
ລະບົົບົນະໂຍບົາຍການຈ່່າຍເງິິນ  
ແລະ ຄ່່າທຳຳ ານຽມ 
14.A ພາກສະເໜີີ 
14.A.1 ພາກ C ຂອງກົດໝາຍວ່່າດ້ວ່ຍການສຶຶກສຶາຕ່່ໍ່ຄົົນພິການ (IDEA) ຖືືກ 

ອອກແບບໂດຍສຶະພາຄົອນເກຣສຶເພ່ືອເປັັນລະບົບບ່ລິການທ່່ີ່ສົຶມ 

ບູນແບບ, ມ່ການປັະສຶານງານ ແລະ ມ່ຈຸຸດປັະສົຶງສ່ຶາລັບເດັກອ່ອນ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍທ່່ີ່ພິການ. ສຶະພາຄົອນເກຣສຶໄດ້ຮັັບຮູ້ັວ່່າມ່ບັນດາໂຄົງການຢູູ່່ທ່່ີ່ໄດ້ໃຫ້້ 
ບ່ລິການປັະຊາກອນນ້່ ແລະ ພາກ C ຖືືກອອກແບບເພ່ືອສ້ຶາງພ້ືນຖືານໂຄົງ 

ລ່າງເພ່ືອປັະສຶານງານລະຫ້ວ່່າງໂຄົງການເຫ່ົ່້ານ້່. ດ້ວ່ຍເຫ້ດນ້່, ເງິນທຶີ່ນສ່ຶາລັບພາກ 
C ໄດ້ຖືືກອອກແບບເພ່ືອນ່າໃຊ້ປັະໂຫ້ຍດສູຶງສຸຶດຈຸາກແຫ່່້ງເງິນທຶີ່ນຂອງລັດ 
ຖືະບານກາງ, ລັດ ແລະ ທ້ີ່ອງຖ່ິືນລວ່ມທັີ່ງການປັະກັນໄພຂອງພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນ. ຍ້ອນວ່່າບ່່ມ່ເງິນທຶີ່ນທ່່ີ່ພຽງພ່ຈຸາກພາກລັດເພ່ືອຈຸ່າຍຄ່ົາການເຂ້ົາ

 

ຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນທັີ່ງໝົດ, ບ່່ແມ່ນວ່່າທຸີ່ກການບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນ
 

ສຶາມາດຈຸ່າຍເປັັນການໃຊ້ຈຸ່າຍພາກລັດ. ຄົອບຄົົວ່ຖືືກຄົາດຫ້ວັ່ງໃຫ້້ປັະກອບ 
ສ່ຶວ່ນທີ່າງດ້ານການເງິນເຂ້ົາໃນໂຄົງການຂອງລູກພວ່ກເຂົາ. ຄົວ່າມຄົາດຫ້ວັ່ງນ້່ 
ສຶາມາດເກ່ດຂ້ຶນໄດ້ຈຸາກການອະນຸຍາດໃຫ້້ເຂ້ົາເຖິືງຂ້່ມູນການຮັັກສຶາສຸຶຂະພາບ/ 
ປັະກັນໄພພາກເອກະຊົນ ແລະ Apple Health for Kids/Medicaid ສ່ຶາລັບ 
ການບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນທ່່ີ່ຂ້ຶນກັບເງ່ືອນໄຂກ່ານົດການມ່ສ່ຶວ່ນຮ່ັວ່ມຄ່ົາ

 

ໃຊ້ຈຸ່າຍຄົອບຄົົວ່ຂອງ ESIT. 

14.A.2  ມັນເປັັນໜ້້າທ່່ີ່ຂອງ Early Support Program for Infants and Toddlers  
(ESIT) (ໂຄົງການການສຶະໜັ້ບສຶະໜູ້ນເບ້ືອງຕ້ົໍ່ນສ່ຶາລັບເດັກອ່ອນ ແລະ  
ເດັກນ້ອຍ) ເພ່ືອນ່າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫ່ົ່້ານ້່ໃຫ້້ເກ່ດປັະໂຫ້ຍດສູຶງສຸຶດເພ່ືອ 

ຮັັບໃຊ້ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍທ່່ີ່ພິການ ແລະ ຄົອບຄົົວ່ໃຫ້້ໄດ້ຫ່້າຍທ່່ີ່ສຸຶດ. 
ນອກນ້ັນມັນຍັງເປັັນໜ້້າທ່່ີ່ຂອງ ESIT ເພ່ືອເຮັັດໃຫ້້ແນ່ໃຈຸວ່່າ ຊັບພະຍາ 
ກອນເຫ່ົ່້ານ້່ຖືືກນ່າໃຊ້ເພ່ືອນ່າສ່ົຶງການບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນທ່່ີ່ພ

 

ຽງພ່ເພ່ືອໃຫ້້ຜົົນປັະໂຫ້ຍດການພັດທີ່ະນາແກ່ເດັກ. ເພ່ືອໃຫ້້ ESIT ຮັັກສຶາມາດຖືານ 
ເງ່ືອນໄຂການມ່ສິຶດໄດ້ຮັັບຢູ່່າງກວ້່າງຂວ່າງ, ການນ່າໃຊ້ແຫ່່້ງທຶີ່ນທ່່ີ່ມ່ທັີ່ງໝົດ, 
ລວ່ມເຖິືງການປັະກັນໄພພາກລັດ, ການປັະກັນໄພເອກະຊົນ ແລະ  
ຄ່ົາທ່ີ່ານຽມແມ່ນມ່ຄົວ່າມຈຸ່າເປັັນ. 

14.A.3  ຖ້ືາມ່ຄົວ່າມຈຸ່າເປັັນເພ່ືອປ້ັອງກັນການຊັກຊ້າໃນການໃຫ້້ບ່ລິການເຂ້ົາ
ຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນທ່່ີ່ເໝາະສົຶມໃຫ້້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ຫື່້ ຄົອບຄົົວ່ຂອງເດັກ, ESIT 
ອາດຈຸະໃຊ້ເງິນພາຍໃຕ້ໍ່ພາກ C ຂອງ IDEA ເພ່ືອຈຸ່າຍໃຫ້້ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການ ແລະ 
ການເຮັັດວ່ຽກທ່່ີ່ໄດ້ຮັັບອະນຸຍາດ, (ລວ່ມທັີ່ງການບ່ລິການດ້ານສຸຶຂະພາບ,  
ຕໍ່າມທ່່ີ່ໄດ້ກ່ານົດໄວ້່ໃນ 34 CFR §303.16, [ແຕ່ໍ່ບ່່ແມ່ນການບ່ລິການທີ່າງ 
ການແພດ], ການເຮັັດວ່ຽກຂອງລະບົບຊອກຫ້າເດັກທ່່ີ່ອະທິີ່ບາຍໃນ 34 CFR 
§§303.115 ເຖິືງ 303.117 ແລະ §§303.301 ເຖິືງ 303.320 ແລະ ການປັະເມ່ນຜົົນ
ແລະ ການປັະເມ່ນໃນ §303.321), ການຊົດເຊ່ຍຄືົນທ່່ີ່ຍັງຄ້ົາງຈຸາກອົງການ ຫື່້ 
ໜ່້ວ່ຍງານທ່່ີ່ມ່ຄົວ່າມຮັັບຜິົດຊອບສູຶງສຸຶດໃນການຈຸ່າຍເງິນ. 
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14.B ນະໂຍບາຍ 
14.B.1  ໜ້ີາທີີ່�  ແລະ ການບ່ລິການທີີ່� ໄດ້ສະໜີອງໃຫ້້ດ້ວຍລາຍຈ່�າຍພາກລັດ 

(a) ອິງຕໍ່າມ 34 CFR §303.521(b) (2011), IDEA ຕ່່ໍ່ໄປັນ້່, ໜ້້າທ່່ີ່ ແລະ ການບ່ລິການຂອງພາກ C ຕ້ໍ່ອງຈັຸດໃຫ້້ເປັັນລາຍຈຸ່າຍລັດໂດຍ 
Early Support for Infants and Toddlers program (ESIT) (ໂຄົງການສຶະໜັ້ບສຶະໜູ້ນເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ) ແລະ 
ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການ ແລະ ຄົອບຄົົວ່ໂດຍບ່່ຕ້ໍ່ອງເສຶຍຄ່ົາທ່ີ່ານຽມໃດໆ: 

(1) ການຈັຸດຕ້ັໍ່ງປັະຕິໍ່ບັດເງ່ືອນກ່ານົດຊອກຫ້າເດັກໃນ §§303.301 ເຖິືງ 303.303. 

