ການໃຫີ້ການຊ່ ວຍເຫຼື ອໃນເບຼືີ້ອງຕີ້ ນສາລັ ບເດັກເກດໃໝ່ ແລະ ເດັກ
ໄວຮຽນຍ່ າງ

14.C ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ
14.C.1. ຄາແນະນາ
(a)

ໃນພາກສ່ ວນ C ຂອງກົ ດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການສຶກສາສາລັ ບບຸ ກຄົ ນທ່ີ ມີຄວາມພິການ (IDEA)
ຖືກວາງອອກໂດຍສະພາຕ່ າຂອງສະຫະລັ ດອາເມຣິກາ ເພ່ື ອໃຫ້ ເປັນລະບົ ບທ່ີ ກວ້ າງຂວາງ, ມີ
ການປະສານງານ, ມີການພົ ວພັ ນລະຫວ່ າງໜ່ ວຍງານຂອງການໃຫ້ ບລິການສາລັ ບເດັກເກີດ
ໃໝ່ ແລະ ເດັກໄວຮຽນຍ່ າງທີ່ມີຄວາມພິການ. ສະພາຕ່ າຂອງສະຫະລັ ດອາເມຣິກາໄດ້ ຮັ ບຮ້
ແລ້ ວວ່ າໄດ້ ມີໂຄງການທ່ີ ໄດ້ ກາລັ ງໃຫ້ ບລິການປະຊາຊົ ນນ້ີ ຢ່ ແລ້ ວ ແລະ ພາກສ່ ວນ C ໄດ້
ຖືກວາງອອກເພ່ື ອສະໜອງໃຫ້ ໂຄງສ້ າງພ້ື ນຖານໃນການປະສານງານຜ່ ານໂຄງການເຫ່ົ ານ້ີ .
ດັ່ ງຜົ ນໄດ້ ຮັ ບ, ການໃຫ້ ເງິນທຶນສາລັ ບພາກສ່ ວນ C ໄດ້ ຖືກວາງອອກເພ່ື ອນາໃຊ້ ແຫ່ ງກອງທຶນ
ຂອງລັ ດຖະບານກາງ, ລັ ດ ແລະ ທ້ ອງຖິ່ນ ລວມທັ ງການປະກັ ນໄພທີ່ເປັນຂອງລັ ດ ແລະ ເອກະ
ຊົ ນ. ເນື່ອງຈາກບ່ ມີການໃຫ້ ເງິນທຶນຂອງລັ ດທີ່ພຽງພເພື່ອຄຸ້ ມຄອງຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍໃນການແຊກ
ແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນທັ ງໝົ ດ, ບ່ ແມ່ ນການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນທັ ງໝົ ດທ່ີ ສາມາດ
ຖືກສະໜອງໃຫ້ ໄດ້ ຕາມຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍຂອງລັ ດ. ຄອບຄົ ວຖືກຄາດຫວັ ງວ່ າຈະມີສ່ ວນຊ່ ວຍທາງ
ດ້ ານການເງິນຕ່ ກັ ບໂຄງການຂອງລກຂອງເຂົາເຈ້ົ າ. ຄວາມຄາດຫວັ ງນ້ີ ສາມາດຖືກຕອບສະ
ໜອງໄດ້ ໂດຍການໃຫ້ ການເຂົ້າເຖິງການດແລເບິ່ງແຍງ/ການປະກັ ນໄພດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ເປັນ
ຂອງເອກະຊົ ນ ແລະ Apple Health for Kids/Medicaid, ສາລັ ບການບລິການແຊກແຊງໃນ
ເບ້ື ອງຕົ້ ນໃນພາກສ່ ວນ C ເຫ່ົ ານັ້ ນທ່ີ ຂ້ຶ ນກັ ບຂ້ ການົ ດກ່ ຽວກັ ບການເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍ

(b)

