
የክፍያዎች ስርዓት እና የክፍያዎች ፖሊሲ 
14.ሀ መግቢያ 
14.ሀ.1 ጉዳቶች ያሉባቸው ግለሰቦች ትምህርት ደንብ (IDEA) ክፍል ሐ ለጉዳተኛ 

ህፃናት እና ታዳጊዎች የተጠቃለለ፣ የተጣመረ፣ የተቀናጀ የመግባባት 
አገልግሎት ስርዓት እንዲሆን በምክር ቤቱ የታቀደ ነው። ምክር ቤቱ 
ይህንን ህዝብ እያገለገሉ የነበሩ ነባር ፕሮግራሞች አስቀድመው 
የነበሩ መሆናቸውን እና ክፍል ሐ በሁሉም የነዚህ ፕሮግራሞች ውስጥ 
ለማስተባበር መሰረተ-ልማትን ለማቅረብ የታቀደ መሆኑን ተገንዝቧል። 
በዚህ የተነሳ፣ የክፍል ሐ የገንዘብ ድጋፉ የፌደራል፣ ስቴት እና የአካባቢው 
ፈንድ ግብዓቶች ይህም የህዝብ እና የግል ኢንሹራንሾችን ጨምሮ 
ለማመቻቸት የታቀደ ነው። ሁሉንም የቅድመ ጣልቃ ገብነት ወጪዎችን 
ለመሸፈን በቂ የሆነ የህዝብ ገንዘብ ድጋፍ ስለሌለ፣ ሁሉም የቅድመ 
ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች በህዝብ ወጪ ሊሸፈኑ አይችሉም። ለልጃቸው 
ፕሮግራም በገንዘብ የድርሻቸውን እንዲወጡ ከቤተሰቦች ይጠበቃል። 
ይህም እቅድ ለ ESIT ቤተሰብ ወጪ ተሳትፎ መስፈርቶች ተግባራዊ 
ለሚሆንባቸው ለቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች እንዲጠቀሙ ለግል 
የጤና እንክብካቤ/ኢንሹራንስ እና ለአፕል ጤና ለሕፃናት/ሜዲኬይድ 
የመጠቀም ፈቃድን በመስጠት ሊሟላ ይችላል።   

14.ሀ.2  በርካታ ቁጥር ያላቸውን ጉዳት ያለባቸውን ህፃናትን እና ታዳጊዎችን እና 
ቤተሰቦቻቸውን ለማገልገል አላማ የእነዚህ ግብዓቶች ጥቅምን ለመሳደግ 
በህፃናት እና ታዳጊዎች የቅደመ ድጋፍ ፕሮግራም (ESIT) ላይ መደገፍ 
የግድ ነው። ለህፃኑ እድገታዊ ጥቅም ለመስጠት በቂ የሆኑ የቅድመ 
ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶችን ለማድረስ እነዚህ ግብዓቶች ጥቅም ላይ 
መዋላቸውን ለማረጋገጥ በ ESIT ላይ መደገፍም የግድ ነው። ሰፋ ያለውን 
የብቁነት መስፈርትን ESIT ማስጠበቅ እንዲችል፣ ሁሉም የሚገኙትን 
የፈንድ ምንጮችን አጠቃቀም፣ ይህም የህዝብ ኢንሹራንስ፣ የግል 
ኢንሹራንስ እና ክፍያዎችም ጨምሮ አስፈላጊ ነው። 

14.ሀ.3  ለልጅ ወይም ለልጁ ቤተሰብ የቅደመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች 
ወቅታዊ የሆነ ተገቢ አቅርቦት ላይ መዘግየትን ለማስቀረት አስፈላጊ ከሆነ፣ 
ለተፈቀዱ አገልግሎቶች እና ተግባራት አቅራቢ፣ (የጤና አገልግሎቶችን፣ በ 
34 CFR §303.16 ውስጥ እንደተቀመጠው፣ [ግን የህክምና አገልግሎቶች 
ያልሆኑ]፣ በ 303.117 እና §§303.301 በኩል እና በ 303.320 በኩል በ 34 
CFR §§303.115 ውስጥ የተገለፁትን የልጅ ፍለጋ ስርዓት ተግባራት እና በ 
§303.321 ውስጥ ግምገማዎች እና ምዘናዎችን ጨምሮ )፣ ለክፍያ ከፍተኛ 
የሆነ ሃላፊነት ካለው ከኤጀንሲ ወይም ተቋም በሂደት ላይ ያለ የተመላሽ 
ክፍያን ለመክፈል ESIT በ IDEA ክፍል ሐ ስር ፈንዶችን ሊጠቀም 
ይችላል። 

መገናኛ:
The Washington State Department 
of Children, Youth & Families  
Early Support for Infants  
and Toddlers Program  
ፓ.ሳ. ቁጥር 40970  
ኦሎምፒያ፣ WA 98504-0970  
በነፃ ስልክ መስመር: 1-866-482-4325 
www.dcyf.wa.gov።

የዚህን ሰነድ ቅጂዎች በአማራጭ ቅርፀት ወይም 
ቋንቋ የሚፈልጉ ከሆነ፣ እባክዎ  
DCYF መስራች ግንኙነቶችን  ያናግሩ(1-800-723-4831 
| 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov)።

