خدمات مداخله
زودهنگام واشنگتن
مشارکت خانواده در هزینه/مصرف ()FCP

«اگر امکان پرداخت هزینه را نداشته باشم چه می شود؟»

سواالت یا نگرانی ها؟
مدیر برنامه حاضر در برنامه مداخله زودهنگام ( )EIباید
قادر به پاسخگویی به هر گونه سوال شما در مورد خدمات
مشارکت خانواده در هزینه ( )FCPیا مداخله زودهنگام
باشد.

ممکن است خانواده شما به دلیل ناتوانی در پرداخت سهم بیمه
شده ،بیمه مشترک و فرانشیز از خدمات مداخله زودهنگام
محروم نشود .تکمیل فرم ارائه شده به شما توانایی یا عدم
توانایی شما در پرداخت را تعیین می کند .اگر تعیین کنیم که می
توانید این هزینه ها را پرداخت کنید ،مسئولیت پرداخت کامل آن
به عهده شما خواهد بود FRC .شما و ارائه دهنده خدمات شما
در این روند به شما کمک خواهند کرد.
خانواده می تواند هر زمان که تغییری در درآمد خانواده یا
هزینه های خانواده به وجود آمد درخواست تعیین مجدد توانایی
خود برای پرداخت سهم بیمه شده ،بیمه مشترک و فرانشیز یا
هزینه ماهانه خانواده کند.

Department of Early Learning
Early Support for Infants and Toddlers
)(ESIT
P.O. Box 40970
Olympia, WA 98504-0970
تلفن360.725.3500 :

در صورتی که یک خانواده بیش از  90روز از زمان پرداخت
سهم بیمه شده ،بیمه مشترک و فرانشیز یا هزینه ماهانه خانواده
عقب بماند ،برنامه  EIممکن است تا زمانی که پرداختی را
دریافت کند ،خدمات  IFSPرا متوقف کند.

«فکر کردم که بیمه من هزینه خدمات مداخله زودهنگام را
پوشش می دهد».
برخی از طرح های بیمه درمانی ممکن است برخی از خدمات
 EIرا پوشش دهد ،در حالی این موضوع برای دیگر طرح ها
صدق نمی کند .برنامه  EIبه طور جداگانه با شما همکاری
خواهد کرد تا مشارکت در هزینه خانواده شما را در صورت
وجود برای خدمات  IFSPفرزند شنما تعیین کند .مشارکت
خانواده در هزینه ( )FCPبرای اطمینان از اینکه تمام کودکان
واجد شرایط به خدمات دسترسی دارند ،ضروری است.

هماهنگ کننده منابع خانوادگی ( )FRCشما:

تلفن:
برنامه:
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خدمات مداخله زودهنگام ( )EIواشنگتن
«هزینه برنامه مداخله زودهنگام ( )EIچقدر است»؟

«من فکر کردم خدمات رایگان هستند».

هیچ راهی برای اینکه از قبل بدانیم هزینه خدمات فرزندتان
چقدر می شود وجود ندارد .تا زمانی که با شما صحبت کنیم و
اثری که می خواهید شرکت در مداخله زودهنگام بر روی
فرزند و خانواده شما بگذارد را تعیین کنیم ،این اطالعات را
نمی دانیم خدماتی که فرزند و خانواده شما دریافت می کنند
براساس اولویت ها ،منابع ،و نگرانی های خانواده و نیازهای
فرزند شما است .این خدمات توسط شما و تیمی که در حال کار
با آن هستید تعیین می شود .خدمات مداخله زودهنگام برای هر
کودک و خانواده شخصی سازی می شود.

بخش  Cاز  IDEAالزام می دارد که برخی از فعالیت های EI
بدون هیچ هزینه ای به خانواده شما ارائه شود .این فعالیت ها
عبارتند از:
• ( Child Findسازمان کمک رسانی برای پیدا کردن
کودکانی که ممکن است واجد شرایط  EIباشند).
• ارزیابی و سنجش (برای تعیین اینکه آیا یک کودک واجد
شرایط  EIاست یا خیر).
• هماهنگی خدمات (فعالیت هایی که برای خانواده ها منابع
پیدا می کنند).
• طرح خدمات خانوادگی شخصی سازی شده ( )IFSPو
بررسی طرح خانواده.
• حقوق خانوادگی (که به عنوان اقدامات حفاظتی رویه ای و
رویه عادالنه شناخته می شود).

«چطور می توانم بدانم هزینه ای وجود خواهد داشت یا خیر؟»
فرمی که از شما خواسته خواهد شد پر کنید تعیین خواهد کرد که
آیا خدمات شما هزینه ای را در بر خواهد داشت یا خیر .اگر
شما در فرم رضایت دهید که از بیمه دولتی یا خصوصی شما
استفاده شود و موافقت کنید که سهم بیمه شده ،بیمه مشترک و
فرانشیز را بپردازید ،مجبور به ارائه اطالعات مالی نیستید .اگر
فکر می کنید که قادر به پرداخت سهم بیمه شده ،بیمه مشترک و
فرانشیز نیستید ،برای تعیین اینکه آیا خدمات هر گونه هزینه در
بر خواهد داشت ،باید اطالعات مالی ارائه کنید.

آیا هزینه ای برای خدمات وجود دارد؟
بخش  Cقانون  Educationافراد دارای معلولیت ()IDEA
قانون فدرالی است که به نحوه ارائه خدمات مداخله اولیه ()EI
جهت دهی می دهد IDEA .اجازه مشارکت خانواده در هزینه
( )FCPرا برای برخی از سرویس های  EIمی دهدFCP .
شامل استفاده از بیمه دولتی یا خصوصی خانواده می شود .در
برخی موارد FCP ،ممکن است شامل هزینه های خانواده نیز
باشد.
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«اگر تصمیم بگیرم اطالعاتی درباره درآمد یا بیمه درمانی خود
ارائه ندهم ،چه می شود؟»
خانواده ها حق دارند اطالعات مربوط به درآمد خود را ارائه
نداده و یا اجازه ندهند که برنامه برای بیمه درمانی دولتی و
خصوصی صورتحساب صادر کند .اگر شما تصمیم به عدم
ارائه اطالعات درآمد دارید ،تقاضای ( Medicaidدرصورت
واجد شرایط بودن) کنید یا به برنامه اجازه دهید برای بیمه شما
صورتحساب صادر کند .در صورتی که مشمول مشارکت
خانواده در هزینه ( )FCPشوید ،هزینه ماهانه بر اساس اندازه
و درآمد خانواده برای شما برآورد خواهد شد.
اطالعات دقیق تر در مورد هزینه های بالقوه خانواده در سیستم
سیاست پرداخت ها و هزینه ها که هماهنگ کننده منابع خانواده
( )FRCبه شما تسلیم می کند ،ارائه می شود.

اطالعات درآمد و هزینه خانواده محرمانه
است .این اطالعات بدون اجازه کتبی شما
در دسترس هیچ برنامه دیگری (دولتی یا
خصوصی) نخواهد بود.
«اگر من به یک برنامه مداخله زودهنگام دیگر منتقل شوم چه
می شود؟"
شما باید اطالعات مربوط به اندازه ،درآمد و بیمه خانواده خود
را به برنامه  EIجدید ارائه دهید و برای کمک در پرداخت
هزینه خدمات برنامه جدید به استفاده از بیمه دولتی یا
خصوصی خود رضایت دهید.
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