ສາລັ ບຄອບຄົ ວຂອງໂຄງການ ESIT.
ມັ ນເປັນໜ້ າທີ່ຂອງແຕ່ ລະລັ ດໃນການຂະຫຍາຍການນາໃຊ້ ຊັ ບພະກອນທັ ງໝົ ດເຫົ່ ານີ້
ໃຫ້ ຫາຍທີ່ສຸ ດ ເພື່ອໃຫ້ ບລິການເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກໄວຮຽນຍ່ າງທີ່ມີຄວາມພິການ ແລະ
ຄອບຄົ ວຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ ໄດ້ ຈານວນຫາຍທີ່ສຸ ດ. ມັ ນຍັ ງເປັນໜ້ າທີ່ຂອງແຕ່ ລະລັ ດໃນການ
ຮັ ບປະກັ ນວ່ າຊັ ບພະຍາກອນເຫ່ົ ານ້ີ ຖືກນາໃຊ້ ເພ່ື ອມອບໃຫ້ ການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງ
ຕົ້ ນທ່ີ ພຽງພໃນການສະໜອງໃຫ້ ເງິນຊ່ ວຍເຫື ອທາງດ້ ານການພັ ດທະນາຕ່ ກັ ບເດັກນ້ ອຍອີກ
ດ້ ວຍ. ເພື່ອໃຫ້ ໂຄງການ ESIT ສາມາດດາເນີນເກນການົ ດການມີສິດໂດຍທົ່ ວໄປຂອງໂຄງ
ການ, ການນາໃຊ້ ແຫ່ ງກອງທຶນທີ່ມີຢ່ ທັ ງໝົ ດ, ລວມທັ ງການປະກັ ນໄພທີ່ເປັນຂອງລັ ດ ແລະ
ເອກະຊົ ນ ແລະ ຄ່ າທານຽມທີ່ຈາເປັນ.

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
(ເວີຊັ ນ 7/11/13)
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14.C.2. ແນວທາງຊີ້ ນາທ່ ວໄປ
(a)

ອີງຕາມ 34 CFR §303.521(e)(2)(i) ຜ້ ໃຫ້ ບລິການຂອງໂຄງການ ESIT ຈະໃຫ້ ສາເນົາຂອງລະ
ບຽບການກ່ ຽວກັ ບນະໂຍບາຍດ້ ານການຊາລະເງິນ ແລະ ການເສຍຄ່ າທານຽມທີ່ເປັນລາຍລັ ກ
ອັ ກສອນແກ່ ພ່ ແມ່ ໃນເວລາທ່ີ ຮ້ ອງຂ:
(1)

ການຍິນຍອມເຫັນດີສາລັ ບການຈັ ດກຽມກ່ ຽວກັ ບການບລິການແຊກແຊງ
ໃນເບື້ອງຕົ້ ນຖືກໄດ້ ຮັ ບໃນທີ່ກອງປະຊຸມຂອງແຜນການບລິການສາລັ ບຄອບ
ຄົ ວທີ່ເປັນສ່ ວນບຸ ກຄົ ນ (IFSP); ແລະ,

ການຍິນຍອມເຫັນດີສາລັ ບການນາໃຊ້ ການປະກັ ນໄພທີ່ເປັນຂອງລັ ດ ຫື ເອກະຊົ ນເພື່ອ
ຈ່ າຍສາລັ ບການບລິການໃນພາກສ່ ວນ C.
ການສົ່ ງໃບເກັບເງິນຄ່ າການປະກັ ນໄພທີ່ເປັນຂອງລັ ດ ຫື ເອກະຊົ ນບ່ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຈົ ນ
(2)

(b)

ກວ່ າພ່ ແມ່ ໄດ້ ຖືກສະໜອງໃຫ້ ລະບຽບການກ່ ຽວກັ ບນະໂຍບາຍດ້ ານການຊາລະເງິນ ແລະ
ການເສຍຄ່ າທານຽມຂອງໂຄງການ ESIT ແລະ ໄດ້ ຮັ ບການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພ່ ແມ່ .
(c)

ຜ້ ໃຫ້ ບລິການຂອງໂຄງການ ESIT ຕ້ ອງສະໜອງໃຫ້ ການເຮັດໜ້ າທ່ີ ແລະ ການບລິ
ການຕ່ ໄປນີ້ຕາມລາຍຈ່ າຍຂອງລັ ດ ແລະ ສາລັ ບສິ່ງທີ່ຄອບຄົ ວບ່ ອາດມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍ
ໃດໆ:
(1)

ການປະຕິບັ ດຕາມຂ້ ການົ ດດ້ ານການຊອກຫາເດັກນ້ ອຍໃນ 34 CFR
§§303.301 ຫາ 303.303 ກ່ ຽວກັ ບການຊອກຫາເດັກນ້ ອຍ.

(2)

ການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົ ນ, ອີງຕາມ34 CFR §303.320, ແລະ ການ
ເຮັດໜ້ າທີ່ທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົ ນໃນ 34 CFR
§303.13(b).

