
  Family Cost Participation- Punjabi 

 

"ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਨਹ ਾਂ ਚ ੁੱਕ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ , ਤਾਾਂ ਕ  ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ?" 

ਆਪਣੇ ਬੀਮ ੇਦ ੇਸਹਿ-ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ, ਸਹਿ-ਬੀਮ ੇਜਾਾਂ ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰਨ ਦ ੇਅਸਮਰੱਥ ਿੋਣ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਤੁਿਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ 

ਸਾਲਸੀ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਹਦਤੱਾ ਹਗਆ 

ਫਾਰਮ ਭਰਕ ੇਦੇਣ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਿਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਾਂ 

ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ ੇਅਸੀ ਾਂ ਹਨਰਣਾ ਕਰਦ ੇਿਾਾਂ ਹਕ ਤੁਸੀ ਾਂ 

ਇਿਨਾਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ 

ਪ ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹ ੂੰਮਵੇਾਰ ਿਵੋੋਗੇ। ਇਸ ਅਮਲ ਹਵਚ ਤੁਿਾਡਾ 

FRC ਅਤੇ ਸਰਹਵਸ ਪਰਵੋਾਈਡਰ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  

 

ਇੱਕ ਪਹਰਵਾਰ, ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਾਂ ਖ਼ਰਹਚਆਾਂ ਹਵਚ ਿਈੋ ਤਬਦੀਲੀ 

ਕਰਕ ੇਹਕਸ ੇਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦ ੇਸਹਿਭੁਗਤਾਨਾਾਂ, ਸਹਿਬੀਮ,ੇ ਕਟਤੌੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂ ਮਿੀਨੇਵਾਰ ਪਹਰਵਾਰਕ ਫੀਸ ਦ ੇਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦ ੇਮੁੜ-

ਹਨਰਣੇ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 

ਜ ੇਪਹਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦ ੇਸਹਿਭੁਗਤਾਨਾਾਂ, ਸਹਿਬੀਮ,ੇ ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂ 

ਮਿੀਨੇਵਾਰ ਪਹਰਵਾਰਕ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਹਵਚ 90 ਹਦਨ ਤੋੋ 

ਵੱਧ ਿ ੋਜਾਾਂਦੇ ਿਨ, ਤਾਾਂ El ਪਰੋਗਰਾਮ IFSP ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿ,ੈ 

ਜਦ ਤੱਕ El ਪਰਗੋਰਾਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਤਆਰ 

ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ।  

 

"ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਖਕ ਸ਼ ਰਆੂਤ  ਸਾਲਸ  ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦ ਆਾਂ ਲਾਗਤਾਾਂ ਮੇਰੇ 

ਬ ਮ ੇਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਾਂਦ ਆਾਂ ਹਨ।"  

ਕੁਝ ਹਸਿਤ ਬੀਮਾ ਪਲਾਨ ਕੁਝ El ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦ ੇਘੇਰ ੇਿਠੇ ਆ ਸਕਦ ੇਿਨ, 

ਜਦਹਕ ਦ ਜ ੇਨਿੀ ਾਂ। ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀਆਾਂ IFSP ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ, ਜ ੇਕਈੋ ਿੈ, ਤਾਾਂ 

El ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੁਿਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰਕ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 

ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਗਲੱ ਕਰਗੇਾ। ਪਹਰਵਾਰਕ ਲਾਗਤ 

ਦੀ ਹਿਸੱੇਦਾਰੀ (FCP) ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਰ ਰੀ ਿ ੈਹਕ ਸਾਰੇ 

ਯੋਗ ਬਹੱਚਆਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੱਕ ਪਿੁੂੰਚ ਿ।ੈ 
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ਸ ਆਲ ਜਾਾਂ ਖਚੁੰਤਾਵਾਾਂ?  

ਤੁਿਾਡੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਸੀ (El) ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਵਚ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨ ੂੰ  ਪਹਰਵਾਰਕ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (FCP) ਜਾਾਂ 

ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸੁਆਲਾਾਂ ਦੇ 

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 

 

ਤੁਿਾਡਾ ਪਹਰਵਾਰਕ ਵਸੀਹਲਆਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ 

(FRC) ਿੈ: 

 

 

ਫੋਨ:  

ਪਰੋਗਰਾਮ:  



  Family Cost Participation- Punjabi 

 

ਵਾੁੱਖਸ਼ੁੰਗਟਨ ਦ ਆਾਂ ਸ਼ ਰਆੂਤ  ਸਾਲਸ  (El) ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

" ਸ਼ ਰਆੂਤ  ਸਾਲਸ  (El) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦ  ਲਾਗਤ ਖਕੁੰਨ  ਹੈ?"  

ਪਹਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਈੋ ਅਹਜਿਾ ਤਰੀਕਾ ਨਿੀ ਾਂ ਿ ੈਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਬਚੱੇ 

ਦੀਆਾਂ El ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਿਏੋਗੀ। ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਹਵਚ 

ਹਿੱਸਦੇਾਰੀ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਨਰਣਾ 

ਕਰਨ ਹਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਿੁੂੰਦਾ ਵਖੇਣਾ ਚਾਿੁੂੰਦੇ 

ਿੋ, ਤੱਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਿੀ ਾਂ ਿੁੂੰਦਾ। ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚ ੇਅਤ ੇ

ਪਹਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀਆਾਂ ਤਰਜੀਿਾਾਂ, ਵਸੀਹਲਆਾਂ, ਹਚੂੰਤਾਵਾਾਂ ਅਤੋ 

ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀਆਾਂ  ਰ ਰਤਾਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਸੇਵਾਵਾਾਂ ਹਮਲਣਗੀਆਾਂ। ਉਿਨਾਾਂ ਦਾ 

ਹਨਰਣਾ ਤੁਿਾਡੇ ਅਤ ੇਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਿੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿਰ ਬਚੱੇ ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰ ਲਈ ਹਵਅਕਤੀਗਤ 

ਿੁੂੰਦੀਆਾਂ ਿਨ।   

 
ਕ  ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੇਣ  ਪ੍ੈਂਦ  ਹੈ?  

ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਾਂ ਬਾਰ ੇਹਸਹੱਖਆ ਕਾਨ ੂੰ ਨ (IDEA) ਦਾ ਹਿਸੱਾ C ਇਕੱ ਫਡੈਰਲ 

ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਿ,ੈ ਜ ੋਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਾਲਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ (El) ਹਕਵੇਂ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਈਆਾਂ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ, ਬਾਰ ੇਸੇਧ ਹਦੂੰਦਾ ਿੈ। IDEA ਕੁਝ EI ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ 

ਪਹਰਵਾਰਕ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹਿੱਸਦੇਾਰੀ (FCP) ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦੂੰਦਾ ਿੈ। FCP 

ਹਵਚ ਪਹਰਵਾਰ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਪਰਾਈਵਟੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਹਮਲ 

ਿੁੂੰਦਾ ਿੈ। ਕੁਝ ਸਹਥਤੀਆਾਂ ਿਠੇ, FCP ਹਵਚ ਪਹਰਵਾਰਕ ਫੀਸਾਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿੋ 

ਸਕਦੀਆਾਂ ਿਨ।

"ਮੈਨੂੁੰ  ਲੁੱਗਦਾ ਹੈ ਖਕ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਮ ਫ਼ਤ ਸ ।"  

IDEA ਦਾ ਹਿਸੱਾ C ਕਹਿੂੰਦਾ ਿ ੈਹਕ ਤੁਿਾਡੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਕੁਝ El 

ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਹਬਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮਿੁਈਆ ਕਰਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਿਨ। ਉਿਨਾਾਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਹਵਚ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ:  

 ਬਾਲ ਫੂੰਡ (ਉਿਨਾਾਂ ਬੱਹਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੱਭਣ ਲਈ ਪਿੁੂੰਚ ਕਰਨਾ, ਜ ੋEl 

ਲਈ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਦ ੇਿਨ)।  

 ਅੂੰਦਾ ਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਾਂਕਣ (ਹਨਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹਕ ਬੱਚਾ El ਲਈ ਯੋਗ 

ਿੈ)।  

 ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ (ਪਹਰਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀਆਾਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ)।  

 ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਪਹਰਵਾਰਕ ਸਰਹਵਸ ਪਲਾਨ (IFSP) ਹਤਆਰ ਕਰਨਾ 

ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰਕ ਪਲਾਨ ਦਾ ਜਾਇ ਾ ਲੈਣਾ।  

 ਪਹਰਵਾਰ ਦ ੇਿਕੱ (ਅਮਲ ਸਬੂੰਧੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਅਤੇ ਢਕੁਵੇਂ ਅਮਲ ਵਜੋਂ 

ਜਾਹਣਆ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ)।  

 

"ਮੈਨੂੁੰ  ਖਕਵੇਂ ਪ੍ਤਾ ਚੁੱਲੇਗਾ ਖਕ ਲਾਗਤ ਲੁੱਗੇਗ ?"  

