اسکول پر مبنیMEDICAID/FAMIS ،
اکثر پوچھے گئے سواالت:
معذور افراد کی تعليم سے متعلق قانون ) (IDEAانفرادی تعليمی پروگرام ) (IEPسے متعلق بعض
خدمات کو  Medicaidکے ذريعہ شامل کيے جانے اور آرلنگٹن پبلک اسکولز ) (APSورجينيا ڈپارٹمنٹ آف
ميڈيکل اسسٹنس سروسز ) (DMASکو بل بھيجنے کی اجازت ديتا ہے۔ ان خدمات ميں جسمانی عالج ،شغلی
عالج ،گويائی/زبان سے متعلق پيتھالوجی کی خدمات ،ماہر انہ نرسنگ کی خدمات ،ذاتی نگہداشت کے معاونين،
خصوصی نقل و حمل ،اور بعض تشخيصات شامل ہيں۔  Medicaidکو بل بھيجنے کے ليے  ،يہ ضروری ہے
کہ  APSوالدين کی منظوری حاصل کرے۔
ذيل ميں اسکول پر مبنی  Medicaidپروگرام کے بارے ميں اکثر پوچھے گئے سواالت کی فہرست ہے۔
 Medicaid/FAMIS .1کے دعووں کا بل بھيجنے کے ليے اسکولوں کو والدين کی منظوری کی کيوں ضرورت
ہے؟
خاندان کے تعليمی حقوق اور رازداری قانون ) (FERPAکے تحت کسی معذوری والے طالب علم کے بارے ميں
معلومات کے افشاء کرنے سے قبل  APSکے ليے والدين کی منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس ميں
(Medicaid (DMASايجنسی کو معلومات فراہم کرنا شامل ہے۔
 APS .2کو ميرے بچے کی  IEPميں بيان کرده خدمات کے ليے  Medicaid/FAMISکو بل بھيجنے کے ليے
کتنی بار ميری اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟
والدين کی اجازت صرف ايک بار درکار ہے۔ آپ کے بچے کے  APSميں زيرتعليم رہنے کے دوران ،جب تک
آپ کے بچے کو  IEPکے مطابق مزيد بل کرنے الئق خدمات حاصل نہ ہوں ،يا اس وقت تک کے ليے ،جب تک
آپ منظوری منسوخ نہ کرديں ،اس وقت تک کے ليے اجازت جائز ہے۔
 .3ميرا بچہ  Medicaidکے ليے اہل نہيں ہے۔ کيا مجھے ابھی بھی منظوری پر دستخط کرنے کی ضرورت
ہے؟
ہاں۔ اگر آپ کے بچے کو  Medicaidکے ليے اہل ہونا چاہئے تو آپ کی منظوری فائل پر موجود ہوگی۔
 .4اگرميں منظوری ديتا ہوں اور اپنا ذہن تبديل کرليتا ہوں تو کيا ہوتا ہے؟
والدين کی منظوری رضاکارانہ ہے اور اسے کسی بھی وقت منسوخ کيا جاسکتا ہے۔ اگر آپ منظوری ديتے ہيں
اور بعد ميں اسے منسوخ کرديتے ہيں تو ،منسوخی ماضی سے الگو نہيں ہوگی اور جب تک کے لئے منظوری
تھياس وقت تک انجام دی گئی خدمات کا بل (Medicaid (DMASايجنسی کو بھيجا جائے گا۔ اگر آپ اپنی
منظوری سے متعلق فيصلے کو تبديل کرنا چاہتے ہيں تو براه کرم  Medicaidکے رابطہ کار سے ))-228703
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 .5اگر ميں منظوری نہيں ديتا ہوں تو کيا ہوتا ہے؟
آپ کے بچے کا تعليمی پروگرام  IEPکی توضيحات کے مطابق اس کی تعليمی ضروريات پر مبنی ہے۔
 Medicaid/FAMISکی منظوری کی صورت حال سے قطع نظر منظوری سے متعلق آپ کے فيصلہ سے
کسی بھی صورت ميں ان کے/کی خدمات پر اثر نہيں پﮍے گا۔ البتہ ،منظوری سے انکار کرنے پر ڈسٹرکٹ
کی ان فنڈز تک رسائی کی اہليت متاثر ہوتی ہے جس سے معذوری والے طلباء کی تعليم کو فائده ملتا ہے۔
 .6اگر ميرا بچہ  Medicaid/FAMISکے مفاد سے محروم ہو جاتا ہے تو کيا ہوگا؟
 APSصرف ايسی صورت ميں خدمات کے ليے بل بھيج سکتا ہے اگر بچے کی شناخت Medicaid/FAMIS
کے مفاد حاصل کرنے والے کے طور پر کی جاتی ہے۔  Medicaid/FAMISمفاد سے ان خدمات پر اثر نہيں
پﮍے گا جو آپ کا بچہ اسکول ميں حاصل کرتا ہے۔
 .7کيا  Medicaid/FAMISبلنگ کی وجہ سے ميری رازداری کے ساتھ سمجھوتہ کيا جائے گا؟
 APSبالکل اسی انداز ميں  Medicaidکو بل بھيجے گا جيسے آپ کے ڈاکٹر بھيجتے ہيں۔  APSسخت وفاقی
اور رياستی قوانين کی پيروی کرتا ہے جو ہم سے آپ کی صحت کی معلومات کی رازداری کو برقرار رکھنے
کا تقاضہ کرتے ہيں۔ آپ کے بچے کی معلومات تک رسائی اس ميں براه راست شامل لوگوں تک محدود ہوتی
ہے۔
 .8کيا ميرا نجی بيمہ متاثر ہوگا؟
نہيں۔  APSآپ کے نجی بيمہ کو  IEPسے متعلق خدمات کے ليے بل نہيں بھيجے گا۔ آپ کے ليے يہ جاننا
ضروری ہے کہ منظوری فارم پر دستخط کرنے سے نہ تو آپ کے نجی بيمہ کے مفاد ميں نہ ہی ان ديگر
 Medicaid/FAMISخدمات ميں کمی ہوتی ہے جو آپ يا آپ کے خاندان کو حاصل ہوتی ہيں۔
 .9کيا اسکول کی بلنگ ميں سيشنز کی اس زياده سے زياده تعداد کو شمار کيا جائے گا جس کی اجازت ميری نجی
خدمات کے ليے ہے؟
نہيں۔ جب  APSبازادائيگی حاصل کرتا ہے تو ،ان سيشنز سے ،نجی خدمات حاصل کرتے وقت اجازت يافتہ
زياده سے زياده سيشنز کی تعداد متاثر نہيں ہوتی۔ کسی باہری پريکٹشنر سے حاصل Medicaid/FAMIS
خدمات کو اسکول کی سيٹنگ ميں فراہم کرده خدمات سے الگ اختيارديا جاتا ہے۔
 Medicaid .10کے ليے اسکولی نظام کے ذريعہ بل کيوں بھيجا جاتا ہے؟
بلنگ سے طلباء کو فراہم کرده الگتوں کی تالفی ميں مدد ملتی ہے۔
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