(3)

ການບລິການປະສານງານດ້ ານການບລິການ (ການປະສານງານດ້ ານຊັ ບພະຍາກອນ
ຄອບຄົ ວ), ດັ່ ງທ່ີ ການົ ດໄວ້ ໃນ 34 CFR §§303.13(b)(11) ແລະ 303.33.

(4)

ກິດຈະກາກ່ ຽວກັ ບການບລິຫານຈັ ດການ ແລະ ກ່ ຽວກັ ບການປະສານງານທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງ
(i)
ການພັ ດທະນາ, ການທົ ບທວນ, ແລະ ການຕີລາຄາກ່ ຽວກັ ບແຜນການ
IFSP ແລະ ແຜນການ IFSP ໄລຍະກາງອີງຕາມ 34 CFR §§303.342 ຫາ
303.345; ແລະ
(ii)

ການປະຕິບັ ດຕາມການຄຸ້ ມຄອງທາງດ້ ານລະບຽບການໃນ 34 CFR
§§303.400 ຫາ 303.511 ແລະ ສ່ ວນປະກອບອ່ື ນໆຂອງລະບຽບການ
ຂອງການບລິການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນໃນທົ່ ວລັ ດໃນ 34 CFR
§§303.300 ຫາ 303.346.

(d)

ກ່ ອນທີ່ຈະສົ່ ງໃບເກັບເງິນຄ່ າການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັນໄພສາລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງດ້ ານ
ສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງລັ ດ ແລະ/ຫື ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັນໄພສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງ
ແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ ຄອບຄົ ວຈະຖືກຖາມເພ່ື ອສະໜອງໃຫ້ ຂ້ ມນກ່ ຽວ
ກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍ, ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນການເປີດເຜີຍຂ້ ມນທີ່ສາມາດລະບຸ
ຕົ ວຕົ ນສ່ ວນບຸ ກຄົ ນໄດ້ , ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນການເຂົ້າເຖິງການຄຸ້ ມຄອງສາລັ ບການປະ
ກັ ນໄພທ່ີ ເປັນຂອງລັ ດ ແລະ/ຫື ເອກະຊົ ນ. ຂ້ ມນກ່ ຽວກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍທ່ີ ຖືກໃຊ້
ເພ່ື ອ
ການົ ດຄວາມສາມາດ ຫື ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍຂອງຄອບຄົ ວ. ສະຖານະດ້ ານ
ຄວາມສາມາດ ຫື ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍຂອງຄອບຄົ ວຕ້ ອງຖືກທົ ບທວນ
ແລະ ປັ ບປຸ ງຢ່ າງໜ້ ອຍປີລະເທື່ອ ຫື ໃນໄວໆນີ້ ຖ້ າຫາກຄອບຄົ ວຮ້ ອງຂ.

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
(ເວີຊັ ນ 7/11/13)
Family Cost Participation Guidelines- Laotian

ນະໂຍບາຍ 14 - ໜ້ າ 2

(e)

ອີງຕາມ 34 CFR §303.521(a)(4)(ii), ຖ້ າຫາກຄອບຄົ ວຕອບສະໜອງການໃຫ້ ນິຍາມຂອງຄາ
ວ່ າ “ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍ”, ທຸ ກການບລິການໃນພາກສ່ ວນ C ທີ່ລະບຸ ໄວ້ ໃນ
ແຜນການ IFSP ຂອງລກຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ ໂດຍບ່ ເສຍຄ່ າຕ່ ກັ ບ
ຄອບຄົ ວ. ນອກຈາກນີ້, ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍຂອງຄອບຄົ ວຈະບ່ ສົ່ ງຜົ ນໃນ

(f)