(2) ການປັະເມ່ນຜົົນ ແລະ ການປັະເມ່ນ, ອ່ງຕໍ່າມ §303.320 ແລະ ໜ້້າທ່່ີ່ກ່ຽວ່ຂ້ອງກັບການປັະເມ່ນຜົົນ ແລະ ການປັະເມ່ນ
ໃນ §303.13(b). 

(3) ການບ່ລິການປັະສຶານງານບ່ລິການ (ການປັະສຶານງານຊັບພະຍາກອນຄົອບຄົົວ່), ຕໍ່າມທ່່ີ່ໄດ້ກ່ານົດໄວ້່ໃນ §§303.13 (b) (11) 
ແລະ 303.33.

(4) ກິດຈຸະກ່າດ້ານບ່ລິຫ້ານ ແລະ ປັະສຶານງານກ່ຽວ່ຂ້ອງກັບ—

(i) ການພັດທີ່ະນາ, ການທົີ່ບທີ່ວ່ນຄືົນ ແລະ ການປັະເມ່ນຜົົນຂອງ IFSPs ແລະ IFSPs ໄລຍະຕ້ົໍ່ນຕໍ່າມ §§303.342 ເຖິືງ 
303.345; ແລະ 

(ii) ການຈັຸດຕ້ັໍ່ງປັະຕິໍ່ບັດຂອງພາກຍ່ອຍ E, ການປົັກປ້ັອງຄຸ້ົມຄົອງຕໍ່າມຂ້ັນຕໍ່ອນ ແລະ ສ່ິຶງປັະກອບອ່ືນໆຂອງລະບົບທ່ົີ່ວ່
ທຸີ່ກລັດຂອງການບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນໃນພາກ D ຂອງ 34 CFR §303. 

(b) ການຮັັບປະກັນ: ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR§303.521(a)(4)(ii), ຖ້ືາຫ້າກຄົອບຄົົວ່ແທີ່ດເໝາະກັບຄ່ົານິຍາມຂອງ“  
ຄົວ່າມບ່່ສຶາມາດຈຸ່າຍເງິນໄດ້”, ທຸີ່ກການບ່ລິການຂອງພາກ C ທ່່ີ່ລະບຸໃນ IFSP ຂອງລູກຂອງພວ່ກເຂົາຈຸະຖືືກສຶະໜ້ອງໃຫ້້ໂດຍ
ຄົອບຄົົວ່ບ່່ເສຶຍຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍ. ນອກຈຸາກນ້ັນ, ຄົວ່າມບ່່ສຶາມາດໃນການຈຸ່າຍເງິນຂອງຄົອບຄົົວ່ຈຸະບ່່ສ່ົຶງຜົົນໃຫ້້ເກ່ດມ່ຄົວ່າມຊັກຊ້າ 
ຫື່້ ການປັະຕິໍ່ເສຶດການບ່ລິການຂອງພາກ C. 

14.B.2  ໜ້ີາທີີ່�  ແລະ ການບ່ລິການແມ່� ນຂ້້ຶ້ນກັບການມີ່ສ�ວນຮັ�ວມ່ໃນຄ່�າໃຊ້້ຈ່�າຍຄ່ອບຄົ່ວ (FCP) 

(a) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.521(b), ໜ້້າທ່່ີ່ ແລະ ການບ່ລິການເຫ່ົ່້ານ້່ແມ່ນຂ້ຶນກັບການມ່ສ່ຶວ່ນຮ່ັວ່ມໃນຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍຄົອບຄົົວ່ ແລະ 
ສ່ຶາລັບການຈຸ່າຍຮ່ັວ່ມ, ຄ່ົາປັະກັນໄພຮ່ັວ່ມ, ຫັ້ກຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍ ຫື່້ ຄ່ົາທ່ີ່ານຽມຕ່ໍ່າງໆອາດຈຸະຖືືກເກັບຈຸາກຄົອບຄົົວ່: 

(1) ອຸປັະກອນອ່ານວ່ຍຄົວ່າມສຶະດວ່ກທີ່າງເຕັໍ່ກໂນໂລຊ່ 

(2) ບ່ລິການອ່ານວ່ຍຄົວ່າມສຶະດວ່ກທີ່າງເຕັໍ່ກໂນໂລຊ່ 

(3) ບ່ລິການດ້ານລະບົບສຶຽງ 

(4) ການໃຫ້້ຄ່ົາປຶັກສຶາ 

(5) ບ່ລິການດ້ານສຸຶຂະພາບ 

(6) ບ່ລິການດ້ານພະຍາບານ 

(7) ບ່ລິການດ້ານໂພຊະນາການ 

(8) ການປ່ິັນປົັວ່ທີ່າງດ້ານອາຊ່ບ 

(9) ການປ່ິັນປົັວ່ທີ່າງດ້ານຮ່ັາງກາຍ 

(10) ບ່ລິການດ້ານຈິຸດວິ່ທີ່ະຍາ 

(11) ບ່ລິການວ່ຽກງານສັຶງຄົົມ 

(12) ບ່ລິການດ້ານພາສຶາທີ່າງດ້ານການປັາກເວ້ົ່າ 
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(b) ການຮັັບປະກັນ: ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.521 (a) (4)(iii), ຄົອບຄົົວ່ຈຸະບ່່ຖືືກຮັຽກເກັບຄ່ົາໃດໆເກ່ນລາຄົາຈິຸງຂອງບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍ 

ເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນພາກ C ທ່່ີ່ຂ້ຶນກັບການມ່ສ່ຶວ່ນຮ່ັວ່ມໃນຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍພາຍໃນຄົອບຄົົວ່ (ການເປັັນປັັດໃຈຸໃນຈຸ່ານວ່ນເງິນໃດໆທ່່ີ່ໄດ້ຮັັບ 
ຈຸາກແຫ່່້ງເງິນທຶີ່ນອ່ືນໄດ້ກ່ານົດສ່ຶາລັບຊ່າລະຄ່ົາບ່ລິການນ້ັນ). 

14.B.3  ທີີ່� ມ່າຂຶ້ອງເງິນທ້ີ່ນທີີ່� ລວມ່ເຂ້ົຶ້າກັນໃນລະບົບການຈ່�າຍເງິນ ແລະ ຄ່�າທ່ີ່ານຽມ່ຂຶ້ອງວ່ຊິ້ງຕັິນສ່າລັບບ່ລິການເຂ້ົຶ້າຊ້�ວຍ 
ເຫື້� ອຂ້ັຶ້ນຕ້ົິນແມ່� ນຂ້້ຶ້ນກັບການມີ່ສ�ວນຮັ�ວມ່ໃນຄ່�າໃຊ້້ຈ່�າຍຄ່ອບຄົ່ວ 

ນອກຈຸາກວ່່າໄດ້ມ່ການກ່ານົດຄົວ່າມບ່່ສຶາມາດຈຸ່າຍເງິນໄດ້, ມັນເປັັນຄົວ່າມຄົາດຫ້ວັ່ງທ່່ີ່ວ່່າ ທຸີ່ກຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ໄດ້ຮັັບການບ່ລິການທ່່ີ່
ຂ້ຶນກັບການມ່ສ່ຶວ່ນຮ່ັວ່ມໃນຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍຄົອບຄົົວ່ຈຸະປັະກອບສ່ຶວ່ນທີ່າງດ້ານການເງິນເຂ້ົາໃນການບ່ລິການຂອງລູກຂອງພວ່ກເຂົາໂດຍ 

