በስልክ 

 የFC ወላጅ (ጆች) 
 

 
                                                                               በስልክ 

 JDRC  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

 
                                                                          በስልክ 

 ወጣት 
 

 
                                                                               በስልክ 

 APS  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

 
                                                                          በስልክ 

 አቅራቢ 
 

 
                                                                               በስልክ 

 የወላጅ ተወካይ  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

 
                                                                          በስልክ 

 አቅራቢ  
                                                                               በስልክ 

 የግል አቅራቢ ተወካይ  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

  
                                                                         በስልክ 

 GAL   
                                                                               በስልክ 

 የFAPT አመቻች/ 
የCSA አስተባባሪ (cአንዱን ያክብቡ) 

 እስማማለሁ  
 አልስማማም 

 
                                                                         በስልክ 

   
                                                                               በስልክ 

 የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

 
                                                                         በስልክ 

   
                                                                               በስልክ 

 የአጠቃቀም ምርመራ  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

  
                                                                         በስልክ 

   
                                                                               በስልክ 

 GAL  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

 
 
 
                                                 

 
                                                                               በስልክ 

 ወጣት  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

  
                                                                               በስልክ 

 በወላጅ/ጆች  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

 
                                                                               በስልክ 

 አቅራቢ  እስማማለሁ  
 አልስማማም 

  
                                                                               በስልክ 

   እስማማለሁ  
 አልስማማም 

                                                                                
                                                                               በስልክ 

   እስማማለሁ  
 አልስማማም 

                                                                                                                                                                   
                                                                               በስልክ                                                               

   እስማማለሁ  
 አልስማማም 
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የግል የቤተሰብ አገልግሎቶች ዕቅድ (IFSP) መመሪያዎች 
 
IFSP የአገልግሎት እቅድ ዝግጅቱ ማዕከል ሲሆን የቤተሰብ ጥናትና ዕቅድ ዝግጅት ቡድን (FAPT) አሰራሮችን መዝግቦ ይይዛል።  ይህ መዝገብ የአስገዳጅ ወጥ ጥናት/ምዘና ውጤቶችን፣ የወጣትና 
ቤተሰብ ግብዓትን፣ የግምገማ ውጤቶችን፣ የምርመራ/ህክምና መረጃን፣ ግቦች/አላማዎችን፣ አገልግሎቶችን፣ እና የFAPT ህክምና ተኮር ውይይትን ይይዛል።  
 
የCSA ፍላጎትን እና የእንክብካቤ መርሆዎች ስርዓትን በመጠበቅ የህጻትና ቤተሰብ IFSP የፈጠራ፣ ባህላዊ ያልሆኑ አገልግሎቶችና የተፈጥሮ ድጋፎችን እንዲሁም የበለጠ መደበኛ የአገልግሎት 
አይነቶችን ለማካተት መትጋት አለበት።  የCSA የእንክብካቤ መርሆዎች ሥርዓት ተለይተው የታወቁ ፍላጎቶችን በሚያሟሉ እና በህጻኑና ቤተሰቡ ልዩ ጥንካሬዎችና ፍላጎቶች ላይ ተመስርተው 
በተዘጋጁ በዝቅተኛ ደረጃ ገዳቢ በሆኑ ህክምናና አገልግሎቶች ላይ 
ትኩረት ማድረግ አለበት። ፍላጎቶችን መሰረት ካደረገ ይልቅ ጥንካሬን መሰረት ያደረገ የእቅድ ዝግጅት ተመራጭ ነው። 
 
ጠቅላላ መመሪያዎች 
በቅንፍ ውስጥ በተደረገው ቦታ ላይ በመጫን የዘርፍ መረጃ ማስገባት የሚቻል ሲሆን ይህም 
ጽሁፍ፣ ቀን መቁጠሪያ ወይም ማስገቢያ ዘርፍ ይሰጣል። 
 

• ሰነዱን በሚከፍቱበት ወቅት “ይዘት/content” እንዲሰራ ያድርጉ። 
• የSharePoint ዕትምን ብቻ ይጠቀሙ።  
• Print button-ይህን በተን ያለ መመሪያዎች ገጽ IFSPውን ብቻ ፕሪንት ለማድረግ ይጠቀሙ።  መመሪያዎችን ፕሪንት ለማድረግ ከፈለጉ መደበኛውን Word print በተን ይጠቀሙ።   