ການລ່ າຊ້ າ ຫື ການປະຕິເສດກ່ ຽວກັ ບການບລິການໃນພາກສ່ ວນ C.
ອີງຕາມ 34 CFR §303.520(a)(2)(i)and(iii), ຕາມເງ່ື ອນໄຂຂອງການໄດ້ ຮັ ບການບລິການໃນ
ພາກສ່ ວນ C, ຜ້ ໃຫ້ ບລິການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນອາດບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງໃຫ້ ພ່ ແມ່ ລົ ງລາຍຊື່ສະ
ໝັ ກເຂົ້າ ຫື ລົ ງທະບຽນເຂົ້າໃນໂຄງການໃຫ້ ເງິນຊ່ ວຍເຫື ອ ຫື ການປະກັ ນໄພທີ່ເປັນຂອງລັ ດ
ແລະ ຕ້ ອງໄດ້ ຮັ ບການຍິນຍອມເຫັນດີກ່ ອນທ່ີ ຈະນາໃຊ້ ເງິນຊ່ ວຍເຫື ອ ຫື ການປະກັ ນໄພທ່ີ
ເປັນຂອງລັ ດຂອງເດັກນ້ ອຍ ຫື ພ່ ແມ່ ຖ້ າຫາກເດັກນ້ ອຍ ຫື ພ່ ແມ່ ຄົ ນນັ້ ນບ່ ຖືກລົ ງທະບຽນ
ເຂ້ົ າໃນໂຄງການດັ່ ງກ່ າວເປັນທ່ີ ຮຽບຮ້ ອຍ. ຖ້ າຫາກພ່ ແມ່ ບ່ ສະໜອງໃຫ້ ການຍິນຍອມເຫັນດີ
ໃນການລົ ງທະບຽນເຂົ້າ ຫື ເຂົ້າເຖິງ Apple Health for Kids/Medicaid, ຜ້ ໃຫ້ ບລິການແຊກ
ແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນຕ້ ອງຍັ ງຄົ ງເຮັດການບລິການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນໃນພາກສ່ ວນ C ໃນ
ແຜນການ IFSP ເຫ່ົ ານັ້ ນທ່ີ ສາມາດໃຫ້ ບລິການໄດ້ ຕ່ ກັ ບສ່ິ ງທ່ີ ພ່ ແມ່ ໄດ້ ສະໜອງໃຫ້ ການ
ຍິນຍອມເຫັນດີແລ້ ວ. ການຂາດການຍິນຍອມເຫັນດີສາລັ ບການນາໃຊ້ Apple Health for
Kids/Medicaid ສາມາດຖືກໃຊ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວາມລ່ າຊ້ າ ຫື ປະຕິເສດການບລິການໃດ
່ຶ ງພາຍໃຕ້ ພາກສ່ ວນນີ້ຕ່ ກັ ບເດັກນ້ ອຍ ຫື ຄອບຄົ ວ.
ໜ

(g)

ອີງຕາມ 34 CFR §§303.520(a)(3)(iv) ແລະ (b)(1)(ii), ຜ້ ໃຫ້ ບລິການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນ
ຈະສະໜອງໃຫ້ ຄາຖະແຫງການທ່ີ ເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນກ່ ຽວກັ ບປະເພດທົ່ ວໄປຂອງຄ່ າໃຊ້
ຈ່ າຍທ່ີ ຄອບຄົ ວອາດມີລາຍຈ່ າຍຕາມຜົ ນຂອງການນາໃຊ້ ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາ
ລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ, ເຊັ່ນວ່ າ:
(1)

ການຊາລະເງິນຮ່ ວມກັ ນ, ການປະກັ ນໄພຮ່ ວມ, ເບ້ ຍປະກັ ນໄພ, ຫື ການຫັ ກອອກ
ໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບ ຫື ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍເປັນໄລຍະເວາລາຍາວນານ, ເຊ່ັ ນວ່ າ
ການສນເສຍເງິນຊ່ ວຍເຫື ອເນື່ອງຈາກຂີດຈາກັ ດການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາ
ລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບປະຈາປີ ຫື ຊົ່ ວຊີວິດພາຍໃຕ້ ສັ ນຍາປະກັ ນໄພ

(2)

ສາລັ ບເດັກນ້ ອຍ, ພ່ ແມ່ , ຫື ສະມາຊິກໃນຄອບຄົ ວຂອງເດັກນ້ ອຍ;
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ່ີ ການນາໃຊ້ ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງ
ແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນຂອງຄອບຄົ ວສາມາດສົ່ ງຜົ ນໃນດ້ ານລົ ບຕ່
ການມີການປະກັ ນໄພດ້ ານສຸ ຂະພາບຕ່ ກັ ບເດັກນ້ ອຍທີ່ມີຄວາມພິການ, ພ່ ແມ່ , ຫື ສະ
ມາຊິກໃນຄອບຄົ ວຂອງເດັກນ້ ອຍທີ່ຖືກຄຸ້ ມຄອງພາຍໃຕ້ ສັ ນຍາປະກັ ນໄພ; ແລະ
ການຄຸ້ ມຄອງ/ການບລິການສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບສາມາດຖືກງົ ດ
ນາໃຊ້ ເນ່ື ອງຈາກການນາໃຊ້ ສັ ນຍາປະກັ ນໄພເພ່ື ອຈ່ າຍສາລັ ບການບລິການແຊກ
ແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນໃນພາກສ່ ວນ C; ຫື

(3)

ຄວາມສາມາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງ
ດ້ ານສຸ ຂະພາບອາດຖືກສົ່ ງຜົ ນໂດຍການນາໃຊ້ ການປະກັ ນໄພທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ
ໃນການຈ່ າຍສາລັ ບການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນ.