ໃຊ້ຜົົນປັະໂຫ້ຍດປັະກັນໄພພາກລັດ, ຜົົນປັະໂຫ້ຍດປັະກັນໄພພາກເອກະຊົນ ຫື່້ ໂດຍການຈຸ່າຍຄ່ົາທ່ີ່ານຽມ. ດ້ວ່ຍເຫ້ດນ້່, ແຫ່່້ງທຶີ່ນຕ່່ໍ່ 
ໄປັນ້່ໄດ້ຖືືກລວ່ມເຂ້ົາໃນນະໂຍບາຍຂອງລະບົບການຈຸ່າຍເງິນ ແລະ ຄ່ົາທ່ີ່ານຽມຂອງ ESIT: 

(a) ການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບພາກລັດ (Apple Health for Kids/Medicaid) 

(b) ການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບເອກະຊົນ 

(c) ຄ່ົາທ່ີ່ານຽມ 

14.B.4  ຂ້່ຶ້ມູ່ນລາຍຮັັບ ແລະ ລາຍຈ່�າຍຂຶ້ອງຄ່ອບຄົ່ວ 

(a) ກ່ອນທ່່ີ່ຈຸະຮັຽກເກັບເງິນປັະກັນໄພພາກລັດ ຫື່້ ເອກະຊົນ, ຄົອບຄົົວ່ຈຸະໄດ້ຮັັບນະໂຍບາຍດ້ານລະບົບການຈຸ່າຍເງິນ ແລະ  
ຄ່ົາທ່ີ່ານຽມຂອງ ESIT. ຄົອບຄົົວ່ຈຸະຖືືກຮ້ັອງຂ່ໃຫ້້ຕ່ືໍ່ມຂ້່ມູນໜັ້ງສືຶແຈຸ້ງການທ່່ີ່ຂຽນໄວ້່ລ່ວ່ງໜ້້າ, ການຍິນຍອມການ 
ເຂ້ົາເຖິືງການປັະກັນໄພຂອງພາກລັດ ແລະ / ຫື່້ ການປັະກັນໄພພາກເອກະຊົນ ແລະ ແບບຟອມການຢ້ັູ່ງຢືູ່ນລາຍໄດ້ ແລະ
 ລາຍຈຸ່າຍຕໍ່າມຄົວ່າມເໝາະສົຶມ. 

(b) ຜູ້ົປັະສຶານງານຊັບພະຍາກອນຄົອບຄົົວ່ (FRC) ຂອງຄົອບຄົົວ່ຈຸະຊ່ວ່ຍຄົອບຄົົວ່ໃນການທີ່ວ່ນຄືົນ ແລະ ຕ່ືໍ່ມຂ້່ມູນໜັ້ງສືຶ 
ແຈຸ້ງການທ່່ີ່ຂຽນໄວ້່ລ່ວ່ງໜ້້າການຍິນຍອມການເຂ້ົາເຖິືງການປັະກັນໄພຂອງລັດ ແລະ/ຫື່້ ການປັະກັນໄພເອກະຊົນ ແລະ  
ແບບຟອມການຢ້ັູ່ງຢືູ່ນລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍຕໍ່າມຄົວ່າມເໝາະສົຶມ. 

(c) ໜັ້ງສືຶແຈຸ້ງການທ່່ີ່ຂຽນລ່ວ່ງໜ້້າ, ຄ່ົາຍິນຍອມໃຫ້້ເຂ້ົາເຖິືງການປັະກັນໄພພາກລັດ ແລະ/ຫື່້ ການປັະກັນໄພເອກະຊົນ ແລະ 
ແບບຟອມການຢ້ັູ່ງຢືູ່ນລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍຈຸະຖືືກສ່ົຶງໃຫ້້ກັບ FRC ທ່່ີ່ມອບໝາຍໃຫ້້ກັບຄົອບຄົົວ່. 

(d) ຖ້ືາຂ້່ມູນກ່ຽວ່ກັບລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍໃນຄົອບຄົົວ່ເຮັັດໃຫ້້ມ່ຜົົນຕ່່ໍ່ລາຍໄດ້ປັະຈຸ່າປ່ັທ່່ີ່ດັດປັັບແລ້ວ່ຕ່່ໍ່າກວ່່າ 200% ຂອງລະ 
ດັບຄົວ່າມທຸີ່ກຍາກຂອງລັດຖືະບານກາງ (FPL) ອ່ງຕໍ່າມຂະໜ້າດຂອງຄົອບຄົົວ່, ຄົອບຄົົວ່ຈຸະບ່່ຈຸ່າເປັັນຕ້ໍ່ອງຈຸ່າຍຄ່ົາຈຸ່າຍຮ່ັວ່ມ
, ຄ່ົາປັະກັນໄພຮ່ັວ່ມ, ການຫັ້ກຄ່ົາປັະກັນໄພ ຫື່້ ຄ່ົາທ່ີ່ານຽມປັະຈຸ່າເດືອນ. ກອງທຶີ່ນຂອງອົງການອ່ືນ ຫື່້ ກອງທຶີ່ນພາກ C ທ່່ີ່ເປັັນຜູ້ົ
ຈຸ່າຍເງິນແຫ່້ງສຸຶດທ້ີ່າຍອາດຈຸະຖືືກນ່າໃຊ້ເພ່ືອຈຸ່າຍຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍເຫ່ົ່້ານ້່.

(e) ຖ້ືາຂ້່ມູນກ່ຽວ່ກັບລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍໃນຄົອບຄົົວ່ເຮັັດໃຫ້້ມ່ຜົົນຕ່່ໍ່ລາຍໄດ້ປັະຈຸ່າປ່ັທ່່ີ່ດັດປັັບແລ້ວ່ສູຶງກວ່່າ 200%  
ຂອ FPL ອ່ງຕໍ່າມຂະໜ້າດຂອງຄົອບຄົົວ່, ຖ້ືາສຶາມາດນ່າໃຊ້ໄດ້, ຄົອບຄົົວ່ຈຸະຈຸ່າເປັັນຕ້ໍ່ອງຈຸ່າຍຄ່ົາຈຸ່າຍຮ່ັວ່ມ, ຄ່ົາປັະກັນໄພຮ່ັວ່ມ, 
ການຫັ້ກຄ່ົາປັະກັນໄພ ຫື່້ ຄ່ົາທ່ີ່ານຽມປັະຈຸ່າເດືອນ. 

14.B.5  ໃຊ້້ການຄ້້່ມ່ຄ່ອງ/ປະກັນໄພສ້ຂຶ້ະພາບພາກລັດ(Apple Health for Kids/Medicaid) 

(a) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR§303.520(a)(2)(i), ຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ໄດ້ເຂ້ົາຮ່ັວ່ມໂຄົງການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນໃນ ESIT  
ຈຸະບ່່ສຶາມາດຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້້ມ່ການສຶະໝັກ ຫື່້ ລົງທີ່ະບຽນເຂ້ົາຮ່ັວ່ມ Apple Health for Kids/Medicaid, ຕໍ່າມເງ່ືອນໄຂສ່ຶາລັບ 
ລູກຂອງພວ່ກເຂົາເພ່ືອໃຫ້້ໄດ້ຮັັບການບ່ລິການການເຂ້ົາມາຊ່ວ່ຍຂ້ັນຕ້ົໍ່ນພາກ C. 

(b) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR§303.520(a)(3), ຄົອບຄົົວ່ຈຸະໄດ້ຮັັບລະບົບນະໂຍບາຍການຈຸ່າຍເງິນ ແລະ ຄ່ົາທ່ີ່ານຽມຂອງ ESIT ກ່ອນເພ່ືອທ່່ີ່ 

ຈຸະນ່າໃຊ້ຜົົນປັະໂຫ້ຍດທີ່າງພາກລັດຂອງເດັກນ້ອຍ ຫື່້ ພ່່ແມ່ ຫື່້ ການປັະກັນໄພເພ່ືອຈຸ່າຍຄ່ົາບ່ລິການຂອງພາກ C. 

