
ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਸਸਟਮ 
14.A ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
14.A.1 ਇੰਡੀਵੀਜੁਅਲਸ ਸਵਦ ਡੀਸਅਸਿਲੀਟੀ ਐਕਟ (IDEA) ਦੇ ਭਾਗ C ਨੰੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ 

ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਆਪਕ, 
ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ, ਇੰਟਰ-ਏਜੰਸੀ ਸਸਸਟਮ ਵਜਂੋ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ 
ਮੰਸਨਆ ਸਕ ਪਸਹਲਾਂ ਤਂੋ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਆਿਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 
ਭਾਗ ਸੀ ਨੰੂ ਇਨ੍ਾਂ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਿਠਾਉਣ ਲਈ ਿੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਿਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ, ਭਾਗ C ਲਈ ਫੰਸਡੰਗ ਸੰਘੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ 
ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਸਰੋਤਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮੇ ਸਮੇਤ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਸੀ। ਸਕਉਕਂਸਕ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਸਿਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਨਤਕ 
ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰਿੇ 'ਤੇ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਤਂੋ ਆਪਣੇ ਿੱਿੇ ਦੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਸਵੱਿ ਸਵੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੰੂ ਓਨ੍ਾਂ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ/ਿੀਮਾ ਅਤੇ 
ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਨੰੂ ਓਨ੍ਾਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਦੇ 
ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ESIT ਦੀ ਪਸਰਵਾਰਕ ਲਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ 
ਹਨ। 

14.A.2 ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਓਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ 
ਸੰਸਖਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨੰੂ ਵੱਧ-ਤਂੋ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਲੀ 
ਸਪੋਰਟ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਫਾਰ ਇਨਫਂੈਟਸ ਐਂਡ ਟੋਡਲਰਸ (ESIT) ਦੀ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਨਸਸਿਤ 
ਕਰਨਾ ਵੀ ESIT ਦੀ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਕ ਇਨ੍ਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੱਿੇ ਨੰੂ ਸਵਕਾਸ ਸਿੰਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਾਫੀ ਹਨ। ESIT ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਵਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਿਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਨਤਕ 
ਿੀਮਾ, ਸਨੱਜੀ ਿੀਮਾ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਿਧ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ 
ਹੈ। 

14.A.3 ਜੇ ਸਕਸੇ ਿੱਿੇ ਜਾਂ ਿੱਿੇ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਂੇ ਸਸਰ 
ਪ੍ਿੰਧ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਦੇਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਰੁਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ 
ਦੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ (ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਜਵਂੇ ਸਕ 34 CFR §303.16 ਸਵੱਿ ਪਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਹੈ, [ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ], ਿੱਿੇ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰੂ 34 CFR 
§§303.115 ਰਾਹੀਂ 303.117 ਅਤੇ §§303.301 ਰਾਹੀਂ 303.320 ਅਤੇ 303.321 ਸਵੱਿ 
ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ), ਓਨ੍ਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤਂੋ ਪ੍ਤੀਪੂਰਤੀ ਸਜਨ੍ਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 
ਅਖੀਰਲੀ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ IDEA ਦੇ ਭਾਗ C ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸੰਪਰਕ:
The Washington State Department 
of Children, Youth & Families  
Early Support for Infants and 
Toddlers Program
P.O. Box 40970  
Olympia, WA 98504-0970  
Toll-free: 1-866-482-4325 
www.dcyf.wa.gov

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਵਕਲਪਕ 
ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਭਾਸਾ ਸਵੱਿ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹੋ,  
ਤਾਂ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ DCYF ਕਂੋਸਟੀਿੁਏਟੰ ਸਰਲੇਸਨਸ  
(1-800-723-4831 | 360-902-8060, 
ConstRelations@dcyf.wa.gov ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ)।

DCYF ਪਿਲੀਕੇਸਨ FS_0033 |  
DEL 11-019 PJ (01-2020) Punjabi
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14.B ਨੀਤੀ 
14.B.1 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 