 
ክፍል ተኮር መመሪያዎች: 
ምንም እንኳን አብዛኞቹ የዚህ ሰነድ ክፍሎች በራሳቸው ገላጭ ቢሆንም ከዚህ በታች ቅጾችን ለመሙላት እንዲያግዝ ክፍል ተኮር መመሪያ ተካቷል። 
 
የFAPT ቀን: 
ሳጥኑ ላይ ይጫኑና ከቀን መቁጠሪያው ላይ ቀጠሮ የተያዘለትን የFAPT ቀን ይምረጡ።  ለአዲስ የሪፈራል አይነቶች “TBD”ን ይምረጡ። 
 
የአሁን የCANS ቀን:  
ሳጥኑ ላይ ይጫኑ እና ከቀን መቁጠሪያው ላይ “የCANS መሙያ/CANS Completion” ቀን የሚለውን ይምረጡ። የ “ጥናት/ምዘና ቀን/assessment date” የCANS ፖሊሲን አይጠቀሙ። 
 
የደንኛ መታወቂያ ቁጥር:  
ከDMC ውስጥ የሚገኘውን የደንበኛ መታወቂያ ቁጥርን መጠቀምዎን ያረጋግጡ።  ቁጥር ለሌላቸው አዲስ ጉዳዮች “TBD”ን ያስገቡ። 
 
የትውልድ ቀን:  

https://arlingtonva.sharepoint.com/sites/dhs/POSManual/Attachments/CPMT%20Manual/CANS%20policy%20CPMT.pdf
https://arlingtonva.sharepoint.com/sites/dhs/POSManual/Attachments/CPMT%20Manual/CANS%20policy%20CPMT.pdf
https://arlingtonva.sharepoint.com/sites/dhs/POSManual/Attachments/CPMT%20Manual/CANS%20policy%20CPMT.pdf
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የደንበኛውን የትውልድ ቀን መምረጥ እና በቀጣዩ ቦታ ላይ ወቅታዊ ዕድሜውን ማስገባት አለብዎ። ማሻሻያ ለማድረግ ሰነዱን በሚከፍቱበት በእያንዳንዱ ጊዜ እድሜውን ማረጋገጥ ወይም እንደ 
አስፈላጊነቱ ማስተካከል ይኖርብዎታል። 
 
የአእምሮ ጤና ምርመራ/ህክምና: 
ይህ ክፍል ለቡድኑ በአገልግሎት ዕቅድ ዝግጅት ላይ የሚያግዘው በመሆኑ በዚህ ክፍል ስር የሚችሉትን ሁሉ መረጃ ያካቱ።  ወቅታዊ የምርመራ መረጃ በDSM-5 መጠቀስ አለበት እንዲሁም 
ምርመራው የት እንደተሰጠ (ለህጻኑ ምርመራውን ያደረገለት ማን እንደሆነ) መካተት አለበት። 
 
አስቸኳይ ምደባ:  
ከFAPT ቀደም ብሎ የአስቸኳይ ጊዜ እንዲጀምሩ ፍቃድ ከነበርዎ ይህን ክፍል ይሙሉ።  አብዛኛውን ጊዜ ለወጣቶች የማደጎ እንክብካቤ ያገለግላል።  
 
