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ሴፕቴምበር 1/ 2ዐ15
ውድ ወላጅ/ አሳዳጊ፦
የዚህ ደብዳቤ ዓላማ ትምህርት ቤቶች ሜዲኬድን (Medicaid) ወይም የቤተሰብ የሕክምና ኢንሹራንስ ማግኛን (Family
Access to Medical Insurance (FAMIS) ክፍያ መጠየቅ እንዲችሉ የወላጆችን ስምምነት ማግኘት አስፈላጊ መሆኑን ለማሳወቅ ነው።
ልጅዎ አሁን ወይም ለወደፊት ለMedicaid ወይም ለ FAMIS ብቁ ሆኖ/ሆና ከተገኘ/ች እንዲሁም እሱ/ እሷ በግለሰባዊ የትምህርት እቅድ
(Individualized Education Program) (IEP) ውስጥ የተጻፉ የጤና-ነክ አገልግሎቶች ካገኘ/ች፤ የፌደራል መንግስት እነኚህን የጤናነክ አገልግሎቶችን ክፍያ በተመለከተ የህዝብ የትምህርት ቤት መምሪያን ሊረዳ ይችላል። የጤና-ነክ አገልግሎቶች የሚከተሉትን
ሊያጠቃልላሉ ይችላሉ፤ ነገር ግን በነዚህ ብቻ አይወሰኑም፦ አካላዊ፣ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ወይም የንግግር ህክምና፣ የመስማት፣
የሕክምናዊ እንክብካቤ ፣ የስነልቦና ወይም የግል ሕክምና አገልግሎቶች እና ጊዜውን ጠብቆ ከሚደረግ የቅድመ ምርመራ እና ሕክምና
(Early Periodic Screening Diagnosis and Treatment) (EPSDT) ጋር የተያያዙ የጤና ምርመራዎች። ልጆዎ የጤና-ነክ አገልግሎት
በሚያገኝባቸው/በምታገኝባቸው ቀናት የልዩ ማጓጓዣ ወጪም ሊሸፍን ይችላል፡፡
የህዝብ ትምህርት ቤቶች Medicaidን ወይም FAMISን ክፍያ ከመጠየቃቸው በፊት የወላጅ/ የአሳዳጊ ፈቃድ ያስፈልጋል።
በግለሰባዊ የትምህርት እቅድ (IEP) ሂደት ከሁሉም ተሳታፊዎች ይህን ፈቃድ በመገኙቱ ፤ የህዝብ ትምህርት ቤት መምሪያ ለተሰጡት
አገልግሎቶች ከአካባቢ የግብር ዶላር ብቻ ወጪ ከመሸፈን ይልቅ የበለጠ ድጎማ ከፌደራል ማግኘት ይችላል።
የእርስዎ ስምምነት በሙሉ ፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነው እንዲሁም የህዝብ ኢንሹራንስን የአገልግሎት ክፍያ ለማስከፈል
ብቻ የሚውል ነው። ትምህርት ቤቶች የግል ኢንሹራንስዎን ክፍያ አይጠይቁም። ትምህርት ቤቱ Medicaid ወይም FAMISን
የአገልግሎት ክፍያ መጠየቁ ከትምህርት ቤቱ ውጪ በሚደረጉ የልጅዎ የጤና ሽፋን አገልግሎቶች ላይ ተጽዕኖ አያደርግበትም ።
ስምምነት ባትሰጡም እንኳን ፤ ለልጆዎ የሚደረግ አገልግሎት ላይ ጉዳት የለውም። የህዝብ ትምህርት ቤት መምሪያ በግለሰባዊ
የትምህርትእቅድ (IEP) ውስጥ ያለ ማንኛውም አገልግሎት ጨምሮ ነጻ እና ተገቢ የህዝብ ትምህርት ሊያቀረብ ይገደዳል።
ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ወጪ የህዝብ ኢንሹራንስን ማስከፈል ለህዝብ ትምህርት ክፍላች ዋነኛ የገቢ ምንጭ ነው። ስለ
ትብብርዎ እናመሰግናለን። ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካልዎት፣ እባክዎን በስልክ ቁጥር 804-225-3231 የህክምና አገልግሎት ድጋፍ
ክፍል Tabitha Taylor ን ያነጋግሩ።
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