(a) 34 CFR §303.521(b) (2011) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਕਤੇ IDEA, ਭਾਗ C ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਲੀ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰ ਇਨਫਂੈਟਸ ਐਂਡ ਟੋਡਲਰ 
ਪੋ੍ਗਰਾਮ (ESIT) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਜਨ੍ਾਂ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰ ਤਂੋ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸਲਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖਰਸਿਆਂ ‘ਤੇ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

(1) 303.303 ਰਾਹੀਂ §§303.301 ਸਵੱਿ ਿੱਿਾ ਲੱਕਭੋ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। 

(2) §303.320 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ §303.13(b) ਸਵੱਿ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਿੰਸਧਤ ਕਾਰਜ। 

(3) §§303.13(b)(11) ਅਤੇ 303.33 ਸਵੱਿ ਪਸਰਭਾਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ)।

(4) ਹੇਠਾਂ ਸਲਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਸਧਤ ਪ੍ਿੰਧਕੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ-

(i) 303.345 ਰਾਹੀਂ §§303.342 ਅਨੁਸਾਰ IFSP ਅਤੇ ਅੰਤਸਰਮ IFSP ਦਾ ਸਵਕਾਸ, ਸਮੀਸਖਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ; ਅਤੇ 

(ii) ਉਪਭਾਗ E, ਪ੍ਸਕਸਰਆਤਮਕ ਸੁਰੱਸਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ 34 CFR §303 ਦੇ ਉਪਭਾਗ D ਸਵੱਿ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜ 
ਸਵਆਪੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। 

(b) ਭਰੋਸਾ: 34 CFR§303.521(a)(4)(ii) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਸਰਵਾਰ "ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਅਸਮਰੱਥਾ" ਦੀ ਪਸਰਭਾਸਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਨ੍ਾਂ 
ਿੱਸਿਆਂ ਦੇ IFSP ਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸਿਨਾਂ ਸਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, 
ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜਂੋ ਭਾਗ C ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

14.B.2 ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ (FCP) ਅਧੀਨ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 

(a) 34 CFR §303.521(b) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠ ਸਦੱਕਤੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੈਸਮਲੀ ਕੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜਨ੍ਾਂ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਤਂੋ 
ਸਸਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਸਹ-ਿੀਮਾ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ: 

(1) ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਕਰਣ 

(2) ਸਹਾਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾ 

(3) ਆਡੀਓਲੌਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 

(4) ਸਲਾਹਕਾਰੀ (ਕਾਉਸਂਸਲੰਗ) 

(5) ਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 

(6) ਨਰਸਸੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ 

(7) ਪੋਸਣ ਸੇਵਾਵਾਂ 

(8) ਸਵਵਸਾਇਕ ਥੈਰਪੀ 

(9) ਸਰੀਰਕ ਥੈਰਪੀ 

(10)  ਮਨੋਸਵਸਗਆਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 

(11)  ਸਮਾਸਜਕ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾਵਾਂ 

(12)  ਭਾਸਣ-ਭਾਸਾ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
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(b) ਭਰੋਸਾ:34 CFR §303.521 (a) (4)(iii) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਨ੍ਾਂ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਤਂੋ ਭਾਗ C ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਤਂੋ ਵੱਧ ਵਸੂਲ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫੈਸਮਲੀ ਕੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ (ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਾਮਜਦ ਫੰਡ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤਂੋ ਪ੍ਾਪਤ ਸਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ ਘਟਕ 
ਹਨ)।

14.B.3 ਫੰਮਿੰਗ ਸਰੋਤ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਮਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਮਵੱਚ 
ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 

ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਕ ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਸਰਵਾਰ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਫੈਸਮਲੀ 
ਕੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਿੀਮੇ ਲਾਭਾਂ, ਸਨੱਜੀ ਿੀਮੇ ਲਾਭਾਂ, ਜਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿੱਿੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੱਿ ਸਵੱਤੀ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ, ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਕਤੇ ਫੰਡ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ESIT ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਪਾਲਸੀ ਸਵੱਿ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ: 