(c) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR§303.520(a)(2)(ii), ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຈຸະໄດ້ຮັັບຄົວ່າມຍິນຍອມຈຸາກຄົອບຄົົວ່ຖ້ືາຫ້າກການເຂ້ົາ
 

ເຖິືງ Apple Health for Kids/Medicaid ອາດຈຸະເປັັນຜົົນໃນອັນໃດອັນໜ່ຶ້ງດ່ັງລຸ່ມນ້່: 

(1) ການຫຸ່້ດລົງການຄຸ້ົມຄົອງຕໍ່ະຫ່້ອດຊ່ວິ່ດ ຫື່້ ຜົົນປັະໂຫ້ຍດດ້ານປັະກັນໄພອ່ືນໆທ່່ີ່ມ່ໃຫ້້ສ່ຶາລັບເດັກນ້ອຍ ຫື່້ 
ພ່່ແມ່ພາຍໃຕ້ໍ່ໂຄົງການນ້ັນ; 

(2) ສ່ົຶງຜົົນໃຫ້້ພ່່ແມ່ຂອງເດັກຈຸ່າຍເງິນສ່ຶາລັບບ່ລິການທ່່ີ່ໂຄົງການຜົົນປັະໂຫ້ຍດພາກລັດ ຫື່້ ປັະກັນໄພຈຸະໄດ້ຈຸ່າຍໃຫ້້; 
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(3) ສ່ົຶງຜົົນໃຫ້້ເກ່ດການເພ່່ມຄ່ົາເບ້ຍປັະກັນໃດໜ່ຶ້ງ ຫື່້ ການຢຸູ່ດເຊົາຜົົນປັະໂຫ້ຍດປັະກັນໄພພາກລັດ ຫື່້ 
ປັະກັນໄພສ່ຶາລັບເດັກນ້ອຍ ຫື່້ ພ່່ແມ່; ຫື່້ 

(4) ຄົວ່າມສ່ຶຽງທ່່ີ່ຈຸະສູຶນເສຶຍການມ່ສິຶດໄດ້ຮັັບສ່ຶາລັບການຍົກເວ້ັ່ນບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເດັກ ຫື່້ ພ່່ແມ່ຂອງເດັກ ໂດຍອ່ງໃສ່ຶ
ລາຍຈຸ່າຍທັີ່ງໝົດທ່່ີ່ກ່ຽວ່ຂ້ອງກັບສຸຶຂະພາບ. 

(d) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.520(b)(1), ເມ່ືອຄົອບຄົົວ່ມ່ທັີ່ງ Apple Health for Kids/Medicaid ແລະ ປັະກັນໄພເອກະຊົນ, ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິ 
ການການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຕ້ໍ່ອງໄດ້ຮັັບຄົວ່າມຍິນຍອມຈຸາກພ່່ແມ່ສ່ຶາລັບ: 

(1) ການນ່າໃຊ້ການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນສຸຶຂະພາບເອກະຊົນຂອງຄົອບຄົົວ່ເພ່ືອຈຸ່າຍຄ່ົາການຈັຸດຫ້າຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຂອງການບ່ລິການ 

ການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນທ່່ີ່ມ່ຢູູ່່ໃນ IFSP; 

(2) ການນ່າໃຊ້ການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນສຸຶຂະພາບເອກະຊົນເພ່ືອຈຸ່າຍສ່ຶາລັບການເພ່່ມຂ້ຶນໃນຄົວ່າມຖ່່ື, ຄົວ່າມຍາວ່, ໄລຍະເວ່ລາ 
ຫື່້ ຄົວ່າມເຂ້ັມຂອງບ່ລິການໃນ IFSP ຂອງເດັກ. 

(e) ການຮັັບປະກັນ: ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.521(a)(4)(iv), ຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ມ່ ຫື່້ ໄດ້ຜົົນປັະໂຫ້ຍດຈຸາກປັະກັນໄພພາກລັດຈຸະບ່່ຖືືກ 
ຮັຽກເກັບຄ່ົາທ່ີ່ານຽມທ່່ີ່ບ່່ຖືືກສັຶດສ່ຶວ່ນຫ່້າຍກວ່່າຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ບ່່ມ່ ຫື່້ ໄດ້ຜົົນປັະໂຫ້ຍດຈຸາກປັະກັນໄພພາກລັດ ຫື່້ ປັະກັນໄພເອກະຊົນ.

(f) ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຈຸະ: 

(1) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §§303.414 ແລະ 303.520(a)(3)(i), ໃຫ້້ແຈຸ້ງການເປັັນລາຍລັກອັກສຶອນແກ່ບັນດາຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ລົງທີ່ະບຽນ
ເຂ້ົາຮ່ັວ່ມ Apple Health for Kids/Medicaid ໂດຍການແຈຸ້ງໃຫ້້ພວ່ກເຂົາຮູ້ັວ່່າຂ້່ມູນທ່່ີ່ຖືືກລະບຸຕົໍ່ວ່ສ່ຶວ່ນຕົໍ່ວ່ທ່່ີ່ຈຸະຖືືກ 

ເປ່ັດເຜ່ົຍຕ່່ໍ່ Apple Health for Kids/Medicaid ເພ່ືອຈຸຸດປັະສົຶງໃນການຮັຽກເກັບຄ່ົາບ່ລິການການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍຂ້ັນຕ້ົໍ່ນໃຫ້້ແກ່
 

ລູກຂອງພວ່ກເຂົາ. 

(2) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.520(a)(3)(iii), ແຈຸ້ງໃຫ້້ຄົອບຄົົວ່ຮູ້ັວ່່າພວ່ກເຂົາມ່ສິຶດທ່່ີ່ຈຸະຖືອນຄ່ົາຍິນຍອມຂອງພວ່ກເຂົາໃນການເປ່ັດ 
ເຜ່ົຍຂ້່ມູນທ່່ີ່ລະບຸຕົໍ່ວ່ຕົໍ່ນສ່ຶວ່ນບຸກຄົົນເພ່ືອຈຸຸດປັະສົຶງການຮັຽກເກັບເງິນໄດ້ທຸີ່ກເວ່ລາ. 

(3) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.520(a)(3)(iv), ໃຫ້້ລາຍງານເປັັນລາຍລັກອັກສຶອນກ່ຽວ່ກັບຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າປັະເພດທ່ົີ່ວ່ໄປັທ່່ີ່ຄົອບຄົົວ່ອາດ 

ຈຸະໄດ້ຮັັບຍ້ອນຜົົນຈຸາກການນ່າໃຊ້ Apple Health for Kids/Medicaid. 

(g) ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຈຸະບ່່ຕ້ໍ່ອງຈຸ່າຍຄ່ົາເບ້ຍປັະກັນສ່ຶາລັບ Apple Health for Kids/Medicaid. 

(h) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.520(a)(2)(iii), ຖ້ືາຫ້າກວ່່າພ່່ແມ່ບ່່ໃຫ້້ການຍິນຍອມທ່່ີ່ຈຸະລົງທີ່ະບຽນເຂ້ົາຮ່ັວ່ມ ຫື່້ ເຂ້ົາເຖິືງ Apple Health 
for Kids/Medicaid, ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຍັງຕ້ໍ່ອງເຮັັດໃຫ້້ມ່ການບ່ລິການບ່ລິການການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນ
ຂອງພາກ C ກ່ຽວ່ກັບ IFSP ສ່ຶາລັບພ່່ແມ່ທ່່ີ່ໃຫ້້ການຍິນຍອມ. ການຂາດຄົວ່າມຍິນຍອມໃນການໃຊ້ Apple Health for Kids/
Medicaid ອາດຈຸະບ່່ຖືືກນ່າໃຊ້ເພ່ືອເຮັັດໃຫ້້ຊັກຊ້າ ຫື່້ ປັະຕິໍ່ເສຶດການບ່ລິການໃດໆທ່່ີ່ຢູູ່່ພາຍໃຕ້ໍ່ພາກສ່ຶວ່ນນ້່ຕ່່ໍ່ເດັກນ້ອຍ ຫື່້
 ຄົອບຄົົວ່.