DCYF እትመት FS_0033 |  
DEL 11-019 AM (01-2020) Amharic

mailto:ConstRelations@dcyf.wa.gov


የክፍያዎች ስርዓት እና የክፍያዎች ፖሊሲ ፖሊሲ 14 | ገፅ 2

14.ለ ፖሊሲ 
14.ለ.1  በህዝብ ወጪ የቀረቡ ተግባራት እና አገልግሎቶች  

(a) ከ 34 CFR §303.521(ለ) (2011) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ የሚከተለው IDEA፣ ክፍል ሐ ተግባራት እና አገልግሎቶች 
ለህፃናት እና ታዳጊዎች ፕሮግራም (ESIT) በቅድመ ድጋፍ እና አገልግሎቱን ሰጪዎች በህዝብ ወጪ መቅረብ አለባቸው 
እና ለቤተሰቦች ምንም ወጪ መጠየቅ የለበትም: 

(1) በ §§303.301 ውስጥ በ 303.303 በኩል የልጅ ፍለጋ መስፈርቶችን መተግበር።  

(2) ግምገማ እና ምዘና፣ ከ §303.320 ጋር እና በ §303.13(ለ) ግምገማ እና ምዘና ጋር ከሚዛመዱ ተግባራት በሚስማማ 
መልኩ። 

(3) የአገልግሎት ማስተባበር አገልግሎቶች (የቤተሰብ ግብዓቶች ማስተባበር)፣ በ §§303.13(ለ)(11) እና 303.33 ውስጥ 
እንደተብራራው።

(4) አስተዳደራዊ እና ቅንጅታዊ እንቅስቃሴዎች ከሚከተለው ጋር የሚገናኙ —

(i) ልማት፣ ግምገማ እና የ IFSPs ግምገማ እና በ 303.345 በኩል ከ §§303.342 ጋር በሚስማማ መልኩ ጊዜያዊ 
IFSPs፤ እና 

(ii) የንዑስ ክፍል ሠ፣ የቅደም ተከተላዊ መከላከያዎች እና በ 34 CFR §303 ንዑስ ክፍል መ ውስጥ የቅድመ 
ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች የመላው ስቴት ስርዓት ሌሎች ክፍሎች ትግበራ። 

(b) ማረጋገጫ: ከ 34 CFR§303.521(ሀ)(4)(ii) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ቤተሰብ “መክፈል ያለመቻል” ትርጉምን ካሟላ፣ 
በልጃቸው IFSP የተለዩ ሁሉም ክፍል ሐ አገልግሎቶች ያለምንም ክፍያ ለቤተሰብ የሚሰጡ ይሆናል። በተጨማሪ፣ 
የቤተሰብ መክፈል ያለመቻል የክፍል ሐ አገልግሎቶች መዘግየት ወይም አለመፈቀድን ያስከትላል።  

14.ለ.2  ለቤተሰብ ወጪ ተሳትፎ (FCP) ተግባራዊ የሚሆኑ ተግባራት እና አገልግሎቶች 

(a) ከ 34 CFR §303.521(ለ) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ለቤተሰብ ወጪ ተሳትፎ ተግባራዊ ለሚሆኑ የሚከተሉት ተግባራት እና 
አገልግሎቶች እና ለጋራ ክፍያዎች፣ ለጋራ-ኢንሹራንስ፣ ተቀናሾች ወይም ክፍያዎች ለቤተሰቦች ሊከፈሉ ይችላሉ: 

(1) ድጋፍ ሰጪ የቴክኖሎጂ መሳሪያ 

(2) ድጋፍ ሰጪ የቴክኖሎጂ አገልግሎት 

(3) ኦዲዮሎጂ አገልግሎቶች 

(4) ማማከር 

(5) የጤና አገልግሎቶች 

(6) የእንክብካቤ አገልግሎቶች 

(7) የአመጋገብ ዘዴ አገልግሎቶች 

(8) የማገገሚያ ቴራፒ 

(9) የአካል ቴራፒ 

(10) ስነ አእምሮአዊ አገልግሎቶች 

(11) የማህበራዊ ስራ አገልግሎቶች 

(12) የንግግር-ቋንቋ የፓቶሎጂ አገልግሎቶች 
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(b) ማረጋገጫ: ከ 34 CFR §303.521 (ሀ) (4)(iii) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ለቤተሰብ ወጪ ተሳትፎ ተግባራዊ የሚሆን (ለዚያ 
አገልግሎት ክፍያ ከተዘጋጁ ከሌላ የፈንድ ምንጮች የተወሰዱ ማንኛውም መጠን ውስጥ ትንታኔ) የክፍል ሐ ቅድመ 
ጣልቃ ገብነት አገልግሎት ትክለለኛ ወጪ የሚበልጥ ምንም አይነት ክፍያ ቤተሰቦች እንዲከፍሉ አይጠየቁም። 

14.ለ.3  ለቤተሰብ ወጪ ተሳትፎ ተግባራዊ በሚሆኑ የቅድመ ጣልቃ ገብነት የዋሽንግተን የክፍያዎች አፈፃፀም ስርዓት እና 
ክፍያዎች ፖሊሲ ውስጥ የተጠቃለሉ የፈንድ ምንጮች   