(a) ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮਾ (ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ) 

(b) ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮਾ 

(c) ਫੀਸ 

14.B.4 ਪਪਮਰਵਾਰਕ ਆਿਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

(a) ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮੇ ਨੰੂ ਸਿੱਲ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ, ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ESIT ਪ੍ਣਾਲੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਵ 
ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਸ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਦੀ ਸਸਹਮਤੀ, ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਸਿਆਂ ਦਾ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ, ਸਜਵਂੇ ਉਸਿਤ ਹੋਵੇ, ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(b) ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਪਸਰਵਾਰ ਸਰੋਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਵ ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਸ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਦੀ ਸਸਹਮਤੀ, ਅਤੇ 
ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਸਿਆਂ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ, ਸਜਵਂੇ ਉਸਿਤ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਅਤੇ ਓਸਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

(c) ਜਨਤਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਦੀ ਸਸਹਮਤੀ, ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਸਿਆਂ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ ਪਸਰਵਾਰ ਲਈ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ FRC ਨੰੂ 
ਜਮ੍ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

(d) ਜੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਯੋਸਜਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰਟੀ 
ਲੈਵਲ (FPL) ਦੇ 200% ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿੀਮਾ ਸਸਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਸਹ-ਿੀਮਾ, ਿੀਮਾ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਸਰਜੋਰਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗ C ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਇਹਨਾਂ ਖਰਸਿਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(e) ਜੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਯੋਸਜਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਵਰਟੀ 
ਲੈਵਲ (FPL) ਦੇ 200% ਤਂੋ ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿੀਮਾ ਸਸਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਸਹ-ਿੀਮਾ, ਿੀਮਾ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

14.B.5 ਪਬਮਲਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਿਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ (ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਮਕਿਜ਼/ਿੈਿੀਕੇਿ) 

(a) 34 CFR§303.520(a)(2)(i) ਅਨੁਸਾਰ, ESIT ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਸਵੱਿ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਹੋਏ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੱਿੇ ਲਈ ਭਾਗ C ਦੇ 
ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਤ ਵਜਂੋ, ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਹੋਣ ਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. 

(b) 34 CFR§303.520(a)(3) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਿੇ ਜਾਂ ਮਾਸਪਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਿੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ 
ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ESIT ਪ੍ਣਾਲੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(c) 34 CFR§303.520(a)(2)(ii) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪ੍ਦਾਤਾ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਸਸਹਮਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/
ਮੈਡੀਕੇਡ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆਂ ਸਵੱਿਂੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ: 

(1) ਉਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਹੇਠ ਿੱਿੇ ਜਾਂ ਮਾਸਪਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਿਧ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਹੋਰ ਿੀਮਾ ਲਾਭ ਸਵੱਿ ਘਾਟ; 
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(2) ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜਂੋ ਿੱਿੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਓਨ੍ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਂ ਲਈ ਉੰਝ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਿੀਮਾ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਣਾ ਸੀ; 

(3) ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਿੱਿੇ ਜਾਂ ਮਾਸਪਆਂ ਲਈ ਪ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਸਵੱਿ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਜਾਂ ਿੀਮੇ ਦਾ ਿੰਦ ਹੋਣਾ; ਜਾਂ 

(4) ਸਮੱੁਿੇ ਸਸਹਤ-ਸਿੰਧੀ ਖਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਿੱਿੇ ਜਾਂ ਿੱਿੇ ਦੇ ਮਾਸਪਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ 

(d) 34 CFR §303.520(b)(1) ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦਂੋ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋਨਂੋ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਸਨਜੀ ਿੀਮਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਛੇਤੀ 
ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪ੍ਦਾਤੇ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਸਲਸਖਆਂ ਲਈ ਮਾਸਪਆਂ ਦੀ ਸਸਹਮਤੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ: 

(1) IFSP ਸਵੱਿ ਸਾਮਲ ਮੁਢਲੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਿੰਧ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ/ਿੀਮਾ 
ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਲਈ; 

(2) ਿੱਿੇ ਦੀ IFSP ਸਵੱਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸਵਰਤੀ, ਲੰਿਾਈ, ਅੰਤਰਾਲ ਜਾਂ ਤੀਿਰਤਾ ਸਵੱਿ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਲਈ. 