ਜੇ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਲਈ ਕਈੋ ਲਾਗਤ ਿੋਏਗੀ, ਤਾਾਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 

ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤ ੇਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਕੱ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਹਕਿਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ ੇ

ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਤ ੇ

ਸਹਿਮਤੀ ਹਦੂੰਦੇ ਿ ੋਅਤ ੇਆਪਣੇ ਸਹਿਭੁਗਤਾਨਾਾਂ, ਸਹਿ-ਬੀਮ ੇਅਤ ੇਕਟਤੌੀਆਾਂ 

ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਿੁੂੰਦੇ ਿੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਕਈੋ ਮਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੁਈਆ ਨਿੀ ਾਂ 

ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜ ੇਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦ ੇ

ਸਹਿਭੁਗਤਾਨਾਾਂ, ਸਹਿ-ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ 

ਨਿੀ ਾਂ ਿਵੋੋਗ,ੇ ਤਾਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਕਈੋ ਲਾਗਤਾਾਂ ਿੋਣਗੀਆਾਂ, ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 

ਲਈ ਮਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।

"ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ੍ਣ  ਆਮਦਨ ਜਾਾਂ ਖਸਹਤ ਬ ਮ ੇਬਾਰੇ ਕਈੋ ਜਾਣਕਾਰ  ਨਾ 

ਦੇਣ ਦ  ਚੋਣ ਕਰਦਾ/ਕਰਦ  ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਕ  ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ?" 

ਪਹਰਵਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਉਣ ਜਾਾਂ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਹਸਿਤ ਬੀਮੇ ਨ ੂੰ  ਹਬਹਲੂੰਗ ਨਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦੇਣ ਦਾ ਿਕੱ ਿੈ। ਜ ੇਤੁਸੀ ਾਂ ਆਮਦਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ 

ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਿ,ੋ Medicaid ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਿ ੋ(ਜ ੇਯੋਗ ਿੋ) 

ਜਾੋ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਨ ੂੰ  ਹਬਹਲੂੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਹਦੂੰਦੇ ਿੋ, 

ਤਾਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤ ੇਮਿੀਨੇਵਾਰ ਪਹਰਵਾਰਕ ਫੀਸ ਦਾ 

ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਅਤ ੇ

ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਪਹਰਵਾਰਕ ਲਾਗਤ ਦੀ ਹਿੱਸਦੇਾਰੀ (FCP) ਿੇਠ ਿੋ।  

 

ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਦੇ ਹਸਸਟਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਪਾੱਹਲਸੀ ਹਵਚਲੀਆਾਂ ਸੂੰਭਵ ਪਹਰਵਾਰਕ 

ਲਾਗਤਾਾਂ ਬਾਰ ੇਿੋਰ ਵੇਰਵ ੇਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੁਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਿ,ੈ ਜ ੋ

ਹਕ ਪਹਰਵਾਰਕ ਵਸੀਹਲਆਾਂ ਬਾਰ ੇਕੋਆੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਦਏਗਾ।   

 

 
 

"ਜੇ ਮੈਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਸ਼ ਰਆੂਤ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਦਾ/ਬਦਲਦ  ਜਾਾਂ ਤਬਾਦਲਾ 

ਕਰਦਾ/ਕਰਦ  ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਕ  ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ?"  

ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ El ਪਰਗੋਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ, ਆਮਦਨ 

ਅਤੇ ਬੀਮ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿੁਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਅਤ ੇਨਵੇਂ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਹਵਚ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤ ੇਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਾਂ 

ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਦਓ।

ਪ੍ਖਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਼ਿਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  

ਗ ਪ੍ਤ ਹ ੁੰਦ  ਹੈ। ਤ ਹਾਡ  ਖਲਖਤ  ਸਖਹਮਤ  ਤੋਂ 

ਖਬਨਾ ਇਹ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਰਕਾਰ  ਜਾਾਂ 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹ ਾਂ ਹੈ। 
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