ለመክፈል አለመቻልን እስካልታወቀ በስተቀር፣ ለቤተሰብ ወጪ ተሳትፎ ተግባራዊ የሚሆኑ አገልግሎቶችን የተቀበሉ ሁሉም 
ቤተሰቦች የህዝብ ኢንሹራንስ ጥቅሞቻቸውን፣ የግል ኢንሹራንስ ጥቅሞቻቸውን በመጠቀም ወይም ክፍያዎን በመክፈል 
ለልጃቸው አገልግሎቶች በገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርጉ ይጠበቃል። በዚህ የተነሳ፣ የሚከተለው የፈንድ ምንጮች በ ESIT 
የክፍያዎች አፈፃፀም ስርዓት እና ክፍያዎች ፖሊሲ ውስጥ የተጠቃለሉ ነበሩ: 

(a) የህዝብ የጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ (አፕል የጤና እንክብካቤ ለህፃናት/ሜዲኬይድ)  

(b) የግል የጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ 

(c) ክፍያዎች 

14.ለ.4  የቤተሰብ ገቢ እና ወጪ መረጃ  

(a) ለህዝብ ወይም ለግል ኢንሹራንስ ከፍያ ከመጠየቁ በፊት፣ ቤተሰቦች ለክፍያ እና ክፍያዎች ፖሊሲ የ ESIT ስርዓት 
የሚቀርብላቸው ይሆናል። ቤተሰቦች ተገቢ እንደተገቢነቱ፣ የቅድሚያ ፅሁፍ ማስታወቂ፣ ለህዝብ እና/ወይም የግል 
ኢንሹራንስ እና የገቢ እና ወጪ ማረጋገገጫ ቅፅ መጠቀሚያ ስምምነት እንደ አስፈላጊነቱ እንዲያጠናቅቁ የሚጠየቁ 
ይሆናል።  

(b) የቤተሰብ ቤተሰብ ግብዓቶች አስተባባሪ (FRC)የቅድሚያ ፅሁፍ ማስታወቂ፣ ለህዝብ እና/ወይም የግል ኢንሹራንስ 
እና የገቢ እና ወጪ ማረጋገገጫ ቅፅ መጠቀሚያ ስምምነት እንደ አስፈላጊነቱ፣ እንዲያጠናቅቁ ቤተሰቦችን የሚያግዝ 
ይሆናል።   

(c) የቅድሚያ ፅሁፍ ማስታወቂ፣ ለህዝብ እና/ወይም የግል ኢንሹራንስ እና የገቢ እና ወጪ ማረጋገገጫ ቅፅ መጠቀሚያ 
ስምምነት ለቤተሰቡ ለተመደበው FRC የሚገባ ይሆናል።    

(d) የቤተሰብ ገቢ እና ወጪ መረጃ በፌደራል የድህነት ወለል (FPL) የተስተካከለ አመታዊ ገቢ 200% በታች ውስጥ ሆኖ 
ከተገኘ፣ ቤተሰቡ የኢንሹራንስ የጋራ ክፍያዎችን፣ የጋራ ኢንሹራንሶችን፣ የኢንሹራንስ ተቀናሾችን ወይም ወርሃዊ ክፍያ 
እንዲከፍሉ አይጠበቅም። ሌላ የኤጀንሲ ፈንዶች ክፍል ሐ ፈንዶች እንደ መጨረሻ ማስተካከያ ከፋይ እነዚህን ወጪዎች 
ለመሸፈን ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ።

(e) የቤተሰብ ገቢ እና ወጪ መረጃ በቤተሰብ መጠን መሰረት የ FPL የተስተካከለ አመታዊ ገቢ 200% በላይ ውስጥ ሆኖ 
ከተገኘ፣ ተግባራዊ ከሆነ፣ ቤተሰቡ የኢንሹራንስ የጋራ ክፍያዎችን፣ የጋራ ኢንሹራንሶችን፣ የኢንሹራንስ ተቀናሾችን ወይም 
ወርሃዊ ክፍያ እንዲከፍሉ ይጠበቃል።  

14.ለ.5  የህዝብ የጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ (አፕል የጤና እንክብካቤ ለህፃናት/ሜዲኬይድ) 

(a) ከ 34 CFR§303.520(ሀ)(2)(i) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ESIT የቅድመ ጣልቃ ገብነት ፕሮግራም ውስጥ የተመዘገቡ 
ቤተሰቦች ልጃቸው ክፍል ሐ የቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች እንደሚቀበልበት ሁኔታ መሰረት፣ በአፕል ጤና 
ለልጆች/ሜዲኬይድ ውስጥ እንዲገቡ ወይም እንዲመዘገቡ አይጠየቁም። 

(b) ከ 34 CFR§303.520(ሀ)(3) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ለክፍል ሐ አገልግሎቶች ለመክፈል የህፃኑን ወይም የወላጁን 
የህዝብ ጥቅሞች ወይም ኢንሹራንስ ከመጠቀም አስቀድሞ ቤተሰቦች የክፍያዎች እና ክፍያዎች ፖሊሲ ESIT ስርዓት 
የሚቀርብላቸው ይሆናል። 