የሪፈራል ምክንያት :  
የCSA አገልግሎቶች ሁልጊዜም ህጻናት እና ቤተሰብ ተኮር ሲሆኑ በልዩ ሁኔታ የሚዘጋጁት የእያንዳንዱን ህጻንና ቤተሰብ ፍላጎት ለማሟላት ነው።  
የምደባ ችግሮችን ይግለፁ፣ የተጠየቀውን አገልግሎት የሚፈልጉ ባህሪያትና ምልክቶችን ለይተው ያስቀምጡ እንዲሁም የህክምናውን ግቦች ያብራሩ። 
ይህ ክፍል የተዘጋጀው CSA ጉዳዩን እንዴት እንዳወቀ፣ የአገልግሎት ታሪክን እና የአሁን ህክምና ምክንያቶችን ጨምሮ ከጉዳዩ ታሪክ ጋር ተያያዥነት ያለው ልዩ መረጃ እንዲይዝ ነው።  ይህ ክፍል 
የወቅታዊ አገልግሎቶች እና የጉዳይ እድገትን ውጤታማነት ለመወሰን ሀሳብና አቅጣጫ የሚሰጥ በመሆኑ በተቻለ መጠን ጉዳይ ተኮር መረጃ መስጠት ያስፈልጋል።  እባክዎ የትኛውንም ተገቢ 
ጥናቶች/ምርመራዎች፡ የሥነ ልቡና፣ የትምህርት፣ የሶሲዮሎጂ፣ VEMAT፣ YASI፣ እና/ወይም የCasey የአኗኗር ክህሎቶች ያካቱ። 
 
አማራጭ የገንዘብ ድጋፍ ምንጮች:  
ሁሉንም ተግባራዊ የገንዘብ ድጋፍ ምንጮች ለይተው ያሳውቁ እንዲሁም እነዚህ ለምን ጥቅም ላይ እንዳልዋሉ የተመለከተ ዝርዝር ማብራያ ይስጡ። 
ተጨማሪ መስመሮችን ለመጨመር በስተግራ የሲደመር ምልክቱን ይጫኑ 
 
የህክምና ታሪክ/መረጃ:  
እባክዎ የወጣቱን ቀዳሚ የህክምና ታሪክ (ያለፉትን 12 ወራት እና ለጥያቄው እጅግ አግባብነት ያላቸው አገልግሎቶች/በጣም ከቅርቡ በመጀመር) እና አጭር የውጤት ማጠቃለያ (ምሳሌዎች የግል 
ህክምናን፣ ጥብቅ የተመላላሽ ታካሚ ህክምናን፣ የቡድን የተቋም ምደባዎችን፣ የመኖሪያ ቦታ የህክምና ምደባዎችን፣ ከፊል የሆስፒታል ህክምናን፣ የቤተሰብ ህክምናን፣ የመድሀኒት አሰጣጥን፣ ጥብቅ 
የቤት ውስጥ ወይም ሌላ አገልግሎትን፣ አጣዳፊ የአእምሮ ህክምናን ያጠቃልላሉ) ያቅርቡ።  **ተጨማሪ መስመሮችን ለመጨመር በስተግራ የሲደመር ምልክቱን ይጫኑ 
 
የቤተሰብ ግብዓት: 
በህገ ደንብ (COV § 2.2-5208)፣ መሰረት የማህበረሰብ ፖሊሲና አስተዳደር ቡድኖች (CPMT) 
በሁሉም ረገድ ለCSA ጥናት/ምርመራ፣ እቅድ ዝግጅትና ትግበራ የቤተሰብ ተሳትፎን የሚያቀርቡ 
ፖሊሲዎችና ሥነ ሥርዓቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት አለባቸው። ይህ ክፍል የቤተሰብ ግቦች፣ ጥንካሬዎች፣ ፍላጎቶችና 
የሚታዩ ድጋፎን ለማካተት ያስችላል። ይህ ክፍል የተዘጋጀው 
የFAPT/ የአገልግሎት እቅድ ዝግጅት ሂደቱን በቀጥታ እንዲወክል ታስቦ በመሆኑ በዚህ ክፍል ስር የቤተሰቡን ቃላት 

http://law.lis.virginia.gov/vacode/title2.2/chapter52/section2.2-5208/
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በቤተሰቡ አገላለጽ መጠቀም አስፈላጊ ነው። 
 