(e) ਭਰੋਸਾ: 34 CFR §303.521(a)(4)(iv) ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਿੀਮਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਤਂੋ ਓਨ੍ਾਂ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵੱਿ ਵਧੇਰੇ ਖਰਿਾ ਨਹੀਂ 
ਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਿੀਮਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(f) ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪ੍ਦਾਤੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ: 

(1) 34 CFR §§303.414 ਅਤੇ 303.520(a)(3)(i) ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਵੱਿ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਹੋਏ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਖਤੀ ਸੂਿਨਾ ਦੇਣਗੇ ਸਕ ਓਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿੱਿੇ ਨੰੂ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ 
ਉਦੇਸ ਲਈ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਨੰੂ ਸਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। 

(2) 34 CFR §303.520(a)(3)(iii) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੂਸਿਤ ਕਰਨਗੇ ਸਕ ਓਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਸਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਨ 
ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦੱਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਸਹਮਤੀ ਨੰੂ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਹੈ। 

(3) 34 CFR §303.520(a)(3)(iv) ਅਨੁਸਾਰ, ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ, ਖਰਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੇ੍ਣੀਆਂ ਦਾ 
ਇੱਕ ਸਲਖਤੀ ਸਿਆਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। 

(g) ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪ੍ਦਾਤੇ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

(h) 34 CFR §303.520(a)(2)(iii) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਵੱਿ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਿਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸਸਹਮਤੀ ਪ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪ੍ਦਾਸਤਆਂ ਨੰੂ IFSP ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲੱਿਧ ਕਰਨੀਆਂ ਿਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਸ ਲਈ ਮਾਸਪਆਂ ਨੇ ਸਸਹਮਤੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ 
ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਿੱਿੇ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਗ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

(i) ਜਦਂੋ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਂੋ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ ਵਾਸਸੰਗਟਨ ਦੇ ਸਸਸਟਮ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
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14.B.6 ਮਨੱਜੀ ਮਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ /ਬੀਿਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 

(a) 34 CFR §303.520(b)(1)(iii) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਗ C ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਿੇ ਜਾਂ ਮਾਸਪਆਂ ਦੀ ਸਨਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ/ਿੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ 
ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ, ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ESIT ਸਸਸਟਮ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(b) 34 CFR §303.520(b)(1)(i) ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪ੍ਦਾਸਤਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਪਆਂ ਦੀ ਸਸਹਮਤੀ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

(1) IFSP ਸਵੱਿ ਸਾਮਲ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਿੰਧ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ/ ਿੀਮਾ 
ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਲਈ; 

(2) ਿੱਿੇ ਦੀ IFSP ਸਵੱਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸਵਰਤੀ, ਲੰਿਾਈ, ਸਮਆਦ ਜਾਂ ਤੀਿਰਤਾ ਸਵੱਿ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ 
/ਿੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ. 

(c) ਭਰੋਸਾ:34 CFR §303.521(a)(4)(iv) ਅਨੁਸਾਰ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮਾ ਵਾਲੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਤਂੋ ਓਨ੍ਾਂ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਵੱਿ ਵਧੇਰੇ ਖਰਿਾ ਨਹੀਂ ਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ 
ਸਜਨ੍ਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਿੀਮਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

(d) 34 CFR §303.520(b)(1)(ii) ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪ੍ਦਾਤਾ, ਉਨ੍ਾਂ ਖਰਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੇ੍ਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਖਤ ਸਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਪਸਰਵਾਰ 
ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਖਰਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਵਂੇ ਸਕ: 