(c) ከ 34 CFR§303.520(ሀ)(2)(ii) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ የቅድመ ጣልቃ ገብነት ሰጪዎች አፕል ጤና ለልጆች/
ሜዲኬይድ መጠቀም የሚከተለውን ማንኛውንም ነገር የሚያስከትል ከሆነ የቤተሰብ ስምምነትን ይወስዳሉ: 

(1) ለልጅ ወይም ወላጅ በዚያ ፕሮግራም ስር የሚገኘው የእድሜ ልክ ሽፋን ወይም ማንኛውም ሌላ የተረጋገጠ ጥቅም 
ውስጥ መቀነስ፤ 
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(2) የልጁ ወላጆች ለአገልግሎቶች እየከፈሉ ባሉት አሊያም ደግሞ በህዝብ ጥቅሞች ወይም ኢንሹራንስ ፕሮግራም 
ተከፍሎ በነበረው የተነሳ የመጣ ከሆነ፤ 

(3) ለልጁ ወይም ወላጆች የህዝብ ጥቅሞች ወይም ኢንሹራንስ ላይ ማንኛውም የኢንሹራንስ ክፍያ መጨምር ወይም 
መቋረጥ የመጣ ከሆነ፤ ወይም 

(4) በአጠቃላይ ከጤና-ተዛማጅ ወጪዎች ላይ በመመርኮዝ ለቤት እና ማህበረሰብ-ተኮር ክፍያዎች እንዳይደረጉ 
የልጁ ወይም የልጁ ወላጆች ብቁነታቸውን የማጣት አደጋ ስጋት። 

(d) ከ 34 CFR §303.520(ለ)(1) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ቤተሰቦች የአፕል ጤና ለልጆች/ሜዲኬይድ እና የግል ኢንሹራንስ 
ያላቸው ሲኖራቸው፣ የቅድመ ጣልቃ ገብነት አቅራቢዎች የወላጅ ፈቃድን ለሚከተለው ማቅረብ መቻል አለባቸው: 

(1) በ IFSP ውስጥ ለተካተቱት የቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች ለመነሻ አቅርቦት ለመክፈል የቤተሰብ የግል ጤና 
እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ አስፈላጊነት፤ 

(2) በህፃኑ IFSP ድግግሞሽ፣ እርዝማኔ፣ ቆይታ የአገልግሎቶች ጥንካሬ ውስጥ ለማንኛውም ጭማሪ ለመክፈል የግል 
ጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ አስፈላጊነት። 

(e) ማረጋገጫ: ከ 34 CFR §303.521(ሀ)(4)(iv) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ የህዝብ ኢንሹራንስ ወይም ጥቅሞች ያሏቸው 
ቤተሰቦች የህዝብ ኢንሹራንስ ወይም ጥቅሞች ወይም የግል ኢንሹራንስ ከሌሏቸው ቤተሰቦች ይልቅ ያለመመጣጠን 
ክፍያዎችን አይጠየቁም።

(f) የቅድመ ጣልቃ ገብነት አቅራቢዎች የሚያደርጉት: 

(1) ከ 34 CFR §§303.414 እና 303.520(ሀ)(3)(i) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ በአፕል ጤና ለልጆች/ሜዲኬይድ ውስጥ 
ለተመዘገቡ ቤተሰቦች ለልጃቸው ለተሰጡ የቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች ክፍያ መጠየቂያ አላማ ሲባል 
በግል የሚታወቁ መረጃዎች ለአፕል ጤና ለልጆች/ሜዲኬይድ ይፋ እንደሚሆኑ የሚያሳውቅ የፅሁፍ ማሳወቂያ 
መስጠት።   

(2) ከ 34 CFR §303.520(ሀ)(3)(iii) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ቤተሰቦች ክፍያ ለመጠየቅ አላማ የሚውሉ በግል ሊለዩ 
የሚችሉ መረጃዎች ይፋ መደረግ ስምምነታቸውን የማቋረጥ መብት እንዳቸው ማሳወቅ።   

(3) ከ 34 CFR §303.520(ሀ)(3)(iv) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ በአፕል ጤና ልጆ/ሜዲኬይድ ጥቅም የተነሳ ቤተሰቡ 
ሊያጋጥማቸው ለሚችሉ የወጪዎች አጠቃላይ ምድቦች የፅሁፍ መግለጫን ማቅረብ። 

(g) የቅድመ ጣልቃ ገብነት ሰጪዎች ለአፕል ጤና ለልጆች/ሜዲኬይድ የኢንሹራንስ ወጪዎችን አይከፍሉም። 

(h) ከ 34 CFR §303.520(ሀ)(2)(iii) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ወላጅ ለአፕል ጤና ለልጆች/ሜዲኬይድ ውስጥ ለመመዝገብ 
ወይም ለመጠቀም ስምምነቱን ካላቀረበ፣ የቅድመ ጣልቃ ገብነት ሰጪዎች በ IFSP ላይ ላሉ የክፍል ሐ ቅድመ ጣልቃ 
ገብነት አገልግሎቶች ይህም ወላጁ ስምምነቱን በሰጠበት ላይ የሚገኙትን አሁንም ቢሆን ማድረግ መቻል አለባቸው። 
ለአፕል ጤና ልጆ/ሜዲኬይድ ጥቅም ስምምነት አለመኖር ለህፃን ወይም ቤተሰብ በዚህ ክፍል ስር ማንኛውንም 
አገልግሎቶችን የማዘግየት ወይም የማገድ ሁኔታ ላይኖረው ይችላል።

