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”ఒకవేళ నేను ఖర్చు ను భరించలేని స్థ తిలో ఉింటే 

ఏమవుతింది?" 

మీ బీమా సహ చెల్లింపులు, సహ-బీమా లేదా చెల్లింపు 

కోతలను చెల్లించలేని మీ అశక తత కారణింగా మీ 

కుటింబము ముిందస్తత చరయ ల సేవలు పిందడానిి  

లరసక రించబడకపోవచ్చు . మీకు ఇవవ బడిన ఈ ఫారమును 

పూరత చేయడిం దావ రా చెల్లించడానికి మీ సామరతియ ము లేదా 

అశక తత నిరాారించబడుతింది. ఈ వయ యములను మీర్చ 

చెల్లించగల్గి ఉని్న ర్చ అని గనక మేము నిరాారణకు వసేత, 

వాటిని పూరతగా చెల్లించడానికి మీర్చ జవాబుదారీగా 

ఉింటార్చ. ఈ ప్రప్కియో మీకు మీ ఫాయ మిలీ రసోరె్స స్ 

కోఆరనిేటర్చ మరయు సేవా ప్రదాత సహాయరడతార్చ.  
 

కుటింబ ఆదాయము లేదా ఖర్చు లో ఏవైన్న మార్చు లు 

ఉని పుు డు, ఒక కుటింబము ఏ సమయముోనైన్న వార 

బీమా సహ చెల్లింపులు, సహ-బీమా, చెల్లింపు కోతలు లేదా 

నెలసర కుటింబ ర్చస్తముల చెల్లింపు సామరతియ మును 

పునఃనిరాారణ చేయవలిిందిగా కోరవచ్చు .  
 

ఒక కుటింబము గనక వార బీమా సహ చెల్లింపులు, సహ-

బీమా, చెల్లింపు కోతలు లేదా నెలసర కుటింబ ర్చస్తముల 

చెల్లింపులు చేయుటో 90 రోజులకు పైగా వెనుకబడిన 

రక్షముో, El ప్పోప్గాముతో ఒక చెల్లింపు ప్రణాళికను 

రూపిందిించ్చకునేింత వరకూ El ప్పోప్గాము వార IFSP 

సేవలను నిల్పివేయవచ్చు .  
 

“న్న బీమా ముిందస్తత చరయ ల సేవల ఖర్చు ను భరస్తతిందని 

నేను అనుకుని్న ను."  

కొనిి  ఆరోగయ  బీమా ప్రణాళికలు కొనిి  El సేవలను కవర్ 

చేయవచ్చు , ఇతర రథకాలు కవర్ చేయకపోవచ్చు . మీ 

చిని్న ర యొకక  IFSP సేవలకు గాను, మీ కుటింబము 

యొకక  వయ య భాగసావ మయ ము (ఏదైన్న ఉింటే) ను 

నిరాారించడానికి మీతో వయ కి తగతింగా El ప్పోప్గాము రని 

చేస్తతింది. అర హత గల చిని్న ర్చలు అిందరూ సేవలను 

అిందుబాట చేస్తకునేలా చూస్తకోవడానికి గాను 

కుటింబము యొకక  వయ య భాగసావ మయ ము (FCP) అనేది 

అవసరము. 
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ప్రశ్న లు లేదా సందేహాలా?  

మీ ముిందస్తత చరయ ల ·(El) ప్పోప్గాము యొకక  ప్పోప్గామ్ 

డైర్సక టర్చ, ఫాయ మిలీ కాస్ట పారటి పేషన్ (FCP) లేదా 

ముిందస్తత చరయ ల సేవల గురించి మీకు గల ఏవైన్న 

ప్రశి లకు జవాబులను ఇవవ గల్గి ఉింటార్చ. 

 

మీ ఫాయ మిలీ రసోరె్స స్ కోఆరనిేటర్చ: 

 

 

ఫోన్:  

ప్పోప్గాము:  
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వాషంగ్ టన్ మందస్తు చర్య ల (El) సేవలు 

“ముిందస్తత చరయ ల (El) ప్పోప్గాముకు ఎింత ఖర్చు  
అవుతింది?"  