(1) ਸਸਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਸਹ-ਿੀਮਾ, ਪ੍ੀਮੀਅਮ, ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਿੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਖਰਿੇ, ਸਜਵਂੇ ਸਕ ਿੱਿੇ, ਮਾਸਪਆਂ, ਜਾਂ ਿੱਿੇ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਲਈ 
ਿੀਮਾ ਪਾਸਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ/ਿੀਮਾ ਕੈਪਸ; 

(2) ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਕ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਿੱਿੇ, ਮਾਸਪਆਂ, ਜਾਂ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਿੱਿੇ ਦੇ ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਦੱਸਾਂ ਲਈ ਸਸਹਤ ਿੀਮੇ ਦੀ ਉਪਲੱਿਧਤਾ ਨੰੂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਭਾਗ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੇ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮਾ ਨੰੂ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀਮਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਾਰਨ ਿੰਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

(3) ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਕ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਨਾਲ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮਾ 
ਪ੍ੀਮੀਅਮ ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

(e) ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪ੍ਦਾਤੇ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮਾ ਲਈ ਪ੍ੀਮੀਅਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. 

(f) 34 CFR §303.520(a)(2)(iii) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ/ਿੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ ਪ੍ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਪ੍ਦਾਸਤਆਂ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ IFSP ਤੇ ਉਸ ਭਾਗ C ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲੱਿਧ ਕਰਾਵਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਸ 
ਲਈ ਮਾਸਪਆਂ ਨੇ ਸਸਹਮਤੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਸਹਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਿੱਿੇ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਿ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖ-ਰੇਖ/ਿੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸਦੰਦੇ, ਤਾਂ 
ਪਸਰਵਾਰ ਨੰੂ ਵਾਸਸੰਗਟਨ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।. 

(g) ਓਨ੍ਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਸਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਸਸਹ-ਿੀਮਾ, ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਯੋਗ ਦਾ ਸਿੱਲ ਸਦੱਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਾਂ ਖਰਸਿਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ 
ਏਜੰਸੀ ਫੰਡਾਂ, ਆਖਰੀ ਸਰਜੋਰਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸੀ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

(h) ਉਹ ਪਸਰਵਾਰ ਸਜਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਸਹ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਸਹ-ਿੀਮਾ, ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਯੋਗ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਿ 90 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸਵੱਿ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ 
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਵਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਸਰਵਾਰਕ ਲਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਲਣਗੀਆਂ।. ਇਹ ਪਸਰਵਾਰ, ਪਸਰਵਾਰ ਸਰੋਤ 
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ(ਸਤਆਂ)) ਨੰੂ ਸਲਖਤ ਸਵੱਿ ਸੂਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਵਾਪਰੇਗਾ। 
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14.B.7 ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਮਪਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ 

ESIT ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸਮਾਯੋਸਜਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸਰਭਾਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਗਰੀਿੀ ਲੈਵਲ (FPL) ਤੇ 
ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 200% ਤਂੋ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਗੈਰ-ਪ੍ਤੀਪੂਰਤੀ ਖਰਸਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਯੋਸਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

(a) ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

(b) ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਅਦਾਇਗੀ ਖਰਸਿਆਂ ਸਵੱਿ ਸਾਮਲ ਹਨ: ਪ੍ੀਮੀਅਮਾਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਯੋਗ, ਸਸਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਸਸਹ-ਿੀਮਾ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ 
ਦੇ ਖਰਿੇ 

(1) ਪ੍ੀਮੀਅਮਾਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਯੋਗ, ਸਸਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਸਸਹ-ਿੀਮਾ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖਰਿੇ

(2) ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਇਲਾਜ ਜੋ ਿੀਮਾ ਸਵੱਿ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ 

(3) ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਸਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਘਰ ਸਵੱਿ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 

(4) ਿੱਿੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਕਤੇ 

(5) ਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਿੇ ਜਦਂੋ ਮਾਪੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