(i) ለአፕል ጤና ልጆ/ሜዲኬይድ ብቁነት መረጋገጥ ሳይቻል ሲቀር ወይም ቤተሰቡ የገቢ እና ወጪ መረጃ ለመስጠት 
ፈቃደኛ ካልሆነ፣ ቤተሰቡ የዋሽንግተን ክፍያ እና ክፍያዎች ፖሊሲ ስርዓት እንዲከተሉ የሚጠየቁ ይሆናል። 



የክፍያዎች ስርዓት እና የክፍያዎች ፖሊሲ ፖሊሲ 14 | ገፅ 5

14.ለ.6  የግል የጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ ጥቅም 

(a) ከ 34 CFR §303.520(ለ)(1) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ለክፍል ሐ አገልግሎቶች ለመክፈል የህፃኑን ወይም የወላጁን 
የግል ጤና እንክብካቤ ሽፋን/ ኢንሹራንስ ከመጠቀም አስቀድሞ ቤተሰቦች የክፍያ እና ክፍያዎች ፖሊሲ ESIT ስርዓት 
የሚቀርብላቸው ይሆናል። 

(b) ከ 34 CFR §303.520(ለ)(1)(i) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ የቅድመ ጣልቃ ገብነት አቅራቢዎች የወላጅ ፈቃድን ለሚከተለው 
ማቅረብ መቻል አለባቸው: 

(1) በ IFSP ውስጥ ለተካተቱት የቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች ለመነሻ አቅርቦት ለመክፈል የቤተሰብ የግል ጤና 
እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ አስፈላጊነት፤ 

(2) በህፃኑ IFSP ድግግሞሽ፣ እርዝማኔ፣ ቆይታ የአገልግሎቶች ጥንካሬ ውስጥ ለማንኛውም ጭማሪ ለመክፈል የግል 
ጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ አስፈላጊነት። 

(c) ማረጋገጫ: ከ 34 CFR §303.521(ሀ)(4)(iv) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ የግል ኢንሹራንስ ያሏቸው ቤተሰቦች የህዝብ 
ኢንሹራንስ ወይም ጥቅሞች ወይም የግል ኢንሹራንስ ከሌሏቸው ቤተሰቦች ይልቅ ያለመመጣጠን ክፍያዎችን 
አይጠየቁም።   

(d) ከ 34 CFR §303.520(ለ)(1) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ በግል ጤና ሽፋን/ኢንሹራንስ ጥቅም የተነሳ ቤተሰቡ 
ሊያጋጥማቸው ለሚችሉ የወጪዎች አጠቃላይ ምድቦች የፅሁፍ መግለጫን የቅድመ ጣልቃ ገብነት ሰጪዎች 
የሚያቀርብ ይሆናል፣ ይህም እንደሚከተሉት አይነት: 

(1) የጋራ ክፍያዎች፣ የጋራ ኢንሹራንስ፣ የኢንሹራንስ ክፍያዎች ወይም ተቀናሾች ወይም በአመታዊ ወይም የእድሜ ልክ 
ጤና ሽፋን/ኢንሹራንስ በልጅ፣ ወላጅ ወይም ልጁ ቤተሰብ አባላት ኢንሹራንስ ፖሊሲ ስር ከመጠቃለሉ የተነሳ እንደ 
ጥቅሞች ማጣት አይነት ሌሎች የረጅም-ጊዜ ወጪዎች፤ 

(2) የቤተሰቡ የግል የጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ ጥቅም ጉዳት ላለበት ልጅ፣ በፖሊሲ ስር ለተሸፈኑ ወላጅ 
ወይም ለልጁ ቤተሰብ አባላት ያለውን የጤና ኢንሹራንስ ላይ በአሉታዊ መልኩ ተፅዕኖ ሊያስድር የሚችልበት እድል፤ 
እና ለክፍል ሐ ቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች ለመክፈል የኢንሹራንስ ፖሊሲ አጠቃቀም የተነሳ የጤና ሽፋን/
ኢንሹራንስ ሊቋረጥ ይችላል፤ ወይም 

(3) የጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራስን የኢንሹራንስ ክፍያዎች ለቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች ለመክፈል በግል 
ኢንሹራንስ ጥቅም የተነሳ ተፅዕኖ ሊደርስባቸው ይችላል። 