మీ చిని్న ర యొకక  El సేవలకు ఎింత ఖర్చు  అవుతింది 

అని తెలుస్తకోవడానికి ఖచిు తమైన ిదతాా మారగము ఏదీ 

లేదు. ముిందస్తత చరయ ల ప్పోప్గాముో పాల్గగని  ఫల్తింగా 

మీ చిని్న రకి మరయు కుటింబానికి ఏమి జరగాలని మీర్చ 

కోర్చకుింటని్న రో ఆ సమాచారము మేము మీతో మాటాల డి, 

నిరాారణ చేసేింత వరకూ, మాకు తెల్యబోదు. మీ 

కుటింబము యొకక  ప్పాధానయ తలు, వనర్చలు, ఆిందోళనలు 

మరయు మీ చిని్న ర యొకక  అవసరాలపై మీ చిని్న ర 

మరయు మీ కుటింబము అిందుకోబోయే సేవలు 

ఆధారరడి ఉింటాయి. అవి మీర్చ మరయు మీతో రని చేసే 

టీముచే నిరాారించబడతాయి. ముిందస్తత చరయ ల సేవలు 

ఒకొక కక  చిని్న ర మరయు ఒకొక కక  కుటింబానికి 

వయ కి తగతీకృతము చేయబడి ఉింటాయి.   

 
సేవల కొర్కు ఏమైనా ఖర్చు  అవుతందా?  

అింగవైకలాయ లతో గల వయ కుతల విదాయ  చటటము (IDEA) యొకక  

భాగము C అనేది, ముిందస్తత చరయ ల సేవలు (El) ఎలా 

అిందిించబడాల్ అని దిశానిర్దశేము చేసే సమాఖయ  చటటము. 

కొనిి  EI సేవలకు IDEA కుటింబ వయ య భాగసావ మయ ము 

(FCP) ను అనుమలస్తతింది. ఒక కుటింబము యొకక  రబ్లలక్ 

లేదా ప్రపైవేట బీమాను ఉరయోగిించ్చకోవడిం FCP ో చేర 

ఉింటింది. కొనిి  సిందరాా లో, FCP ో కుటింబ 

ర్చస్తములు కూడా చేర ఉిండవచ్చు .

“సేవలు అన్ని  ఉచితమని నేను అనుకుని్న ను."  

IDEA యొకక  భాగము C, మీ కుటింబమునకు కొనిి  El 

కారయ ప్కమాలు ఏ మాప్తమూ ఖర్చు  లేకుిండా 

అిందిించబడేలా చూస్తకుింటింది. ఆ కారయ ప్కమాలో ఇవి 

చేర ఉింటాయి:  

 చిని్న రని కనుగొనుట (El కి అర హత ఉిండగల చిని్న రని 

కనుకోక వడానికి ఔట్ రీచ్).  

 మదిింపు మరయు విశ్ల లషణ (ఒక చిని్న ర El కు అర హత 

కల్గియుిందా లేదా నిరాారించడానికి).  

 సేవా సమనవ యము (కుటింబాలకు వనర్చలను 

కనుకుక నే కారయ ప్కమాలు).  

 వయ కి తగతీకృత కుటింబ సేవా ప్రణాళిక (IFSP) 

అభివృది ామరయు కుటింబ ప్రణాళిక యొకక  

సమీక్షలు.  

 కుటింబ హకుక లు (రదతాల సింబింధిత రక్షణలు 

మరయు డ్యయ  ప్పాసెస్ అని అింటార్చ).  
 

“ఒకవేళ ఖర్చు  ఏమైన్న ఉింటే న్నకు ఎలా తెలుస్తతింది?"  