(i) ເມ່ືອການມ່ສິຶດໄດ້ຮັັບ Apple Health for Kids/Medicaid ບ່່ສຶາມາດຢືູ່ນຢັູ່ນໄດ້ ຫື່້ ຄົອບຄົົວ່ໄດ້ປັະຕິໍ່ເສຶດທ່່ີ່ຈຸະໃຫ້້ຂ້່ມູນກ່ຽວ່ກັບ
ລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍ, ຄົອບຄົົວ່ຈຸະຕ້ໍ່ອງປັະຕິໍ່ບັດຕໍ່າມງລະບົບນະໂຍບາຍການຈຸ່າຍເງິນ ແລະ ຄ່ົາທ່ີ່ານຽມຂອງວ່່ຊິງຕັໍ່ນ. 
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14.B.6  ການນ່າໃຊ້້ການຄ້້່ມ່ຄ່ອງ/ປະກັນສ້ຂຶ້ະພາບເອກະຊົ້ນ 

(a) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.520(b)(1)(iii), ຄົອບຄົົວ່ຈຸະໄດ້ຮັັບລະບົບຂອງ ESIT ສ່ຶາລັບນະໂຍບາຍການຈຸ່າຍເງິນ ແລະ ຄ່ົາທ່ີ່ານຽມ, 
ກ່ອນທ່່ີ່ຈຸະນ່າໃຊ້ການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນສຸຶຂະພາບເອກະຊົນຂອງເດັກນ້ອຍ ຫື່້ ພ່່ແມ່ເພ່ືອຈຸ່າຍຄ່ົາບ່ລິການຂອງພາກ C. 

(b) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.520(b)(1)(i), ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຕ້ໍ່ອງໄດ້ຮັັບການຍິນຍອມຈຸາກພ່່ແມ່ສ່ຶາລັບ: 

(1) ການນ່າໃຊ້ການຄຸ້ົມຄົອງການຮັັກສຶາສຸຶຂະພາບ/ປັະກັນໄພເອກະຊົນຂອງຄົອບຄົົວ່ເພ່ືອຈຸ່າຍຄ່ົາການຈັຸດຫ້າການບ່ລິການ 
ເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນທ່່ີ່ມ່ຢູູ່່ໃນ IFSP; 

(2) ການນ່າໃຊ້ການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນສຸຶຂະພາບເອກະຊົນເພ່ືອຈຸ່າຍສ່ຶາລັບການເພ່່ມຂ້ຶນໃນຄົວ່າມຖ່່ື, ຄົວ່າມຍາວ່, ໄລຍະເວ່ລາ 
ຫື່້ ຄົວ່າມເຂ້ັມຂອງບ່ລິການໃນ IFSP ຂອງເດັກ. 

(c) ການຮັັບປະກັນ: ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.521(a)(4)(iv), ຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ມ່ປັະກັນໄພເອກະຊົນຈຸະບ່່ຖືືກຮັຽກເກັບຄ່ົາທ່ີ່ານຽມທ່່ີ່ບ່່ຖືືກ
ສັຶດສ່ຶວ່ນຫ່້າຍກວ່່າຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ບ່່ມ່ ຫື່້ ໄດ້ຜົົນປັະໂຫ້ຍດຈຸາກປັະກັນໄພພາກລັດ ຫື່້ ປັະກັນໄພເອກະຊົນ. 

(d) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.520(b)(1)(ii), ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຈຸະລາຍງານເປັັນລາຍລັກອັກສຶອນກ່ຽວ່ກັບຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າປັະ 

ເພດທ່ົີ່ວ່ໄປັທ່່ີ່ຄົອບຄົົວ່ອາດຈຸະໄດ້ຮັັບຍ້ອນຜົົນຈຸາກການນ່າໃຊ້ການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບພາກເອກະຊົນເຊ່ັນ: 

(1) ການຈຸ່າຍຮ່ັວ່ມ, ຄ່ົາປັະກັນໄພຮ່ັວ່ມ, ຄ່ົາເບ້ຍປັະກັນ ຫື່້ ການຫັ້ກຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍ ຫື່້ ຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍໄລຍະຍາວ່ອ່ືນໆເຊ່ັນ: ການສູຶນ 
ເສຶຍຜົົນປັະໂຫ້ຍດເນ່ືອງຈຸາກການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບປັະຈຸ່າປ່ັ ຫື່້ ຕໍ່ະຫ່້ອດຊ່ວິ່ດພາຍໃຕ້ໍ່ນະໂຍບາຍປັະກັນໄພສ່ຶາ 
ລັບເດັກ, ພ່່ແມ່ ຫື່້ ສຶະມາຊິກຄົອບຄົົວ່ຂອງເດັກນ້ອຍ; 

(2) ຄົວ່າມເປັັນໄປັໄດ້ທ່່ີ່ການນ່າໃຊ້ການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນສຸຶຂະພາບເອກະຊົນຂອງຄົອບຄົົວ່ອາດຈຸະສ່ົຶງຜົົນກະທົີ່ບໃນທີ່າງ 
ລົບຕ່່ໍ່ກັບປັະກັນສຸຶຂະພາບທ່່ີ່ມ່ຢູູ່່ໃຫ້້ກັບເດັກພິການ, ພ່່ແມ່ ຫື່້ ສຶະມາຊິກຄົອບຄົົວ່ຂອງເດັກທ່່ີ່ຢູູ່່ພາຍໃຕ້ໍ່ນະໂຍບາຍ ແລະ  
ການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບອາດຈຸະຖືືກຢຸູ່ດເນ່ືອງຈຸາກການນ່າໃຊ້ນະໂຍບາຍປັະກັນໄພເພ່ືອຈຸ່າຍສ່ຶາລັບການບ່ລິ 
ການການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຂອງພາກ C; ຫື່້ 

(3) ຄົວ່າມເປັັນໄປັໄດ້ທ່່ີ່ວ່່າການຄຸ້ົມຄົອງ/ຄ່ົາເບ້ຍປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບອາດຈຸະຖືືກຜົົນກະທົີ່ບຈຸາກການໃຊ້ປັະກັນໄພເອກະຊົນ 
ເພ່ືອຈຸ່າຍຄ່ົາບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນ. 

(e) ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຈຸະບ່່ຕ້ໍ່ອງຈຸ່າຍຄ່ົາເບ້ຍປັະກັນສ່ຶາລັບການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນສຸຶຂະພາບ. 

(f) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.520(a)(2)(iii), ຖ້ືາຫ້າກວ່່າພ່່ແມ່ບ່່ໃຫ້້ການຍິນຍອມທ່່ີ່ຈຸະການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນສຸຶຂະພາບເອກະຊົນ,  
ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຍັງຕ້ໍ່ອງເຮັັດໃຫ້້ມ່ການບ່ລິການບ່ລິການການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຂອງພາກ C  
ກ່ຽວ່ກັບ IFSP ສ່ຶາລັບພ່່ແມ່ທ່່ີ່ໃຫ້້ການຍິນຍອມ. ການຂາດຄົວ່າມຍິນຍອມອາດຈຸະບ່່ຖືືກນ່າໃຊ້ເພ່ືອເຮັັດໃຫ້້ຊັກຊ້າ ຫື່້  
ປັະຕິໍ່ເສຶດການບ່ລິການໃດໆຕ່່ໍ່ເດັກນ້ອຍ ຫື່້ ຄົອບຄົົວ່. ເມ່ືອພ່່ແມ່ ຫື່້ ຄົອບຄົົວ່ບ່່ໃຫ້້ການຍິນຍອມໃຫ້້ເຂ້ົາເຖິືງການ 

ຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນສຸຶຂະພາບເອກະຊົນຂອງພວ່ກເຂົາ, ຄົອບຄົົວ່ຈຸະຕ້ໍ່ອງປັະຕິໍ່ບັດຕໍ່າມນະໂຍບາຍການຈຸ່າຍເງິນ ແລະ ຄ່ົາ
 ທ່ີ່ານຽມຂອງລະບົບຂອງວ່່ຊິງຕັໍ່ນ. 

(g) ສ່ຶາລັບທຸີ່ກໆຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ໄດ້ຮັັບການຮັຽກເກັບຄ່ົາຈຸ່າຍຮ່ັວ່ມ, ຄ່ົາປັະກັນໄພຮ່ັວ່ມ ຫື່້ ການຫັ້ກຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍຕ່ໍ່າງໆ,  
ກອງທຶີ່ນຂອງອົງການອ່ືນໆ, ລວ່ມທັີ່ງຜູ້ົຈຸ່າຍສ່ຶວ່ນ C ຂອງກອງທຶີ່ນພັກທ່່ີ່ຈຸ່າຍສຸຶດທ້ີ່າຍອາດຈຸະຖືືກນ່າໃຊ້ເພ່ືອຈຸ່າຍຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍ 
ເຫ່ົ່້ານ້່. 

