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 1سبتمبر 5112
عزيزي ولي األمر/مقدم الرعاية:
إن غرض هذه الرسالة هو إبالغك بمتطلبات موافقة أولياء األمر للمدارس التي ترسل الفواتير إلى  Medicaidأو Family
) .Access to Medical Insurance (FAMISإذا كان طفلك مؤهالا اآلن أو أصبح مؤهالا في المستقبل ألي من  Medicaidأو
 FAMISوكان يتلقى خدمات مرتبطة بالصحة مكتوبة في أحد برامج التعليم الفردي ( Individualized Education Program,
 ،)IEPفإن باستطاعة الحكومة الفدرالية مساعدة قسم المدرسة العامة على دفع بدل هذه الخدمات المرتبطة بالصحة .قد تشمل الخدمات
المرتبطة بالصحة ،على سبيل المثال ال الحصر ،العالج البدني ،والوظيفي أو عالج النطق؛ وعلم السمع ،والتمريض ،وخدمات الرعاية
النفسية أو الشخصية والفحوص الصحية المرتبطة بفحص التشخيص والعالج المبكر الدوري ( Early Periodic Screening
 .)Diagnosis and Treatment, EPSDTكما قد تتم أيضا ا تغطية نفقات النقل المتخصص لأليام التي يتلقى فيها طفلك أي خدمة
مرتبطة بالصحة.
إن موافقة ولي األمر/الوصي مطلوبة قبل أن يتمكن نظام المدرسة العامة من إرسال فاتورة إلى  Medicaidأو .FAMIS
يسمح الحصول على هذه الموافقة مسبقا ا من جميع المشاركين في عملية برنامج التعليم الفردي لقسم المدرسة العامة باسترداد الحد
األقصى من األموال من الحكومة الفدرالية مقابل الخدمات المقدمة عوضا ا عن تغطية النفقات من أموال الضرائب المحلية فقط.
إن موافقتك طوعية تماما ا و ُتستخدم لغرض إرسال الفواتير إلى شركة التأمين العامة فقط .لن ترسل المدرسة أي فواتير إلى
شركة تأمينك الشخصية .لن تتأثر تغطية خدمات طفلك الصحية خارج نظام المدرسة بالفواتير التي ترسلها المدرسة إلى  Medicaidأو
 .FAMISإذا لم تمنح موافقتك ،فإن ذلك لن يؤثر على الخدمات التي يكون طفلك مؤهالا لها .ما زال يتوجب على قسم المدارس العامة
تقديم التعليم العام المجاني والمناسب ،بما فيها أي خدمات يشملها برنامج التعليم الفردي.
يُشكل إرسال الفواتير للتأمين العام مقابل خدمات التعليم الخاص مورداا هاما ا لتمويل أقسام مدارسنا العامة .شكرا ا لك على
مساعدتك .إذا كانت لديك أي أسئلة ،فيُرجى االتصال بالسيدة تابيثا تيلور في إدارة خدمات المساعدة الطبية على الرقم
.804-225-3231
مع فائق
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