ጥንካሬዎች: 
ይህ ክፍል የህጻኑና የቤተሰቡ ጥንካሬዎችና ፍላጎቶች የሚካተቱበት ነው። በዚህ ክፍል ስር የሚካተቱ መረጃዎች በቀጥታ ከህጻኑና ወጣቱ የፍላጎቶችና ጥንካሬዎች ጥናት (CANS) የተወሰዱ መሆን 
አለባቸው።  ምንም እንኳን አንድ ህጻን/ቤተሰብ የተለያዩ ጥንካሬዎች ቢኖሩትም ሁሉንም አንድ በአንድ በዝርዝር ማስቀመጥ አያስፈልግም።  ከዚህ ይልቅ በአገልግሎት እቅድ ዝግጅቱ ወቅት 
በሚዳሰሱ ከ“0” እስከ “1” ውጤት በሚሰጣቸው ዋና ዋና ጥንካሬዎች ላይ ያተኩሩ።   
 
የማስወጫ ዕቅድ/ወደ ማስወጫ የሚወስድ መሻሻል/ዕድገት: 
የአገልግሎት አይነቱ ምንም ይሁን ምን የማስወጫ እቅድ ዝግጅት የአገልግሎቱ አስፈላጊ ክፍል ሲሆን ይህም ከህክምናው የመጀመሪያው ቀን መጀመር አለበት።  
የማስወጫ ዕቅዶች የእያንዳንዱን ህጻንና ቤተሰብ ልዩ ፍላጎቶች ታሳቢ ያደረጉ መሆን አለባቸው እንዲሁም የእንክብካቤ ማቆሚያ ደረጃን ለይተው ማስቀመጥ አለባቸው። ይህ የIFSP ክፍል 
የማስወጫ ፍላጎቶች ቀጣይነት ባለው መልኩ መፍትሄ እንዲያገኙ ለማስቻል የማስወጫ ዕቅድ ሂደት መኖርንና ታሳቢነትን መዝግቦ ይይዛል። 
 
 
 
ግቦች/ዓላማዎች: 
ይህ ክፍል ለIFSP እጅግ ጠቃሚ ከሆኑ ክፍሎች መካከል አንዱ ነው። ግቦቹና ዓላማዎቹ ተለይተው በታወቁ ጥንካሬዎችና ፍላጎቶች  በመረጃ የተደገፉ መሆን አለባቸው፣ እንዲሁም 
አቅጣጫውና የአገልግሎቶች ምርጫው በእነዚህ የተመራ መሆን አለበት። ዓላማዎች 
ልዩ ሊለኩ የሚችሉ ደረጃዎች ሲሆኑ አጠቃላይ ግቡን ለማሳካት አስፈላጊ ናቸው። 
ምንም እንኳን ግቡ በእያንዳንዱ የFAPT ምዝገባ ላይ ላይቀየሩ ቢችሉም ዓላማዎቹ 
ህጻኑና ቤተሰቡ ባለፈው የሪፖርት ማቅረቢያ ዘመን ውስጥ ባመጡት መሻሻል ላይ የተመሰረቱ መሆን አለባቸው።  
መሻሻሉን በሚመዘግቡበት ወቅት የSMART ግቦችን (ዓላማ ተኮር፣ ሊለካ የሚችል፣ ሊሳካ የሚችል፣ ተኣማኒና ወቅቱን የጠበቀ) ይጠቀሙ፣ 
ዓላማን ለማሳካት የተደረገ መሻሻልን በሚመዘግቡበት ወቅት ዓላማ ተኮር ይሁኑ። የዚህ ክፍል ዓላማ አገልግሎቶቹ የህጻኑን እና ቤተሰቡን በበቂ ሁኔታ ማሟላታቸውን እና ጉዳዩን ወደ አጠቃላይ 
ግቡ እየወሰዱ መሆናቸውን ማረጋገጥ ነው።  አገልግሎቱ በዝርዝሩ ላይ ከሌለ ለመመካከር የCSA አስተባባሪን ያነጋግሩ።  ያስታውሱ፡ “መነሻ ፍላጎቶች” የሆኑ አንዳንድ ፍላጎቶች አሉ፣ ለምሳሌ፡ 
የህክምናው ቀጥተኛ ሂደት የሆነው አእምሮን የሚያዛባ ገጠመኝ ማስተካከያ።  እነዚህ ከአገልግሎት አቅርቦቱ እና ከህጻኑ/ቤተሰቡ አጠቃላይ ግብ ጋር በቀጥታ የሚገናኙ በመሆኑ በትክክልም በዚህ 
ክፍል ስር መካተት ያለባቸው የፍላጎት አይነት ናቸው።  ኢላማ የሚደረግባቸው ፍላጎቶች ከCANS ጋር መጣጣምና ከህክምና ጥያቄው ጋር መጣጣም አለባቸው። **ተጨማሪ ግቦችን ለመጨመር 
በስተግራ የሚገኘውን የሲደመር ምልክት ይጫኑ 