(h) ບັນດາຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ຄ້ົາງຊ່າລະ 90 ວັ່ນໃນການຈຸ່າຍຄ່ົາຈຸ່າຍຮ່ັວ່ມ, ຄ່ົາປັະກັນໄພຮ່ັວ່ມ ຫື່້ ການຫັ້ກຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍຕ່ໍ່າງໆຈຸະມ່ການບ່ລິ 
ການທ່່ີ່ຂ້ຶນກັບການມ່ສ່ຶວ່ນຮ່ັວ່ມໃນຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍໃນຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ຖືືກງົດຈົຸນກ່ວ່າແຜົນການຈຸ່າຍເງິນຖືືກປ່ັຽນແປັງ. ສ່ິຶງນ້່ຈຸະເກ່ດຂ້ືນ
ພາຍຫັ່້ງທ່່ີ່ໄດ້ມ່ການແຈຸ້ງການເປັັນລາຍລັກອັກສຶອນໃຫ້້ຄົອບຄົົວ່, ຜູ້ົປັະສຶານງານຊັບພະຍາກອນຄົອບຄົົວ່ ແລະ ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການ
ໄດ້ຮັັບການແຈຸ້ງເຕືໍ່ອນ. 
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14.B.7  ຄ່່ານິຍາມ່ຂຶ້ອງຄ່ວາມ່ສາມ່າດໃນການຈ່�າຍຂຶ້ອງພ່� ແມ່�  

ESIT ໄດ້ນິຍາມວ່່າ ຄ່ວາມ່ສາມ່າດໃນການຈ່�າຍຍ້ອນວ່່າການປ່ັຽນແປັງລາຍໄດ້ປັະຈຸ່າປ່ັທັີ່ງໝົດຂອງຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ຕົໍ່ກລົງທ່່ີ່ ຫື່້  
ເກ່ນກວ່່າ 200% ຂອງລະດັບຄົວ່າມທຸີ່ກຍາກຂອງລັດຖືະບານກາງ (FPL), ໄດ້ປັັບສ່ຶາລັບຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍທ່່ີ່ບ່່ໄດ້ຮັັບການຕໍ່ອບແທີ່ນທ່່ີ່ອະນຸ 

ຍາດໃຫ້້ເກ່ນ 10%. 

(a) ຂ້່ມູນກ່ຽວ່ກັບລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍແມ່ນຈຸ່າເປັັນເພ່ືອກ່ານົດຄົວ່າມສຶາມາດຂອງຄົອບຄົົວ່ໃນການຈຸ່າຍຄ່ົາທ່ີ່ານຽມປັະຈຸ່າ 
ເດືອນ. 

(b) ຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍທ່່ີ່ບ່່ໄດ້ຮັັບການຈຸ່າຍຄືົນທ່່ີ່ອະນຸຍາດປັະກອບມ່: ຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍທີ່າງການແພດ ແລະ ແຂ້ວ່ລວ່ມທັີ່ງຄ່ົາເບ້ຍປັະກັນ, 
ຫັ້ກຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍ, ຄ່ົາຈຸ່າຍຮ່ັວ່ມ ແລະ ຄ່ົາປັະກັນໄພຮ່ັວ່ມ. 

(1) ຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍທີ່າງການແພດ ແລະ ແຂ້ວ່ລວ່ມທັີ່ງຄ່ົາເບ້ຍປັະກັນ, ຫັ້ກຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍ, ຄ່ົາຈຸ່າຍຮ່ັວ່ມ ແລະ ຄ່ົາປັະກັນໄພຮ່ັວ່ມ

(2) ການຮັັກສຶາສຸຶຂະພາບຈິຸດບ່່ໄດ້ຄົອບຄຸົມໂດຍປັະກັນໄພ 

(3) ການດູແລຮັັກສຶາສຸຶຂະພາບຢູູ່່ເຮືັອນໂດຍໜ່້ວ່ຍງານດ້ານສຸຶຂະພາບຢູູ່່ຮືັອນທ່່ີ່ມ່ໃບອະນຸຍາດ 

(4) ການຈຸ່າຍເງິນລ້ຽງດູເດັກ/ລ້ຽງດູເມຍທ່່ີ່ຮ້ັາງໄປັ 

(5) ຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍໃນການເບ່ິງແຍງເດັກເກ່ດຂ້ືນໃນຂະນະທ່່ີ່ພ່່ແມ່ເຮັັດວ່ຽກ ຫື່້ ໄປັໂຮັງຮັຽນ. 

(c) ກ່ອນການຮັຽກເກັບການຄຸ້ົມຄົອງ/ການປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບລັດ ຫື່້ ການຄຸ້ົມຄົອງ/ການປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບເອກະຊົນ, 
ຄົອບຄົົວ່ຈຸະຖືືກຮ້ັອງຂ່ໃຫ້້ທົີ່ບທີ່ວ່ນ ແລະ ຕ່ືໍ່ມໃສ່ຶບ່ອນຫ້ວ່່າງຂອງແຈຸ້ງການທ່່ີ່ຂຽນກ່ອນ, ຍິນຍອມໃຫ້້ເຂ້ົາເຖິືງປັະກັນໄພລັດ 
ແລະ/ຫື່້ ປັະກັນໄພເອກະຊົນ ແລະ ແບບຟອມຢ້ັູ່ງຢືູ່ນລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍທ່່ີ່ຈຸະປັະກອບມ່ດ່ັງຕ່່ໍ່ໄປັນ້່: 

(1) ຂ້່ມູນລາຍຮັັບ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍ; 

(2) ການຍິນຍອມໃຫ້້ເຜ່ົຍແຜ່ົຂ້່ມູນລະບຸຕົໍ່ນຕົໍ່ວ່ສ່ຶວ່ນບຸກຄົົນ; ແລະ, 

(3) ການຍິນຍອມໃຫ້້ເຂ້ົາເຖິືງການຄຸ້ົມຄົອງປັະກັນໄພພາກລັດ ແລະ/ຫື່້ ເອກະຊົນ. 

(d) ສຶະຖືານະຄົວ່າມສຶາມາດໃນການຈຸ່າຍຂອງຄົອບຄົົວ່ຕ້ໍ່ອງໄດ້ຮັັບການທົີ່ບທີ່ວ່ນ ແລະ ອັບເດດຢູ່່າງໜ້້ອຍເປັັນລາຍປ່ັ ຫື່້ 
ໄວ່ກວ່່ານ້ັນຖ້ືາຄົອບຄົົວ່ຮ້ັອງຂ່.

14.B.8  ຄ່່ານິຍາມ່ຂຶ້ອງຄ່ວາມ່ບ່� ສາມ່າດໃນການຈ່�າຍຂຶ້ອງພ່� ແມ່�  

ESIT ໄດ້ນິຍາມວ່່າ ຄ່ວາມ່ບ່� ສາມ່າດໃນການຈ່�າຍຍ້ອນວ່່າການປ່ັຽນແປັງລາຍໄດ້ປັະຈຸ່າປ່ັທັີ່ງໝົດຂອງຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ຕົໍ່ກລົງຕ່່ໍ່າກວ່່າ 
200% ຂອງລະດັບຄົວ່າມທຸີ່ກຍາກຂອງລັດຖືະບານກາງ (FPL), ໄດ້ປັັບສ່ຶາລັບຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍທ່່ີ່ບ່່ໄດ້ຮັັບການຕໍ່ອບແທີ່ນທ່່ີ່ອະນຸຍາດໃຫ້້ 

ເກ່ນ 10%. 

(a) ຂ້່ມູນກ່ຽວ່ກັບລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍແມ່ນຈຸ່າເປັັນເພ່ືອກ່ານົດຄົວ່າມບ່່ສຶາມາດຂອງຄົອບຄົົວ່ໃນການຈຸ່າຍ. 

