“Nếu tôi không thể chi trả được chi phí thì
sao?”
Gia đình quý vị không thể bị từ chối các dịch
vụ can thiệp sớm chỉ vì không có khả năng
chi trả các khoản đồng thanh toán bảo hiểm,
đồng bảo hiểm hoặc các khoản khấu trừ của
quý vị. Hoàn thành biểu mẫu này sẽ giúp xác
định quý vị có khả năng chi trả hay không.
Nếu chúng tôi xác định rằng quý vị có đủ khả
năng chi trả các chi phí này, quý vị sẽ có
trách nhiệm chi trả toàn bộ. FRC và nhà cung
cấp dịch vụ của quý vị có thể hỗ trợ trong quá
trình này.

Quý vi có Câu hỏi hoặc Vấn đề quan
tâm?
Giám đốc Chương trình can thiệp sớm
(EI) của quý vị sẽ có thể trả lời các câu hỏi
của quý vị về Chi phí Gia đình Chi trả
(FCP) hoặc các dịch vụ can thiệp sớm.

Dịch vụ can
thiệp sớm
Washington
Chi phí Gia đình Chi trả (FCP)
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Gia đình có thể yêu cầu xác định lại khả năng
chi trả các khoản đồng thanh toán bảo hiểm,
đồng bảo hiểm, các khoản khấu trừ hoặc phí
gia đình hàng tháng vào bất kỳ thời điểm nào
khi có thay đổi trong thu nhập hoặc chi phí
của gia đình.
Nếu một gia đình chậm thanh toán các khoản
đồng thanh toán, đồng bảo hiểm, khấu trừ
hoặc phí gia đình hàng tháng quá 90 ngày thì
chương trình EI có thể tạm đình chỉ các dịch
vụ IFSP cho tới khi một kế hoạch thanh toán
được lập cùng với chương trình EI.
“Tôi nghĩ rằng bảo hiểm của tôi có thanh
toán chi phí cho các dịch vụ can thiệp
sớm.”
Một số hợp đồng bảo hiểm y tế có thể thanh
toán một số dịch vụ EI nhưng một số hợp
đồng bảo hiểm khác thì không. Chương trình
EI sẽ làm việc riêng với quý vị để xác định
khoản chi phí gia đình chi trả của quý vị, nếu
có, cho các dịch vụ IFSP của con quý vị. Chi
phí Gia đình Chi trả (FCP) là cần thiết để đảm
bảo mọi trẻ em đủ điều kiện đều có thể tiếp
cận dịch vụ.

Điều phối viên Nguồn lực Gia đình
(FRC) của quý vị là:

Điện thoại:
Chương trình:
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Dịch vụ can thiệp sớm (EI) Washington
“Chương trình can thiệp sớm (EI) có chi
phí là bao nhiêu?”
Không có cách nào để biết trước chi phí cho
dịch vụ EI của con quý vị. Chúng tôi không
biết trước thông tin về chi phí cho tới khi trò
chuyện với quý vị và xác định xem quý vị
mong muốn những kết quả nào cho con quý
vị và gia đình sau khi tham gia các hoạt động
can thiệp sớm. Dịch vụ mà con và gia đình
quý vị sẽ nhận được phụ thuộc vào ưu tiên,
nguồn lực, vấn đề quan tâm của gia đình và
nhu cầu của con quý vị. Những vấn đề này sẽ
được quý vị và nhóm hợp tác cùng xác định.
Dịch vụ can thiệp sớm được cá nhân hóa cho
mỗi trẻ và gia đình của trẻ.

“Tôi nghĩ rằng dịch vụ được miễn phí.”
Phần C của IDEA quy định một số hoạt động
El được cung cấp miễn phí cho gia đình quý
vị. Các hoạt động đó bao gồm:
 Tìm kiếm trẻ (tiếp cận cộng đồng để tìm
kiếm trẻ đủ điều kiện tham gia EI).
 Hoạt động Kiểm tra Đánh giá (để xác
định xem trẻ có đủ điều kiện tham gia EI
hay không).
 Điều phối Dịch vụ (các hoạt động tìm
kiếm nguồn lực cho gia đình).
 Xây dựng Kế hoạch Dịch vụ Gia đình Cá
nhân hóa (IFSP) và đánh giá kế hoạch
gia đình.
 Quyền Gia đình (còn được gọi là các biện
pháp bảo vệ theo thủ tục và quy trình
theo pháp luật).
“Làm sao để tôi biết là dịch vụ phải trả
phí?”

Có mức phí cho dịch vụ hay không?
Phần C trong Đạo luật Giáo dục cho Cá nhân
bị khuyết tật (IDEA) là pháp luật liên bang,
hướng dẫn cách cung cấp các dịch vụ can
thiệp sớm (El). IDEA cho phép áp dụng Chi
phí Gia đình Chi trả (FCP) đối với một số dịch
vụ EI. FCP bao gồm việc sử dụng bảo hiểm
công hoặc tư của một gia đình. Trong một số
trường hợp, FCP có thể bao gồm phí gia
đình.

Biểu mẫu mà quý vị cần phải hoàn thành sẽ
giúp quý vị xác định có phải trả phí cho dịch
vụ hay không. Nếu quý vị đồng ý trên biểu
mẫu là sử dụng bảo hiểm công hoặc tư của
quý vị và đồng ý chi trả các khoản đồng thanh
toán, đồng bảo hiểm và khấu trừ thì quý vị sẽ
không phải cung cấp thêm bất kỳ thông tin tài
chính nào. Nếu quý vị cho rằng mình không
thể trả các khoản đồng thanh toán, đồng bảo
hiểm và khấu trừ thì quý vị cần cung cấp
thông tin tài chính để xác định xem có phải
trả phí cho dịch vụ hay không.

“Nếu tôi chọn không cung cấp thông tin
về thu nhập hoặc bảo hiểm y tế của tôi thì
sao?”
Gia đình có quyền không cung cấp thông tin
về thu nhập hoặc cho phép chương trình lập
hóa đơn bảo hiểm y tế công hoặc tư nhân
của họ. Nếu quý vị chọn không cung cấp
thông tin về mức thu nhập, hãy nộp đơn đăng
ký Medicaid (nếu đủ điều kiện) hoặc cho
phép chương trình lập hóa đơn bảo hiểm của
quý vị, quý vị sẽ được đánh giá một khoản
phí gia đình hàng tháng để thanh toán cho
các dịch vụ theo Khoản Chi phí Gia đình Chi
trả (FCP) dựa trên quy mô gia đình và thu
nhập của quý vị.
Thông tin chi tiết bổ sung về các chi phí gia
đình chi trả có khả năng áp dụng được cung
cấp trong Hệ thống Thanh toán và Chính
sách về Phí mà Điều phối viên Nguồn lực Gia
đình (FRC) sẽ cung cấp cho quý vị.

Thông tin về thu nhập và chi phí
của gia đình được bảo mật. Thông
tin này sẽ không được cung cấp
cho bất kỳ chương trình nào khác
(công hoặc tư) nếu không có sự
đồng ý bằng văn bản của quý vị.

“Nếu tôi chuyển nơi ở hoặc chuyển sang
một chương trình can thiệp sớm khác thì
sao?”
Quý vị sẽ cần cung cấp thông tin về quy mô
gia đình, thu nhập và bảo hiểm của gia đình
cho chương trình EI mới và đồng ý cho phép
sử dụng bảo hiểm công hoặc tư để hỗ trợ chi
trả các dịch vụ ở chương trình mới.
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