(e) የቅድመ ጣልቃ ገብነት ሰጪዎች ለጤና እንክብካቤ/ኢንሹራንስ የኢንሹራንስ ወጪዎችን አይከፍሉም። 

(f) ከ 34 CFR §303.520(ሀ)(2)(iii) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ወላጅ ለየግል ጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ ለመጠቀም 
ስምምነቱን ካላቀረበ፣ የቅድመ ጣልቃ ገብነት ሰጪዎች በ IFSP ላይ ላሉ የክፍል ሐ ቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች 
ይህም ወላጁ ስምምነቱን በሰጠበት ላይ የሚገኙትን አሁንም ቢሆን ማድረግ መቻል አለባቸው። የስምምነት አለመኖር 
ለህፃን ወይም ቤተሰብ ማንኛውንም አገልግሎቶችን የማዘግየት ወይም የማገድ ሁኔታ ላይኖረው ይችላል። ወላጅ ወይም 
ቤተሰብ የግል ጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ ለመጠቀም ፈቃዳቸውን ካልሰጡ፣ ቤተሰቡ የዋሽንግተን የክፍያ እና 
ክፍያ ፓሊሲን እንዲከተሉ የሚጠየቁ ይሆናል።   

(g) የጋራ ክፍያዎች፣ የጋራ ኢንሹራንስ ወይም ተቀናሾች ወይም ሌላ የኤጀንሲ ፈንዶች እንዲከፍሉ ለተደረጉ ሁሉም ቤተሰቦች፣ 
የክፍል ሐ የመጨረሻ ማስተካከያ ፈንዶች ከፋይ ጨምሮ እነዚህን ወጪዎች ይከፍሉ የነበሩ ሊሆን ይችላል።   

(h) የጋራ ክፍያዎቻቸው፣ የጋራ ኢንሹራንሳቸው ወይም ተቀናሾቻቸውን ለመክፈል በ 90 ቀናት ውስጥ የማይፈፀሙ ቤተሰቦች 
የክፍያ እቅድ እስከሚዘጋጅ ድረስ ለቤተሰብ ወጪ ተሳትፎ ተግባራዊ የሚሆኑ አገልግሎቶችን የሚታገድ ይሆናል።  
ይህም የፅሁፍ ማሳወቂያ ለቤተሰብ ከተሰጠ፣ የቤተሰብ ግብዓቶች አስተባባሪ እና የአገልግሎት ሰጪ(ዎች) እንዲያውቁ 
ከተደረገ በኋላ የሚከሰት ይሆናል።   
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14.ለ.7  የወላጅ የመክፍል ችሎታ ትርጓሜ  

ESIT መክፈል መቻልን ከፌደራል የድህነት ወለል ላይ የሚያርፉ ወይም ከ 200% በላይ የሆነ፣ እንደ አጠቃላይ የተስተካከለ፣ 
ከ 10% የበለጠ ለተፈቀደ ተመላሽ የማይሆን ወጪዎች እንደተስተካከለ የቤተሰብ አመታዊ ገቢ ተርጓሜ ሰጥቶታል።   

(a) የገቢ እና ወጪ መረጃ የቤተሰቡ ወርሃዊ ክፍያዎችን የመክፈል ችሎታውን ለመወሰን ያስፈልጋል።  

(b) የሚፈቀዱ ተመላሽ-ያልሆኑ ክፍያዎችን የሚያካትቱት: የህክምና እና የጥርስ ህክምና ወጪዎች የኢንሹራንስ ክፍያ 
ገንዘቦችን፣ ተቀናሾችን፣ የጋራ ክፍያዎችን እና የጋራ ኢንሹራንሶችን ጨምሮ 

(1) የህክምና እና የጥርስ ህክምና ወጪዎች የኢንሹራንስ ክፍያ ገንዘቦችን፣ ተቀናሾችን፣ የጋራ ክፍያዎችን እና የጋራ 
ኢንሹራንሶችን ጨምሮ

(2) በኢንሹራንስ ያልተሸፈነ የአእምሮ ጤና ክትትል 

(3) ፈቃድ በተሰጠው የቤት ጤና ኤጀንሲ የተሰጠ የቤት ጤና እንክብካቤ 

(4) የልጅ ድጋፍ/ባል ለፈታት ሚስቱ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚከፍለው ገንዘብ ክፍያዎች 

(5) ወላጅ(ጆች) በሚሰሩበት ወይም ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ወቅት የህፃናት እንክብካቤ ወጪዎች ተከናውነዋል።   

(c) የህዝብ ጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ ወይም የግል ጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ ክፍያ ከመጠየቁ በፊት፣ 
ቤተሰቦች የቅድሚያ የፅሁፍ ማስታወቂያውን እንዲገመግሙ እና እንዲያጠናቅቁ፣ በህዝብ እና/ወይም በግል ኢንሹራንስ 
መጠቀሚያ እና የሚከተሉትን በሚያካትት የገቢ እና ወጪ ማረጋገጫ ቅፅ እንዲስስማሙ የሚጠየቁ ይሆናል: 

(1) የገቢ እና ወጪ መረጃ፤ 

(2) በግል ሊለዩ የሚችል መረጃ ለመልቀቅ ስምምነት፤ እና፣ 

(3) የህዝብ እና/ወይም የግል ኢንሹራንስ ሽፋን ለመጠቀም ስምምነት   

(d) የቤተሰቡ ሁኔታ መክፈል መቻል ቤተሰቡ ከጠየቀ ቢያንስ በየዓመቱ ወይም ከዚያም ቀረብ ብሎ መገምገም እና መዘመን 
አለበት።

14.ለ.8  የወላጅ መክፍል ያለመቻል ትርጓሜ  

ESIT መክፈል መቻልን ከፌደራል የድህነት ወለል 200% በታች የሆነ፣ እንደ አጠቃላይ የተስተካከለ፣ ከ 10% የበለጠ 
ለተፈቀደ ተመላሽ የማይሆን ወጪዎች እንደተስተካከለ የቤተሰብ አመታዊ ገቢ ተርጓሜ ሰጥቶታል።   