(c) ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮਾ ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮਾ ਨੰੂ ਸਿਲ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ, ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਵ ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਸ, 
ਜਨਤਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮਾ ਤੇ ਪਹੰੁਿ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ, ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਸਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਜਸ ਸਵੱਿ ਹੇਠ ਸਦੱਕਤੇ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

(1) ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; 

(2) ਸਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ; ਅਤੇ, 

(3) ਜਨਤਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ। 

(d) ਜੇ ਪਸਰਵਾਰ ਿੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਦੀ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਜਲਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਅਤੇ 
ਅਪਟੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

14.B.8 ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਮਪਆਂ ਦੀ ਅਸਿਰੱਥਾ ਦੀ ਪਮਰਭਾਸ਼ਾ 

ESIT ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਓਸ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸਮਾਯੋਸਜਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸਰਭਾਸਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਘੀ ਗਰੀਿੀ ਪੱਧਰ 
(FPL) ਦੇ 200% ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਵੀਕਾਰਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਤੀਪੂਰਤੀ ਖਰਸਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਯੋਸਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 10% ਤਂੋ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

(a) ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। 

(b) ਸਵੀਕਾਰਤ ਗੈਰ-ਅਦਾਇਗੀ ਖਰਸਿਆਂ ਸਵੱਿ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

(1) ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖਰਿੇ ਸਜਸ ਸਵੱਿ ਪ੍ੀਮੀਅਮ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਯੋਗ, ਸਸਹ-ਭੁਗਤਾਨ, ਅਤੇ ਸਸਹ-ਿੀਮਾ ਸਾਮਲ ਹਨ 

(2) ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਇਲਾਜ ਜੋ ਿੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 

(3) ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਸਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਸਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 

(4) ਿੱਿੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਭੁਗਤਾਨ 

(5) ਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਖਰਿੇ ਜਦਂੋ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ(ਮਾਪੇ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

(c) ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮਾ ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮਾ ਨੰੂ ਸਿੱਲ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ, ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਵ ਸਲਖਤੀ ਨੋਸਟਸ, 
ਜਨਤਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ, ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਸਿਆਂ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਜਸ ਸਵੱਿ ਹੇਠ ਸਦੱਕਤੇ ਸਾਮਲ ਹਨ: 

(1) ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ; 
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(2) ਸਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ; ਅਤੇ, 

(3) ਜਨਤਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ। 

(d) ਜੇ ਪਸਰਵਾਰ ਿੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਸਥਤੀ ਦੀ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਜਲਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਅਤੇ 
ਅਪਟੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

14.B.9 ਫੀਸਾਂ 

(a) 34 CFR §303.521 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਨ੍ਾਂ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ “ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ” ਵਾਲੇ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ESIT ਨੇ ਫੈਸਮਲੀ 
ਕੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸਨ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਇਨ੍ਾਂ ਸਵੱਿਂੋ ਕੁਝ ਵੀ 
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ: 

(1) ਪਸਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ/ਿੀਮਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਤਂੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; 

(2) ਪਸਰਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਤਂੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨ੍ਾਂ 
ਦੀ ਸਮਾਯੋਸਜਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 200% ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਧ FPL ਹੈ; ਜਾਂ 

(3) ਪਸਰਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਵਰੇਜ/ਿੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

(b) ਸਜਹੜੇ ਪਸਰਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਂੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਨ੍ਾਂ ਤਂੋ ਪਸਰਵਾਰਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤਂੋ ਉੱਿ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕ ਓਨ੍ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੱਿ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਧਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤਂੋ ਪ੍ਾਪਤ ਸਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਾਰਕ 
ਹੋਵੇਗੀ। 

(c) ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸੰਘੀ ਗਰੀਿੀ ਪੱਧਰ (FPL) ਦੇ ਸਦਸਾ ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਸਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(d) ਜੇ ਪਸਰਵਾਰ ਓਨ੍ਾਂ ਸੁਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕ 
ਫੈਸਮਲੀ ਕੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਓਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