(h)

ອີງຕາມ 34 CFR §303.520(a)(2)(ii), ຜ້ ໃຫ້ ບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນຈະໄດ້ ຮັ ບການ
ຍິນຍອມເຫັນດີ ຖ້ າຫາກເຂົ້າເຖິງ Apple Health for Kids/Medicaid ແລະ/ຫື ການຄຸ້ ມ
ຄອງ/ການປະກັ ນໄພດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົ ນຈະສົ່ ງຜົ ນໃນຢ່ າງໃດໜ
ຶ່ ງຕ່ ໄປນີ້:

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
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(1)

ການຫຸ ດກ່ ຽວກັ ບການຄຸ້ ມຄອງຊົ່ ວຊີວິດທ່ີ ມີຢ່ ຫື ເງິນຊ່ ວຍເຫື ອທ່ີ ມີການປະກັ ນ
ອື່ນໆໃດໜ
ຶ່ ງສາລັ ບເດັກນ້ ອຍ ຫື ພ່ ແມ່ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການນັ້ ນ;

(2)

ສົ່ ງຜົ ນໃນການຈ່ າຍເງິນຂອງພ່ ແມ່ ຂອງເດັກນ້ ອຍສາລັ ບການບລິການ ເຊິ່ງຖ້ າບ່ ດັ່ ງ
ນັ້ ນຈະໄດ້ ຖືກຈ່ າຍໃຫ້ ໂດຍໂຄງການໃຫ້ ເງິນຊ່ ວຍເຫື ອ ຫື ການປະກັ ນໄພທ່ີ ເປັນຂອງ

(3)

ລັ ດ;
ສົ່ ງຜົ ນໃນການເພ່ີ ມຄ່ າເບ້ ຍປະກັ ນໄພຂ້ຶ ນ ຫື ການງົ ດໃຫ້ ເງິນຊ່ ວຍເຫື ອ ຫື

(4)

ການປະກັ ນໄພທີ່ເປັນຂອງລັ ດສາລັ ບເດັກນ້ ອຍ ຫື ພ່ ແມ່ ; ຫື
ມີຄວາມສ່ ຽງຕ່ ການສນເສຍສິດທິສາລັ ບເດັກນ້ ອຍ ຫື ພ່ ແມ່ ຂອງເດັກນ້ ອຍສາ
ລັ ບການສະຫະສິດທ່ີ ອີງໃສ່ ເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົ ນ ໂດຍອີງຕາມລາຍຈ່ າຍທ່ີ ກ່ ຽວ
ຂ້ ອງກັ ບສຸ ຂະພາບທັ ງໝົ ດ.

ອີງຕາມ 34 CFR §303.521(e), ຜ້ ໃຫ້ ບລິການຂອງໂຄງການ ESIT ຈະໃຫ້ ໜັ ງສືແຈ້ ງການ
ກ່ ອນລ່ ວງໜ້ າແກ່ ພ່ ແມ່ ກ່ ຽວກັ ບການຄຸ້ ມຄອງທາງດ້ ານລະບຽບການຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່

(i)

ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບການນາໃຊ້ Apple Health for Kids/Medicaid ຫື ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນ
ໄພສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ, ການການົ ດລະບຽບ
ກ່ ຽວກັ ບການເສຍຄ່ າທານຽມ ຫື ການການົ ດຂອງລັ ດກ່ ຽວກັ ບການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນ
ການຈ່ າຍຂອງພ່ ແມ່ .
ພ່ ແມ່ ມີສິດໃນການ:
(1)
ເຂົ້າຮ່ ວມໃນການໄກ່ ເກ່ ຍໂດຍອີງຕາມ 34 CFR §303.431;

(j)

(2)

ຮ້ ອງຂການໄຕ່ ສວນຕາມຂະບວນການພາຍໃຕ້ 34 CFR §§303.436 ຫື 303.441,

(3)
(4)

ເຖິງວ່ າເໝາະສົ ມກຕາມ;
ຍ່ື ນຄາຮ້ ອງທຸ ກຂອງລັ ດພາຍໃຕ້ 34 CFR §303.434; ແລະ/ຫື ,
່ຶ ງທ່ີ ລັ ດການົ ດຂ້ຶ ນເພ່ື ອເຮັດການແກ້ ໄຂບັ ນຫາກ່ ຽວກັ ບຄາ
ວິທີການອ່ື ນໆໃດໜ
ຮ້ ອງຂທາງດ້ ານການເງິນໃຫ້ ໄວຂຶ້ນ.