ክፍሎች: 
በተጠየቁት ሰዓቶች፣ ቀናት ወይም ወር ብዛት ይጻፉ። 
 
የመጀመሪያ ቀን: 
ለአዲስ የሪፈራል አይነት “N/A”ን ይጻፉ።   
ለሚገናኙ/የመመለስ ምርመራዎች ከቀን መቁጠሪያው ላይ የመጀመሪያ ቀኑን ይምረጡ (አገልግሎቶቹ የጀመሩበት ቀን)። 
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የተጠየቀ አገልግሎት ቀናት: 
አገልግሎቶች የጠየቁበትን የጊዜ ሰሌዳ የሚያሳዩ ቀናትን ያስቀምጡ። FAPT የተለየ የጊዜ ሰሌዳ የሚፈቅድ ከሆነ የFAPT አመቻቹ የFAPT ቀናቱን በዚሁ መሰረት ያስተካክላል።   
 
የFAPT ምክረ ሀሳቦች: 
በFAPT አመቻች የሚሞላ ምክረ ሀሳብ፣ ክትትልና የድርጊት እቅድ 
 
የUR ግኝቶች ታሳቢ:   
በFAPT አመቻች የሚሞላ ሆኒ የUR የአጠቃቀም ምርመራ (UR) የአጠቃላይ አጠቃቀም ቁጥጥር አቀራረብ ክፍል ሲሆን በደንበኛ ወቅታዊ የፍላጎት ደረጃ ላይ ተመስርቶ 
ተገቢ የህክምና እቅድና አገልግሎቶች ተግባራዊ መደረጋቸውን ለመወሰን በእያንዳንዱ ጉዳዮች ላይ የሚደረግ የምርመራ ሂደት ነው።   የአጠቃቀም ምርመራ በሰንጠረዥ ምርመራ፣ የህክምና 
ፕሮግራሞችን በቦታው ላይ ተገኝቶ በመጎብኘት እና በግዛት ስፖንሰር በሚደረግ UR አማካኝነት ሊካሄድ ይችላል። ምርመራው በተጨማሪም 
UR በFAPT ሂደቱ ወቅት እንዲካሄድ ያስችላል።  ይህን ለማድረግ ለሚፈልጉ የመኖሪያ ቦታዎች የUR ሂደትን ለመመዝገብ የሚያስችል የIFSP የUR አጀንዳ ይዘጋጃል።  UR የሚካሄድበት ጊዜ 
ምንም ይሁን ምን የጉዳይ ምርመራው ውጤቶች 
የFAPT ሂደቱ ክፍል ተደርገው መወሰድ አለባቸው።  ይህ የአገልግሎት እቅድ ዝግጅት የFAPTዎች ታሳቢ የUR ውጤቶችን ይመዘግባል። 
 
ፊርማዎች: 
ወጣቱ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ በየትኛውም ምክንያት በታቀደው እቅድ የማይስማማ ከሆነ ያልተስማሙበትን ምክንያት የተመለከተ አስተያየታቸውን በተሰጠው ቦታ ላይ ማቅረብ ይችላሉ። 
በተጨማሪም ወጣቱ ወይም ወላጅ/አሳዳጊ ወይም የትኛውም ሌላ የFAPT አባል በታቀደው እቅድ ለምን እንደማይስማሙና የትኛውንም ሌላ ተገቢ ብለው የሚያስቡትን ምክንያት የሚያብራራ 
ሰነድ ማያያዝ ይችላሉ።  የህክምና ቡድን አባላት ከFAPTው በፊት የቅጹን የግራ ኮለምን በመፈረም ይሞላሉ።  ትክክለኛው ኮለምን/ተርታ በFAPT ስብሰባ ወቅት ተፈርሞ ይሞላል። 
 


