“ຈະເປັນແນວໃດຖ້ າຫາກຂ້ າພະເຈ້ າບໍ່ ສາມາດຈໍ່ າຍຄໍ່ າໃຊ້
ຈໍ່ າຍໄດ້ ?"
ຄອບຄົວຂອງທ່ ານສາມາດຖືກປະຕິເສດການບໍລິການແຊກ
ແຊງໃນເບືື້ອງຕົື້ນໂດຍອີງຕາມຄວາມບໍ່ສາມາດໃນການຈ່ າຍຄ່ າ
ປະກັນໄພແບບຈ່ າຍຮ່ ວມ, ການປະກັນໄພຮ່ ວມ ຫື ການຫັກ
ອອກທ່ີ ບໍ່ຕື້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັບຂອງທ່ ານ. ການປະກອບ
ແບບຟອມທ່ີ ທ່ ານໄດື້ ຮັບຈະກໍານົດຄວາມສາມາດ ຫື ຄວາມບ່ໍ
ສາມາດໃນການຈ່ າຍຂອງທ່ ານ. ຖື້ າຫາກພວກເຮົາກໍານົດວ່ າ
ທ່ ານມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍສໍາລັບຄ່ າໃຊື້ ຈ່າຍເຫ່ົ ານື້ີ , ທ່ ານ
ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່ າຍພວກມັນຢ່ າງເຕັມສ່ ວນ.
FRC ແລະ ຜື້ ໃຫື້ ບໍລິການຂອງທ່ ານຈະຊ່ ວຍທ່ ານໃນການດໍາເນີນ
ການນື້ີ .

ມີຄາຖາມ ຫ ຂ້ ສງໄສບ?
ຫົວໜື້ າໂຄງການໃນໂຄງການການແຊກແຊງໃນເບືື້ອງ
ຕົື້ນ·(El) ຄວນຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຕອບຄໍາຖາມໃດ
ໜ່ ງທີ່ທ່ ານມີກ່ ຽວກັບການເຂົື້າຮ່ ວມທີ່ມີຄ່ າໃຊື້ ຈ່າຍສໍາລັບ
ຄອບຄົວ (FCP) ຫື ການບໍລິການແຊກແຊງໃນເບື້ື ອງຕື້ົ ນ.

ການເຂື້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊື້ ຈ່າຍສໍາລັບຄອບຄົວ
(FCP)

ຄອບຄົວສາມາດຂໍໃຫື້ ມີການກໍານົດຄືນໃໝ່ ກ່ ຽວກັບຄວາມສາ
ມາດໃນການຈ່ າຍຄ່ າການຈ່ າຍປະກັນໄພຮ່ ວມກັນ, ການປະກັນ
ໄພຮ່ ວມ, ການຫັກອອກໂດຍບ່ໍ ຕື້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັບ ຫື ຄ່ າ
ທໍານຽມສໍາລັບຄອບຄົວລາຍເດືອນຂອງເຂົາເຈື້ົ າໃນເວລາໃດກໍໄດື້
ທ່ີ ມີການປ່ ຽນແປງກ່ ຽວກັບລາຍຮັບ ຫື ລາຍຈ່ າຍຂອງຄອບຄົວ.

Department of Early Learning
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ຖື້ າຄອບຄົວລ່ າຊື້ າກວ່ າ 90 ມື້ື ໃນການຈ່ າຍຄ່ າການຈ່ າຍຮ່ ວມ
ກັນ, ການປະກັນໄພຮ່ ວມ, ການຫັກອອກໂດຍບ່ໍ ຕື້ ອງເສຍຄ່ າພາ
ສີລາຍຮັບ ຫື ຄ່ າທໍານຽມສໍາລັບຄອບຄົວລາຍເດືອນ, ໂຄງການ
El ສາມາດງົດການໃຫື້ ບໍລິການຂອງແຜນການ IFSP ຈົນກວ່ າ
ຈະມີການພັດທະນາແຜນການຊໍາລະເງິນກັບໂຄງການ El.