(a) የገቢ እና ወጪ መረጃ ቤተሰቡ ክፍያ መክፈል አለመቻሉን ለመወሰን ያስፈልጋል። 

(b) የተፈቀዱ ተመላሽ ወጪዎች የሚያካትቱት: 

(1) የህክምና እና የጥርስ ህክምና ወጪዎች የኢንሹራንስ ክፍያ ገንዘቦችን፣ ተቀናሾችን፣ የጋራ ክፍያዎችን እና የጋራ 
ኢንሹራንሶችን ጨምሮ 

(2) በኢንሹራንስ ያልተሸፈነ የአእምሮ ጤና ክትትል 

(3) ፈቃድ በተሰጠው የቤት ጤና ኤጀንሲ የተሰጠ የቤት ጤና እንክብካቤ 

(4) የልጅ ድጋፍ/ባል ለፈታት ሚስቱ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሚከፍለው ገንዘብ ክፍያዎች 

(5) ወላጅ(ጆች) በሚሰሩበት ወይም ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ወቅት የህፃናት እንክብካቤ ወጪዎች ተከናውነዋል።   

(c) የህዝብ ጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ ወይም የግል ጤና እንክብካቤ ሽፋን/ኢንሹራንስ ክፍያ ከመጠየቁ በፊት፣ 
ቤተሰቦች የቅድሚያ የፅሁፍ ማስታወቂያውን እንዲገመግሙ እና እንዲያጠናቅቁ፣ በህዝብ እና/ወይም በግል ኢንሹራንስ 
መጠቀሚያ እና የሚከተሉትን በሚያካትት የገቢ እና ወጪ ማረጋገጫ ቅፅ እንዲስስማሙ የሚጠየቁ ይሆናል: 

(1) የገቢ እና ወጪ መረጃ፤ 

(2) በግል ሊለዩ የሚችል መረጃ ለመልቀቅ ስምምነት፤ እና፣ 
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(3) የህዝብ እና/ወይም የግል ኢንሹራንስ ሽፋን ለመጠቀም ስምምነት   

(d) የቤተሰቡ ሁኔታ መክፈል መቻል ቤተሰቡ ከጠየቀ ቢያንስ በየዓመቱ መገምገም እና መዘመን አለበት 

14.ለ.9  ክፍያዎች 

(a) ከ 34 CFR §303.521 በሚስማማ መልኩ፣ “መክፈል መቻል” ተብለው ለተወሰነላቸው ቤተሰቦች ከሚከተሉት ውስጥ 
ማንኛውም ነገር ከተከሰተ ESIT ለቤተሰብ ወጪ ተሳትፎ ተግባራዊ ለሚሆኑ የቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች 
ወርሃዊ ክፍያን ያፀናል: 

(1) ቤተሰብ የግል ጤና ሽፋን/ ኢንሹራንሳቸውን ጥቅም ውድቅ ያደርጋሉ፤  

(2) ቤተሰቡ የአፕል ጤና ለልጆች/ሜዲኬይድ የህዝብ ጤና ሽፋናቸውን/ኢንሹራንሳቸውን ጥቅም ውድቅ ያደርጋሉ እና 
አመታዊ ገቢያቸውን በ FPL 200% ወይም ከዚያ በታች አድርገውታል፤ ወይም  

(3) ቤተሰቡ የአፕል ጤና ለልጆች/ሜዲኬይድ አሊያም የግል ጤና ሽፋን/ ኢንሹራንስ የላቸውም።  

(b) የገቢ እና ወጪ መረጃ ለመስጠት አሻፈረኝ ያሉ ቤተሰቦች በቤተሰቡ ብዛት መሰረት በከፍተኛ ደረጃ ወርሃዊ ክፍያ 
የሚቆረጥባቸው ይሆናል፣ ይህም ለእነዚህ አገልግሎቶች ክፍያ ውስጥ የተወሰዱ ሌላ የገንዘብ የህዝብ ምንጮች 
ውስጥ የተወሰደ ማንኛውንም መጠን በማስተካከል ነው። 

(c) የወርሃዊ ወጪ መርሃ-ግብር በፌደራል የድህነት ወለል (FPL) መመሪያዎች መሰረት የተመሰረተ ነው እናም በየአመቱ 
የሚዘምን ይሆናል።  

(d) ለቤተሰብ ወጪ ተሳትፎ ተግባራዊ ለሚሆኑ የቅድም ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች ለመሰጠት የህዝብ እና/ወይም የግል 
ኢንሹራንስ ለመጠቀም ፈቃዳቸውን ከሰጡ፣ ወርሃዊ ክፍያን አይከፍሉም።  