(b) ຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍທ່່ີ່ບ່່ໄດ້ຮັັບການຕໍ່ອບແທີ່ນລວ່ມມ່: 

(1) ຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍທີ່າງການແພດ ແລະ ແຂ້ວ່ ລວ່ມທັີ່ງຄ່ົາເບ້ຍປັະກັນ, ຫັ້ກຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍ, ຄ່ົາຈຸ່າຍຮ່ັວ່ມ ແລະ ຄ່ົາປັະກັນໄພຮ່ັວ່ມ 

(2) ການຮັັກສຶາສຸຶຂະພາບຈິຸດບ່່ໄດ້ຄົອບຄຸົມໂດຍປັະກັນໄພ 

(3) ການດູແລຮັັກສຶາສຸຶຂະພາບຢູູ່່ເຮືັອນໂດຍໜ່້ວ່ຍງານດ້ານສຸຶຂະພາບຢູູ່່ຮືັອນທ່່ີ່ມ່ໃບອະນຸຍາດ 

(4) ການຈຸ່າຍເງິນລ້ຽງດູເດັກ/ລ້ຽງດູເມຍທ່່ີ່ຮ້ັາງໄປັ 

(5) ຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍໃນການເບ່ິງແຍງເດັກເກ່ດຂ້ືນໃນຂະນະທ່່ີ່ພ່່ແມ່ເຮັັດວ່ຽກ ຫື່້ ໄປັໂຮັງຮັຽນ. 

(c) ກ່ອນການຮັຽກເກັບການຄຸ້ົມຄົອງ/ການປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບລັດ ຫື່້ ການຄຸ້ົມຄົອງ/ການປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບເອກະຊົນ, 
ຄົອບຄົົວ່ຈຸະຖືືກຮ້ັອງຂ່ໃຫ້້ທົີ່ບທີ່ວ່ນ ແລະ ຕ່ືໍ່ມໃສ່ຶບ່ອນຫ້ວ່່າງຂອງແຈຸ້ງການທ່່ີ່ຂຽນກ່ອນ, ຍິນຍອມໃຫ້້ເຂ້ົາເຖິືງປັະກັນໄພລັດ 
ແລະ/ຫື່້ ປັະກັນໄພເອກະຊົນ ແລະ ແບບຟອມຢ້ັູ່ງຢືູ່ນລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍທ່່ີ່ຈຸະປັະກອບມ່ດ່ັງຕ່່ໍ່ໄປັນ້່: 

(1) ຂ້່ມູນລາຍຮັັບ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍ; 

(2) ການຍິນຍອມໃຫ້້ເຜ່ົຍແຜ່ົຂ້່ມູນລະບຸຕົໍ່ນຕົໍ່ວ່ສ່ຶວ່ນບຸກຄົົນ; ແລະ, 

(3) ການຍິນຍອມໃຫ້້ເຂ້ົາເຖິືງການຄຸ້ົມຄົອງປັະກັນໄພພາກລັດ ແລະ/ຫື່້ ເອກະຊົນ. 
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(d) ສຶະຖືານະຄົວ່າມສຶາມາດໃນການຈຸ່າຍຂອງຄົອບຄົົວ່ຕ້ໍ່ອງໄດ້ຮັັບການທົີ່ບທີ່ວ່ນ ແລະ ອັບເດດຢູ່່າງໜ້້ອຍເປັັນລາຍປ່ັ ຫື່້  
ໄວ່ກວ່່ານ້ັນຖ້ືາຄົອບຄົົວ່ຮ້ັອງຂ່. 

14.B.9  ຄ່�າທ່ີ່ານຽມ່ 

(a) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.521, ສ່ຶາລັບບັນດາຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ໄດ້ກ່ານົດວ່່າມ່ “ຄົວ່າມສຶາມາດໃນການຈຸ່າຍເງິນ” ESIT ໄດ້ຈັຸດຕ້ັໍ່ງຄ່ົາທ່ີ່າ 
ນຽມປັະຈຸ່າເດືອນສ່ຶາລັບການບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນຂ້ຶນກັບການມ່ສ່ຶວ່ນຮ່ັວ່ມໃນຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍຄົອບຄົົວ່ເມ່ືອມ່ສ່ິຶງໃດໜ່ຶ້ງຕ່່ໍ່

 

ໄປັນ້່ເກ່ດຂ້ຶນ: 

(1) ຄົອບຄົົວ່ປັະຕິໍ່ເສຶດການນ່າໃຊ້ການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນສຸຶຂະພາບສ່ຶວ່ນຕົໍ່ວ່ຂອງພວ່ກເຂົາ; 

(2) ຄົອບຄົົວ່ປັະຕິໍ່ເສຶດການໃຊ້ Apple Health for Kids/Medicaid, ການຄຸ້ົມຄົອງ/
ການປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບລັດຂອງພວ່ກເຂົາ ແລະ ໄດ້ມ່ການປ່ັຽນແປັງລາຍຮັັບປັະຈຸ່າປ່ັທ່່ີ່ ຫື່້ ເກ່ນກວ່່າ 200% ຂອງ FPL; ຫື່້ 

(3) ຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ບ່່ມ່ Apple Health for Kids/Medicaid ຫື່້ ການຄຸ້ົມຄົອງ/ການປັະກັນໄພສຸຶຂະພາບລັດ. 

(b) ບັນດາຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ປັະຕິໍ່ເສຶດທ່່ີ່ຈຸະໃຫ້້ຂ້່ມູນກ່ຽວ່ກັບລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍຈຸະຖືືກເກັບຄ່ົາທ່ີ່ານຽມປັະຈຸ່າເດືອນໃນລະດັບສູຶງສຸຶດ
ໂດຍອ່ງໃສ່ຶຂະໜ້າດ ຂອງຄົອບຄົົວ່, ອ່ງຕໍ່າມຈຸ່ານວ່ນເງິນທ່່ີ່ໄດ້ຮັັບຈຸາກແຫ່່້ງທຶີ່ນສຶາທີ່າລະນະອ່ືນໆທ່່ີ່ໄດ້ຮັັບໃນການຊ່າລະຄ່ົາບ່ລິ 

ການເຫ່ົ່້ານ້ັນ. 

(c) ຕໍ່າຕໍ່ະລາງຄ່ົາທ່ີ່ານຽມລາຍເດືອນໄດ້ຖືືກສ້ຶາງຂ້ຶນອ່ງໃສ່ຶຄ່ົາແນະນ່າໃນລະດັບຄົວ່າມທຸີ່ກຍາກຂອງລັດຖືະບານກາງ (FPL) ແລະ 
ຈຸະຖືືກປັັບປຸັງເປັັນແຕ່ໍ່ລະປ່ັ. 

(d) ຖ້ືາຄົອບຄົົວ່ໃຫ້້ການຍິນຍອມໃນການເຂ້ົາເຖິືງປັະກັນໄພຂອງລັດ ແລະ/ຫື່້ ເອກະຊົນສ່ຶາລັບການສຶະໜ້ອງການບ່ລິການເຂ້ົາ 
ຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນທ່່ີ່ຂ້ຶນກັບການມ່ສ່ຶວ່ນຮ່ັວ່ມໃນຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍຄົອບຄົົວ່, ພວ່ກເຂົາຈຸະບ່່ຈຸ່າຍຄ່ົາທ່ີ່ານຽມລາຍເດືອນ. 

(e) ສ່ຶາລັບບັນດາຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ລົງທີ່ະບຽນເຂ້ົາໃນ Apple Health for Kids/Medicaid, ຕໍ່ອບສຶະໜ້ອງຄ່ົານິຍາມຂອງ  
"ຄົວ່າມບ່່ສຶາມາດຈຸ່າຍເງິນໄດ້" ແລະ ປັະຕິໍ່ເສຶດການເຂ້ົາເຖິືງແຫ່່້ງທຶີ່ນນ້່ເປັັນການຈຸ່າຍເງິນສ່ຶາລັບການບ່ລິການເຂ້ົາ 

ຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນໃນພາກ C, ທຸີ່ກການບ່ລິການພາກ C ທ່່ີ່ລະບຸໃນ IFSP ຂອງລູກຂອງພວ່ກເຂົາຈຸະໄດ້ຮັັບການສຶະຫ້ນອງ 
ໃຫ້້ໂດຍບ່່ເສຶຍຄ່ົາ. ນອກຈຸາກນ້ັນ, ຄົວ່າມບ່່ສຶາມາດໃນການຈຸ່າຍເງິນຂອງຄົອບຄົົວ່ຈຸະບ່່ສ່ົຶງຜົົນໃຫ້້ເກ່ດມ່ຄົວ່າມຊັກຊ້າ ຫື່້  
ການປັະຕິໍ່ເສຶດການບ່ລິການຂອງພາກ C. 

(f) ສ່ຶາລັບບັນດາຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ບ່່ໄດ້ສຶະໝັກລົງທີ່ະບຽນໃນ Apple Health for Kids/Medicaid ແລະ ໄດ້ປັະຕິໍ່ເສຶດທ່່ີ່ຈຸະໃຫ້້ຂ້່ມູນກ່ຽວ່ 

ກັບລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍຈຸະຖືືກເກັບຄ່ົາທ່ີ່ານຽມປັະຈຸ່າເດືອນໃນລະດັບສູຶງສຸຶດໂດຍອ່ງໃສ່ຶຂະໜ້າດຂອງຄົອບຄົົວ່, ອ່ງຕໍ່າມຈຸ່າ 
ນວ່ນເງິນທ່່ີ່ໄດ້ຮັັບຈຸາກແຫ່່້ງທຶີ່ນສຶາທີ່າລະນະອ່ືນໆທ່່ີ່ໄດ້ຮັັບໃນການຊ່າລະຄ່ົາບ່ລິການເຫ່ົ່້ານ້ັນ. 

(g) ຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ປັະຕິໍ່ເສຶດການເຂ້ົາເຖິືງການຄຸ້ົມຄົອງ/ປັະກັນສຸຶຂະພາບເອກະຊົນຂອງພວ່ກເຂົາ ແລະ ຜູ້ົທ່່ີ່ໄດ້ສຶະໜ້ອງຂ້່ 

ມູນກ່ຽວ່ກັບລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈຸ່າຍຈຸະຖືືກຮັຽກເກັບຄ່ົາທ່ີ່ານຽມລາຍເດືອນໂດຍອ່ງໃສ່ຶຂະໜ້າດຂອງຄົອບຄົົວ່ ແລະ  
ລາຍໄດ້ປັະຈຸ່າປ່ັທ່່ີ່ໄດ້ດັດປັັບແລ້ວ່. 

(h) ຄົອບຄົົວ່ອາດຈຸະຮ້ັອງຂ່ໃຫ້້ມ່ການກ່ານົດຄືົນຄ່ົາທ່ີ່ານຽມປັະຈຸ່າເດືອນຂອງພວ່ກເຂົາທຸີ່ກຄ້ັົງທ່່ີ່ມ່ການປ່ັຽນແປັງຂະໜ້າດຂອງ 

ຄົອບຄົົວ່, ລາຍໄດ້ ແລະ/ຫື່້ ລາຍຈຸ່າຍ. ການປັັບປ່ັຽນໃດໆຕ່່ໍ່ກັບຄ່ົາທ່ີ່ານຽມປັະຈຸ່າເດືອນຈຸະເກ່ດຂ້ືນຫັ່້ງຈຸາກໄດ້ມ່ການກ່ານົດຄືົນ
ໃໝ່. 

(i) ບັນດາຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ຄ້ົາງຊ່າລະ 90 ວັ່ນໃນການຈຸ່າຍຄ່ົາທ່ີ່ານຽມປັະຈຸ່າເດືອນຈຸະມ່ການບ່ລິການສ່ຶາລັບລູກຂອງພວ່ກເຂົາຂ້ຶນກັບ 
ການມ່ສ່ຶວ່ນຮ່ັວ່ມໃນຄ່ົາໃຊ້ຈຸ່າຍຄົອບຄົົວ່ທ່່ີ່ຖືືກງົດຈົຸນກ່ວ່າແຜົນການຈຸ່າຍເງິນທ່່ີ່ໜ້້າພ່ໃຈຸຖືືກປ່ັຽນແປັງ. ສ່ິຶງນ້່ຈຸະເກ່ດຂ້ືນພາຍ 

ຫັ່້ງທ່່ີ່ໄດ້ມ່ການແຈຸ້ງການເປັັນລາຍລັກອັກສຶອນໃຫ້້ຄົອບຄົົວ່, ຜູ້ົປັະສຶານງານຊັບພະຍາກອນຄົອບຄົົວ່ ແລະ ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການ. 
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14.B.10  ເງ�� ອນໄຂຶ້ກ່ານົດການງຄ້້່ມ່ຄ່ອງຕິາມ່ຂ້ັຶ້ນຕິອນ 

(a) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.521(e), ຄົອບຄົົວ່ຈຸະໄດ້ຮັັບສ່ຶາເນົາລະບົບນະໂຍບາຍການຈຸ່າຍເງິນ ແລະ ຄ່ົາທ່ີ່ານຽມທ່່ີ່ໃຫ້້ລາຍລະອຽດ 
ກ່ຽວ່ກັບການຄຸ້ົມຄົອງຕໍ່າມຂ້ັນຕໍ່ອນທ່່ີ່ກ່ຽວ່ຂ້ອງກັບ: 

(1) ການກ່ານົດຄ່ົາທ່ີ່ານຽມ; 

(2) ການກ່ານົດຂອງລັດກ່ຽວ່ກັບຄົວ່າມສຶາມາດ ຫື່້ ຄົວ່າມບ່່ສຶາມາດຈຸ່າຍຂອງພ່່ແມ່; ແລະ 

(3) ການຮັຽກເກັບເງິນຄ່ົາປັະກັນໄພຂອງລັດ ຫື່້ ເອກະຊົນ. 

(b) ພ່່ແມ່ມ່ສິຶດທ່່ີ່ຈຸະ: 

(1) ເຂ້ົາຮ່ັວ່ມໃນການໄກ່ເກ່ຍອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.431 

(2) ຮ້ັອງຂ່ການພິຈຸາລະນາຂ້ັນຕໍ່ອນທ່່ີ່ເໝາະສົຶມພາຍໃຕ້ໍ່ 34 CFR §303.436 ຫື່້ §303.441, ອັນໃດກ່່ຕໍ່າມແມ່ນສຶາມາດໃຊ້ໄດ້ 

(3) ຍ່ືນຄ່ົາຮ້ັອງທຸີ່ກໃນລັດພາຍໃຕ້ໍ່ 34 CFR §303.434 ແລະ/ຫື່້

(4) ຂ້ັນຕໍ່ອນອ່ືນໆທ່່ີ່ຖືືກສ້ຶາງຕ້ັໍ່ງຂ້ືນໂດຍລັດເພ່ືອເລ່ັງແກ້ໄຂບັນຫ້າການຮັຽກຮ້ັອງທີ່າງການເງິນ 

(c) ອ່ງຕໍ່າມ 34 CFR §303.521(e)(2)(i) ຜູ້ົໃຫ້້ບ່ລິການ ESIT ຈຸະໃຫ້້ໜັ້ງສືຶສ່ຶາເນົາຂອງລະບົບນະໂຍບາຍການຈຸ່າຍເງິນ ແລະ ຄ່ົາທ່ີ່າ 
ນຽມເປັັນລາຍລັກອັກສຶອນແກ່ພ່່ແມ່ເມ່ືອຮ້ັອງຂ່: 

(1) ຄ່ົາຍິນຍອມສ່ຶາລັບການສຶະໜ້ອງການບ່ລິການເຂ້ົາຊ່ວ່ຍເຫື່້ອຂ້ັນຕ້ົໍ່ນແມ່ນໄດ້ມາຈຸາກກອງປັະຊຸມແຜົນການບ່ລິການ 
ຄົອບຄົົວ່ສຶະເພາະບຸກຄົົນ (IFSP); ແລະ 

(2) ຄ່ົາຍິນຍອມສ່ຶາລັບການນ່າໃຊ້ປັະກັນໄພສ່ຶວ່ນຕົໍ່ວ່ເພ່ືອຈຸ່າຍຄ່ົາບ່ລິການຂອງພາກ C. 