“ຂ້ າພະເຈ້ າຄິດວໍ່ າການປະກັນໄພຂອງຂ້ າພະເຈ້ າໄດ້ ຄ້ ມ
ຄອງສາລັບການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ ອງຕ້ ນ."
ແຜນປະກັນໄພດື້ ານສຸ ຂະພາບບາງແຜນປະກັນໄພສາມາດຄຸ ື້ ມ
ຄອງການບໍລິການ El ໄດື້ ໃນຂະນະທີ່ແຜນປະກັນໄພອື່ນໆບໍ່ສາ
ມາດ. ໂຄງການ El ຈະເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບທ່ ານແບບ
ເປັນສ່ ວນບຸ ກຄົນ ເພື່ອກໍານົດການເຂົື້າຮ່ ວມທີ່ມີຄ່ າໃຊື້ ຈ່າຍ
ຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ ານ, ສໍາລັບການບໍລິການຂອງແຜນການ
IFSP ຂອງລກຂອງທ່ ານ, ຖື້ າມີ. ການເຂົື້າຮ່ ວມທີ່ມີຄ່ າໃຊື້ ຈ່າຍ
ສໍາລັບຄອບຄົວ (FCP) ແມ່ ນສິ່ງຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່ າເດັກ
ນື້ ອນທີ່ມີສິດທິໄດື້ ຮັບທັງໝົດໄດື້ ເຂົື້າເຖິງການບໍລິການແລື້ ວ.

ການບໍລິການແຊກ
ແຊງໃນເບື້ື ອງ
ຕື້ົ ນຂອງວໍຊິງຕັນ

ຜື້ ປະສານງານດື້ ານຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວຂອງ
ທ່ ານ (FRC) ແມ່ ນ:

ໂທລະສັບ:
ໂຄງການ:
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ການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ ອງຕ້ ນ (El) ຂອງວຊິງຕັນ
“ຄໍ່ າໃຊ້ ຈໍ່າຍສາລັບໂຄງການການແຊກແຊງໃນເບ້ ອງຕ້ ນ
(El) ມີຫຍັງແດໍ່ ?"
ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮື້ ກ່ອນລ່ ວງໜື້ າວ່ າມັນຈະມີຄ່ າໃຊື້ ຈ່າຍຫຍັງແດ່ ສໍາ
ລັບການບໍລິການ El ຂອງລກຂອງທ່ ານ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮື້ ຂໍື້
ມນນັື້ນຈົນກວ່ າພວກເຮົາລົມກັບທ່ ານ ແລະ ກໍານົດວ່ າທ່ ານ
ຕື້ ອງການເຫັນຫຍັງແດ່ ເກີດຂື້ ນກັບລກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ
ທ່ ານຕາມຜົນຂອງການເຂົື້າຮ່ ວມໃນການແຊກແຊງໃນເບືື້ອງ
ຕົື້ນ. ການບໍລິການທີ່ລກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ ານຈະໄດື້ ຮັບ
ແມ່ ນອີງຕາມລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ, ຊັບພະຍາກອນ, ຄວາມກັງ
ວົນຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ ານ ແລະ ຄວາມຕື້ ອງການຂອງລກຂອງ
ທ່ ານ. ພວກມັນຈະຖືກກໍານົດໂດຍທ່ ານ ແລະ ທີມງານທີ່ທ່ ານກໍາ
ລັງເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບ. ການບໍລິການແຊກແຊງໃນເບືື້ອງຕົື້ນ
ແມ່ ນຖືກເຮັດແບບເປັນສ່ ວນບຸ ກຄົນຕໍ່ກັບເດັກນື້ ອຍແຕ່ ລະ
ຄົນ ແລະ ແຕ່ ລະຄອບຄົວ.

“ຂ້ າພະເຈ້ າຄິດວໍ່ າການບລິການແມໍ່ ນບໍ່ ໄດ້ ເສຍຄໍ່ າ."
ໃນພາກສ່ ວນ C ຂອງກົດໝາຍ IDEA ກໍານົດວ່ າ ບາງ ກິດຈະ
ກໍາສໍາລັບ El ຖືກສະໜອງໃຫື້ ແກ່ ຄອບຄົວຂອງທ່ ານໂດຍບໍ່ເສຍ
ຄ່ າ. ກິດຈະກໍາເຫົ່ ານັື້ນລວມມີ:

ການຊອກຫາເດັກນື້ ອຍ (ອອກຕິດຕໍ່ຊອກຫາເດັກນື້ ອຍທີ່






ອາດຈະມີສິດໄດື້ ຮັບສໍາລັບ EI).
ການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ (ເພື່ອກໍານົດວ່ າເດັກ
ນື້ ອຍມີສິດໄດື້ ຮັບສໍາລັບ EI ຫື ບໍ່).
ການປະສານງານການໃຫື້ ບໍລິການ (ກິດຈະກໍາທີ່ຊອກຫາ
ຊັບພະຍາກອນສໍາລັບຄອບຄົວ).
ການພັດທະນາ ແລະ ການທົບທວນແຜນການບໍລິການສໍາ
ລັບຄອບຄົວທີ່ເປັນສ່ ວນບຸ ກຄົນ (IFSP) ກ່ ຽວກັບແຜນ
ການສໍາລັບຄອບຄົວ.
ສິດທິສໍາລັບຄອບຄົວ (ທີ່ເອີື້ນວ່ າ ການຄຸ ື້ ມຄອງທາງດື້ ານ
ລະບຽບການ ແລະ ການດໍາເນີນການທີ່ເໝາະສົມ).

“ຂ້ າພະເຈ້ າຈະຮ້ ໄດ້ ແນວໃດວໍ່ າຈະມີຄໍ່ າໃຊ້ ຈໍ່າຍຫບໍ່ ?"

ມີຄໍ່ າໃຊ້ ຈໍ່າຍສາລັບການບລິການບ?
ໃນພາກສ່ ວນ C ຂອງກົດໝາຍວ່ າດື້ ວຍການສກສາສໍາລັບບຸ ກ
ຄົນທ່ີ ມີຄວາມພິການ (IDEA) ແມ່ ນກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ
ກາງທ່ີ ແນະນໍາວິທີການສະໜອງໃຫື້ ການບໍລິການແຊກແຊງໃນ
ເບື້ື ອງຕື້ົ ນ (El). IDEA ອະນຸ ຍາດໃຫື້ ມີການເຂື້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊື້
ຈ່ າຍສໍາລັບຄອບຄົວ (FCP) ສໍາລັບການບໍລິການ EI ບາງບໍລິ
ການ. FCP ລວມເອົາການນໍາໃຊື້ ການປະກັນໄພຂອງລັດ ຫື ເອ
ກະຊົນຂອງຄອບຄົວ. ໃນບາງກໍລະນີ, FCP ຍັງສາມາດລວມເອົາ
ຄ່ າທໍານຽມສໍາລັບຄອບຄົວອີກດື້ ວຍ.

ແບບຟອມທີ່ທ່ ານຈະຖືກຖາມເພື່ອປະກອບຈະຊ່ ວຍທ່ ານໃນ
ການກໍານົດວ່ າຈະມີຄ່ າໃຊື້ ຈ່າຍໃດໜ່ ງສໍາລັບການບໍລິການຫື ບໍ່.
ຖື້ າຫາກທ່ ານໃຫື້ ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນແບບຟອມທີ່ຈະນໍາໃຊື້
ການປະກັນໄພຂອງລັດ ຫື ເອກະຊົນຂອງທ່ ານ ແລະ ເຫັນດີທີ່ຈະ
ຈ່ າຍຄ່ າການຈ່ າຍຮ່ ວມກັນ, ການປະກັນໄພຮ່ ວມ ແລະ ການຫັກ
ອອກໂດບບໍ່ຕື້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັບ, ທ່ ານຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕື້ ອງ
ສະໜອງໃຫື້ ຂໍື້ມນທາງດື້ ານການເງິນໃດໆ. ຖື້ າຫາກທ່ ານຄິດວ່ າ
ທ່ ານຈະບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍຄ່ າປະກັນໄພແບບ
ຈ່ າຍຮ່ ວມກັນ, ການປະກັນໄພຮ່ ວມ ແລະ ການຫັກອອກໂດຍບໍ່
ຕື້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັບ, ຂໍື້ມນທາງດື້ ານການເງິນຈໍາເປັນທີ່
ຈະຕື້ ອງຖືກສະໜອງໃຫື້ ເພື່ອກໍານົດວ່ າຈະມີຄ່ າໃຊື້ ຈ່າຍໃດໜ່ ງ
ສໍາລັບການບໍລິການຫື ບໍ່.

“ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້ າຫາກຂ້ າພະເຈ້ າເລອກທີໍ່ຈະບໍ່ ໃຫ້ ຂ້
ມນກໍ່ ຽວກັບລາຍຮັບ ຫ ການປະກັນໄພດ້ ານສຂະພາບ
ຂອງຂ້ າພະເຈ້ າ?"
ຄອບຄົວມີສິດທິທີ່ຈະບໍ່ສະໜອງໃຫື້ ຂໍື້ມນກ່ ຽວກັບລາຍຮັບຂອງ
ເຂົາເຈົື້າ ຫື ອະນຸ ຍາດໃຫື້ ໂຄງການສົ່ງໃບເກັບເງິນສໍາລັບການປະ
ກັນໄພດື້ ານສຸ ຂະພາບຂອງລັດ ຫື ເອກະຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ. ຖື້ າ
ຫາກທ່ ານເລືອກທີ່ຈະບໍ່ສະໜອງໃຫື້ ຂໍື້ມນກ່ ຽວກັບລາຍຮັບ, ໃຫື້
ສະໝັກເອົາ Medicaid (ຖື້ າມີສິດໄດື້ ຮັບ), ຫື ອະນຸ ຍາດໃຫື້ ໂຄງ
ການສົ່ງໃບເກັບເງິນສໍາລັບການປະກັນໄພຂອງທ່ ານ, ທ່ ານຈະ
ຖືກປະເມີນຜົນກ່ ຽວກັບຄ່ າທໍານຽມສໍາລັບຄອບຄົວລາຍເດືອນ
ໃນການຈ່ າຍສໍາລັບການບໍລິການທີ່ຖືກສະໜອງໃຫື້ ເຊິ່ງຂື້ ນ
ກັບການເຂົື້າຮ່ ວມທີ່ມີຄ່ າໃຊື້ ຈ່າຍສໍາລັບຄອບຄົວ (FCP) ໂດຍອີງ
ຕາມຂະໜາດ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ ານ.
ຂື້ໍ ມນທ່ີ ມີລາຍລະອຽດເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບຄ່ າໃຊື້ ຈ່າຍສໍາລັບຄອບ
ຄົວທ່ີ ອາດເປັນໄປໄດື້ ແມ່ ນຖືກສະໜອງໃຫື້ ຢ່ ໃນລະ
ບຽບການຂອງນະໂຍບາຍດື້ ານການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການ
ເສຍຄ່ າທໍານຽມທ່ີ ຜື້ ປະສານງານດື້ ານຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວ
(FRC) ຈະໃຫື້ ແກ່ ທ່ານ.
ຂ້ ມນກໍ່ ຽວກັບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈໍ່ າຍຂອງ
ຄອບຄວແມໍ່ ນເປັນຄວາມລັບ. ມັນບໍ່ ສາມາດ
ນາໄປໃຊ້ ໄດ້ ຕໍ່ ກັບໂຄງການອໍ່ ນໆ (ຂອງລັດ ຫ
ເອກະຊນ) ໂດຍບໍ່ ມີການຍິນຍອມເຫັນດີທີໍ່
ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທໍ່ ານ.

“ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້ າຫາກຂ້ າພະເຈ້ າເຄໍ່ ອນຍ້ າຍ ຫ ໂອນ
ຍ້ າຍໄປຍັງໂຄງການການແຊກແຊງໃນເບ້ ອງຕ້ ນອໍ່ ນ?"
ທ່ ານຈໍາເປັນຈະຕື້ ອງສະໜອງໃຫື້ ຂໍື້ມນກ່ ຽວກັບຂະໜາດ, ລາຍ
ຮັບ ແລະ ການປະກັນໄພຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ ານຕໍ່ກັບໂຄງການ
El ໃໝ່ ແລະ ສະໜອງໃຫື້ ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນການນໍາໃຊື້
ການປະກັນໄພທີ່ເປັນຂອງລັດ ຫື ເອກະຊົນຂອງທ່ ານ ເພື່ອຊ່ ວຍ
ຈ່ າຍສໍາລັບການບໍລິການໃນໂຄງການ El ໃໝ່ .
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