িবদয্ালয় িভিtক েমিডকeiড/FAMIS
pায়শi িজjািসত p সমূহ:
িদ iিnিভজুয়ালস uiথ িডসaয্ািবিলিটস eডু েকশান aয্াk (IDEA), েমিডেকট-eর
dারা িকছু iিnিভজুয়াল eডু েকশান েpাgাম (IEP) পিরেষবা pদােনর জনয্ eবং আিলর্ংটন
পাবিলক sু লস (APS)-েক ভািজর্িনয়া িডপাটর্েমn aফ েমিডকাল aয্ািসেsn সািভর্ েসস
(DMAS)-eর pিত িবল utাপেনর জনয্ aনুেমািদত কের।
ei পিরেষবা িলর মেধয্
anভুর্ k হল, কমর্িচিকৎসা, কথন/ভাষািভিtক aসুsতা সংkাn পিরেষবা, দkতাযুk
েসবামূলক পিরেষবা, বয্িkগত pযtমূলক সহায়তা, িবেশষ পিরবহণ বয্বsা, eবং িকছু
িনিদর্ মূলয্ায়ন। েমিডকeiড-eর জনয্ িবল utাপন করার uেdেশয্, APS-েক
আবিশয্কভােব িপতামাতােদর সmিত gহণ করেত হেব।
িনেচ িবদয্ালয় িভিtক েমিডকeiড কাযর্kম সmেকর্ pায়শi িজjািসত p
eকিট তািলকা pদান করা হল।

িলর

1. েমিডকeiড/FAMIS দািব িলর জনয্ িবল utাপন করার uেdেশয্ িবদয্ালয় িলর
িপতামাতার সmিতর pেয়াজন হয় েকন?
ফয্ািমিল eডু েকশানাল রাiটস aয্াn pাiেভিস aয্াk(FERPA)-aনুসাের eকিট ছােtর
akমতা সmিকর্ ত তথয্সমূহ pকােশর পূেবর্ APS-eর dারা িপতামাতার সmিত gহণ করা
pেয়াজন।

েমিডকeiড(DMAS)-eর pিতিনিধtকারী সংsার িনকট তথয্ pদান করািট

eিটর মেধয্ anভুর্ k হয়।
2. আমার সnানিটর IEP-eর মেধয্ িনধর্ ািরত পিরেষবা িলর জনয্ েমিডকeiড/FAMIS-eর
pিত িবল utাপন করার জনয্ APS কতবার আমার সmিত gহণ কের?
িপতামাতার সmিতিটর pেয়াজন হয়

ধুমাt eকবার।

সmিতিট আপনার সnানিটর APS-

e িনবnীকৃ ত থাকাকালীন, আপনার সnানিটর IEP aনুসাের িবল utাপনেযাগয্ পিরেষবা িল
gহণ করা বn না করা, aথবা আপনার dারা সmিতিট িফিরেয় না েনoয়া পযর্n, ৈবধ
থােক।
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3. আমার সnানিট েমিডকeiড-eর জনয্ uপযুk নয়। তা সেtto িক আমার সmিতিটেত
sাkর করার pেয়াজন আেছ?
হয্াঁ।

যিদ আপনার সnানিট েমিডকeiড-eর জনয্ uপযুk হয়, ei pতয্াশার িভিtেত

আপনার সmিতিট ফাiেল িবদয্মান থাকেব।
4. যিদ আিম সmিত pদােনর পের আমার িসdাn পিরবতর্ন কির তাহেল িক হেব?
িপতামাতার সmিতিট ঐিcক eবং েযেকান সমেয় িফিরেয় েনoয়া েযেত পাের।

যিদ

আপিন সmিত pদান কেরন eবং পরবতর্ী েকান সমেয় েসিট িফিরেয় েনন, তাহেল িফিরেয়
েনoয়ািট aতীত েকান তািরেখর েথেক কাযর্করী হেব না eবং সmিতিট িবদয্মান
থাকাকালীন pদt পিরেষবা িলর জনয্ েমিডকeiড (DMAS)-eর pিতিনিধtকারী সংsার
pিত িবল utাপন করা হেব।