(e) ਓਨ੍ਾਂ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਵੱਿ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ “ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ” ਦੀ ਪਸਰਭਾਸਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਗ C ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫੰਸਡੰਗ ਸਰੋਤ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਓਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿੱਸਿਆਂ ਦੇ IFSP ਤੇ ਪਛਾਣ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਗ C ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਨਾਂ ਸਕਸੇ ਲਾਗਤ ਤੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਪਸਰਵਾਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 
ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜਂੋ ਭਾਗ C ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(f) ਓਨ੍ਾਂ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਐਪਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸਕਡਜ/ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਵੱਿ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਤਂੋ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਨ੍ਾਂ ਤਂੋ ਪਸਰਵਾਰਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤਂੋ ਉੱਿ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕ ਓਨ੍ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 
ਸਵੱਿ ਪ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਧਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤਂੋ ਪ੍ਾਪਤ ਸਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। 

(g) ਉਹ ਪਸਰਵਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਨੱਜੀ ਸਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ/ਿੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਿੇ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੱਤੀ ਹੈ, ਓਨ੍ਾਂ ਤਂੋ ਪਸਰਵਾਰਕ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਯੋਸਜਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

(h) ਪਸਰਵਾਰਕ ਆਕਾਰ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖਰਸਿਆਂ ਸਵੱਿ ਕੋਈ ਤਿਦੀਲੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਮੁੜ-ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਸਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਸਵੱਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਮੁੜ-ਸਨਰਧਾਰਣ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। 

(i) ਪਸਰਵਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਿ 90 ਸਦਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿੱਸਿਆਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਵਕਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ 
ਪਸਰਵਾਰਕ ਲਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਰਖਾਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਲਣਗੀਆਂ।. ਇਹ ਪਸਰਵਾਰ, ਪਸਰਵਾਰ ਸਰੋਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ(ਸਤਆਂ)) 
ਨੰੂ ਸਲਖਤ ਸਵੱਿ ਸੂਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਂੋ ਿਾਅਦ ਵਾਪਰੇਗਾ। 
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14.B.10 ਪ੍ਰ ਮਕਮਰਆਤਿਕ ਸੁਰੱਮਖਆ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 

(a) 34 CFR §303.521(e) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਸਲਸਖਆਂ 
ਦੇ ਸਿੰਧ ਸਵੱਿ ਨਾਲ ਓਨ੍ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸਕਸਰਆਤਮਕ ਸੁਰੱਸਖਆ ਉਪਾਅ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਦੰਦੀ ਹੈ: 

(1) ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣਾ; 

(2) ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਪਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 

(3) ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮੇ ਦੀ ਸਿਸਲੰਗ ਕਰਨਾ। 

(b) ਮਾਸਪਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਕਤੇ ਅਸਧਕਾਰ ਹਨ: 

(1) 34 CFR §303.431 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਿੋਲਗੀ ਸਵੱਿ ਹਹੱਸਾ ਲੈਣਾ 

(2) 34 CFR §303.436 ਜਾਂ §303.441ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਕਾਇਆ (ਸਡਊ) ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨਾ 

(3) 34 CFR §303.434 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਸਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ

(4) ਸਵੱਤੀ ਦਾਅਸਵਆਂ ਦੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਧੀ 

(c) 34 CFR §303.521(e)(2)(i) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ESIT ਪ੍ਦਾਤੇ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਖਤੀ ਕਾਪੀ 
ਮਾਸਪਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣਗੇ: 

(1) ਸੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਿੰਧ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ ਇੰਡੀਵੀਜੁਆਲਾਈਜਡ ਫੈਸਮਲੀ ਸਰਸਵਸ ਪਲਾਨ (IFSP) ਦੀ ਿੈਠਕ ਸਵੱਿ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ 

(2) ਭਾਗ C ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨੱਜੀ ਿੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਲਈ ਸਸਹਮਤੀ। 