(e) በአፕል ጤና ለልጆች/ሜዲኬይድ ውስጥ ለተመዘገቡ፣ “መክፈል አለመቻል” የሚለውን መስፈርት የሚያሟሉ እና 
ለክፍል ሐ ቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች ክፍያ ይህን የፈንድ ምንጭ መጠቀምን ያልፈቀዱ ቤተሰቦች፣ በልጃቸው 
IFSP ላይ የታወቁ ሁሉንም የክፍል ሐ አገልግሎቶች ያለምንም ወጪ የሚሰጣቸው ይሆናል። በተጨማሪ፣ የቤተሰብ 
መክፈል ያለመቻል የክፍል ሐ አገልግሎቶች መዘግየት ወይም አለመፈቀድን ያስከትላል። 

(f) በአፕል ጤና ለልጆች/ሜዲኬይድ ውስጥ ያልተመዘገቡ እና የገቢ እና ወጪ መረጃ ለመስጠት አሻፈረኝ ያሉ ቤተሰቦች፣ 
በቤተሰቡ ብዛት መሰረት በከፍተኛ ደረጃ ወርሃዊ ክፍያ የሚቆረጥባቸው ይሆናል፣ ይህም ለእነዚህ አገልግሎቶች ክፍያ 
ውስጥ የተወሰዱ ሌላ የገንዘብ የህዝብ ምንጮች ውስጥ የተወሰደ ማንኛውንም መጠን በማስተካከል ነው። 

(g) የግል ጤና እንክብካቤ ሽፋናቸውን/ኢንሹራንሳቸውን መጠቀምን ያልፈቀዱ እና የገቢ እና ወጪ መረጃ ያቀረቡ ቤተሰቦች 
በቤተሰብ መጠን እና በተስተካከለው አመታዊ ገቢ መጠን ወርሃዊ ክፍያ እንዲከፍሉ ይደረጋል።   

(h) ቤተሰቦች በቤተሰብ መጠን፣ ገቢ እና/ወይም ወጪዎች ላይ ለውጥ ካለ በማንኛውም ጊዜ የወርሃዊ ወጪያቸው 
በድጋሚ እንዲታይላቸው ሊጠይቁ ይችላሉ። በወርሃዊ ክፍያ ላይ የተደረገ ማንኛውም ማስተካከያ ድጋሚ-ውሳኔው 
ከተላለፈ በኋላ የሚከናወን ይሆናል። 

(i) ወርሃዊ ክፍያቸውን ለመክፈል በ 90 ቀናት ውስጥ የማይፈፀሙ ቤተሰቦች፣ ተቀባይነት ያለው የክፍያ እቅድ እስከሚዘጋጅ 
ድረስ ለልጃቸው ለቤተሰብ ወጪ ተሳትፎ ተግባራዊ የሚሆኑ አገልግሎቶችን የሚታገድ ይሆናል። ይህም የፅሁፍ 
ማሳወቂያ ለቤተሰብ፣ የቤተሰብ ግብዓቶች አስተባባሪ እና የአገልግሎት ሰጪ(ዎች) ከተሰጠ በኋላ የሚከሰት ይሆናል።  
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14.ለ.10  ቅደም ተከተላዊ መከላከያ መስፈርቶች   

(a) ከ 34 CFR §303.521(ሠ) ጋር በሚስማማ መልኩ፣ ቤተሰቦች ከሚከተለው ጋር ዝምድና ያለውን የቅደም ተከተላዊ 
መከላከያቸውን የሚዘረዝር የክፍያ ስርዓት እና የክፍያዎች ፖሊሲ ቅጂ የሚሰጣቸው ይሆናል: 

(1) ክፍያዎችን መጣል፤ 

(2) የወላጅ መክፈል መቻል ወይም ያለመቻል ሁኔታ በተመለከተ የስቴቱ ዉሳኔ፤ እና 

(3) የህዝብ ወይም የግል ኢንሹራንስ ክፍያ መጠየቂያ።  

(b) ወላጆች ለሚከተለው መብቶች አሏቸው:  

(1) ከ 34 CFR §303.431 ጋር በሚስማማ መልኩ በማስማማት ውስጥ መሳተፍ 

(2) በ 34 CFR §303.436 ወይም §303.441 ተግባራዊ የሆነው በየትኛውም ስር የዘገየ ችሎት መጠየቅ  

(3) በ 34 CFR §303.434 ስር የቅሬታ መግለጫ ማስገባት እና/ወይም

(4) የፋይናንስ ይግባኞችን በፍጥነት ለመፍታት ማንኛውም ሌላ በስቴት የተዘጋጀ ሂደት  

(c) ከ 34 CFR §303.521(ሠ)(2)(i) ጋር በሚስማማ መልኩ የ ESIT ሰጪዎች የክፍያዎች ስርዓት እና የክፍያዎች ፖሊሲ የፅሁፍ 
ቅጂን ወላጆች የሚከተሉትን ሲጠይቁ ይሰጣሉ: 

(1) ለቅድመ ጣልቃ ገብነት አገልግሎቶች መሰጠት ስምምነት ግላዊ በሆነ የቤተሰብ አገልግሎት እቅድ (IFSP) ስብሰባ 
የሚገኝ ነው፤ እና 

(2) ለክፍል ሐ አገልግሎቶች ለመክፈል የግል ኢንሹራንሽ ጥቅም ስምምነት። 