సేవలకు ఏమైన్న వయ యము ఉింటిందేమో నిరాారించడింో 

మీకు సహాయరడడానికి మీర్చ ఒక ఫారమును నిింపేలా 

మిమమ ల్ి  అడుగుతార్చ. మీ రబ్లలక్ మరయు ప్రపైవేట 

బీమాను ఉరయోగిించ్చకోవడానికి మీర్చ ఫారము మీద 

సమమ లని తెల్యజేి మరయు మీ బీమా సహ చెల్లింపులు, 

సహ-బీమా మరయు చెల్లింపు కోతలను చెల్లించడానికి 

అింగీకరసేత, మీర్చ ఎటవింటి ఆర తికరరమైన 

సమాచారమునూ ఇవవ వలిన అవసరము లేదు. ఒకవేళ 

మీర్చ, మీ బీమా సహ చెల్లింపులు, సహ-బీమా మరయు 

చెల్లింపు కోతలను చెల్లించలేమని అనుకుింటే, సేవలకు 

ఏమైన్న వయ యము ఉింటిందేమో నిరాారించడానికి ఆర తిక 

రరమైన సమాచారమును ఇవావ ల్ె  ఉింటింది.

“న్న ఆదాయము లేదా ఆరోగయ  బీమా గురించిన 
సమాచారమును ఇవవ కూడదని నేను నిర ణయిించ్చకుింటే 

ఏమవుతింది?” 

తమ ఆదాయము గురించి సమాచారము ఇవవ కుిండా 

ఉిండడానికి లేదా వార రబ్లలక్ లేదా ప్రపైవేట ఆరోగయ  బీమాను 

బ్లలుల చేయడానికి ప్పోప్గామును అనుమలించే హకుక  

కుటింబాలకు ఉింటింది. ఒకవేళ మీర్చ ఆదాయము 

సమాచారమును ఇవవ కూడదని అనుకుింటే, మెడిక్ఎయిడ్ 

కు దరఖాస్తత చేయిండి (అర హత ఉింటే) లేదా ప్పోప్గాము మీ 

బీమాకు బ్లలులను చేయనివవ ిండి. మీ కుటింబ సైజు 

మరయు ఆదాయము ఆధారింగా ఫాయ మిలీ కాస్ట పారటి పేషన్ 

అిందిించే సేవలను బటిట ఆ సేవలకు నెలసర ర్చస్తము 

చెల్లించేలా మీర్చ విశ్ల లషణ చేయబడతార్చ.  
 

సింభావయ  కుటింబ వయ యముల గురించిన మరింత 

సమాచారము, చెల్లింపులు మరయు ర్చస్తముల పాలసీ 

వయ వసతోి  అిందిించబడి ఉింది, దానిని మీకు ఫాయ మిలీ 

రసోర్ె  కోఆరనిేటర్చ (ఎఫ్.ఆర్.ి) అిందిసాతర్చ.   

 

“నేను మరొక ముిందస్తత చరయ ల ప్పోప్గాముకు వెళితే లేదా 
బదిలీ అయితే ఏమవుతింది? “  

మీర్చ కొతత El ప్పోప్గాముకు మీ కుటింబము సైజు, 

ఆదాయము మరయు బీమాకు సింబింధిించిన 

సమాచారమును ఇవావ లె్ న అవసరిం ఉింటింది మరయు 

కొతత ప్పోప్గాముో సేవల కొరకు చెల్లింపుకు సహాయరడుటకై 

మీ రబ్లలక్ లేదా ప్రయివేట బీమాను ఉరయోగిించ్చటకు మీ 

సమమ లని ఇవావ ల్ె  ఉింటింది.

కుటంబ ఆదాయమ మరియు 

వయ యమ యొక్క  సమాచార్మ 

గోరయ ంగా ఉంటంది. మీ లిఖిత పూర్వ క్ 

అనుమతి లేనిదే, అది మర్ద ఇతర 

ప్పోప్గాము (రబ్లలక్ లేదా ప్రయివేట) కు 

అిందుబాటో ఉిండదు. 
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