আপিন যিদ আপনার সmিত সংkাn িসdােnর পিরবতর্ ন

ঘটােত icুক হন, তাহেল aনুgহ কের েমিডকeiড সমnয়েকর সে

(703) 228-6065

ei নmের েযাগােযাগ ক ন।
5. আিম যিদ সmিত pদান না কির তাহেল িক হেব?
আপনার সnানিটর িশkা সmnীয় কাযর্kমিটর িভিtক হল IEP dারা িনধর্ািরত তার িশkা
সmnীয় pেয়াজনীয়তা।

আপনার সmিত সংkাn িসdাnিট, েমিডকeiড/FAMIS

সmিতিভিtক aবsান বয্িতেরেকi, েকানভােব তার পিরেষবা িলেক pভািবত করেব না।
তেব, সmিত pদােনর asীকৃ িত, akমতাযুk ছাt িলর িশkার েkেt সুিবধা pদানকারী
তহিবল িলর pিত েজলািটর নাগাল pািpর সkমতােক pভািবত কের।
6. আমার সnানিট যিদ েমিডকeiড/FAMIS-eর সুিবধা িল হারায় তাহেল িক হেব?
APS

ধুমাt তখনi পিরেষবা িলর জনয্ িবল utাপন করেত পাের যিদ eকিট িশ

েমিডকeiড/FAMIS-eর সুিবধােভাগকারী িহসােব িচিhত হয়।

েমিডকeiড/FAMIS-eর

সুিবধা িল হারােনািট আপনার সnানিটর dারা িবদয্ালেয় pাp পিরেষবা িলেক pভািবত
করেব না।
7. েমিডকeiড/FAMIS-eর pিত িবল utাপেনর কারেণ আমার েগাপনীয়তার সে

আেপাস

করা হেব িক?
APS েমিডকeiড-eর pিত, eকজন িচিকৎসেকর নয্ায় eকi pকাের িবল psত করেব।
APS দৃঢ়ভােব রা

eবং রােজয্র আiন িল aনুসরণ কের েয িল aনুসাের আমােদর dারা

আপনার sাsয্ সংkাn তথয্সমূেহর েগাপনীয়তা রkণােবkণ করা pেয়াজন।

আপনার

সnানিটর তথয্ িলর pিত নাগাল pতয্kভােব জিড়ত বয্িkেদর মেধয্i সীমাবd থােক।
8. আমার বয্িkগত িবমািট িক pভািবত হেব?
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না। IEP সmিকর্ ত পিরেষবা িলর জনয্ APS আপনার বয্িkগত িবমার pিত িবল utাপন
করেব না।

eিটর সmেকর্ jাত থাকা আপনার জনয্

tপূণর্ েয সmিতর ফমর্িটেত

sাkর করািট না আপনার বয্িkগত িবমািভিtক সুিবধা িলেক না আপনার aথবা আপনার
পিরবােরর dারা গৃহীত েমিডieiড/FAMIS পিরেষবা িলেক hাস কের।
9. িবদয্ালেয়র িবল utাপন করািট িক বয্িkগত পিরেষবার জনয্ আমার pিত aনুেমািদত
সবর্ ািধক পিরমাণ পযর্ ায় িলর গণনার েkেt িবেবিচত হেব?
না। যখন APS বয্ায়-পূরণ দািব কের, তখন ei পযর্ায় িল বয্িkগত পিরেষবা gহেণর
কােল সবর্ািধক পিরমাণ পযর্ােয়র aনুেমাদনিটেক pভািবত কের না।

eকজন বিহরাগত

েপশাদােরর েথেক গৃহীত েমিডকeiড/FAMIS পিরেষবা িল িবদয্ালয় বয্বsার মাধয্েম pদt
পিরেষবা িলর েথেক পৃথকভােব aনুেমািদত হয়।
10. েমিডকeiড-eর িবল িবদয্ালেয়র মাধয্েম েকন?
ei িবলিট ছাtেদর pিত pদt পিরেষবা িলর জনয্ বয্ায় িলেক পূরণ কের।

আপনার যিদ েকান p থােক, তাহেল aনুgহ কের েমিডকeiড সমnয়ক, কয্ািটনা েkটর-eর
সে েযাগােযাগ ক ন।
1426 N. Quincy Street
Arlington, VA 22207
(703) 228-6065
catina.claytor@aspva.us
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