ຄອບຄົ ວຖືກແຈ້ ງໃຫ້ ຮັ ບຮ້ ກ່ ຽວກັ ບສິດທິເຫົ່ ານີ້ໃນເວລາສະໜອງໃຫ້ ລະບຽບການກ່ ຽວກັ ບ
ນະໂຍບາຍດ້ ານການຊາລະເງິນ ແລະ ການເສຍຄ່ າທານຽມແກ່ ເຂົາເຈົ້າໃນເວລາໃດກຕາມ
ທ່ີ ໄດ້ ຮັ ບການຍິນຍອມເຫັນດີສາລັ ບການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນ.

(k)

14.C.3. ແນວທາງຊີ້ ນາສາລັ ບ Apple Health for Kids/Medicaid ຫຼື ການຄີ້ ມ
ຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດູ ແລເບ່ ງແຍງດີ້ ານສຂະພາບທ່ ເປັນຂອງເອກະ
ຊນ
(a)

ຄອບຄົ ວຂອງຜ້ ທີ່ມີເດັກນ້ ອຍຖືກລົ ງທະບຽບເຂົ້າໃນ Apple Health for Kids/Medicaid ຈະ
ຖືກແຈ້ ງໃຫ້ ຮັ ບຮ້ ວ່ າການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນໃນພາກສ່ ວນ C ຕາມການເຂ້ົ າ
ຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວຂອງລກຂອງເຂົາເຈ້ົ າຈະຖືກສົ່ ງໃບເກັບເງິນຕ່ ກັ ບ
Apple Health for Kids/Medicaid. ຄອບຄົ ວຈະຖືກຂ
ການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນຂອງເຂົາເຈົ້າ

ເພ່ື ອເປີດເຜີຍຂ້ ມນທີ່ສາ
ມາດລະບຸ ຕົ ວຕົ ນຂອງລກຂອງເຂົາເຈ້ົ າສາລັ ບຈຸປະສົ ງຂອງການສົ່ ງໃບເກັບເງິນ.
ສາ
້
່
ເນົາຂອງແບບຟອມໃບຢັ ງຢືນກ່ ຽວກັ ບໜັ ງສືແຈ້ ງການທີເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນກ່ ອນ
ລ່ ວງໜ້ າ, ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນການເຂ້ົ າເຖິງການປະກັ ນໄພທ່ີ ເປັນຂອງລັ ດ ແລະ/ຫື
ເອກະຊົ ນ, ແລະ ລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍທີ່ລົ ງລາຍເຊັນແລ້ ວຕ້ ອງຖືກໃຫ້ ຕ່ ກັ ບຄອບ

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
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ຄົ ວ.
(b)

ຄອບຄົ ວຜ້ ທີ່ມີການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ເປັນ
ຂອງເອກະຊົ ນຈະຖືກຖາມເພື່ອສະໜອງໃຫ້ ການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນສາ
ລັ ບການສົ່ ງໃບເກັບເງິນຄ່ າການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນໃນພາກສ່ ວນ C ໃນແຜນ
ການ IFSP ຂັ້ ນເລ່ີ ມຕົ້ ນທ່ີ ຂ້ຶ ນກັ ບການເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວ.

(c)

ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນການເຂ້ົ າເຖິງການປະກັ ນໄພທ່ີ ເປັນຂອງລັ ດ ແລະ/ຫື ເອກະຊົ ນ,
ລວມຢ່ ໃນແບບຟອມໃບຢັ້ ງຢືນກ່ ຽວກັ ບໜັ ງສືແຈ້ ງການທີ່ເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນກ່ ອນ
ລ່ ວງໜ້ າ ແລະ ລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍຕ້ ອງປະກອບມີຄາຖະແຫງການທີ່ເປັນລາຍລັ ກ
ອັ ກສອນກ່ ຽວກັ ບປະເພດທົ່ ວໄປຂອງຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍທ່ີ ຄອບຄົ ວອາດມີລາຍຈ່ າຍຕາມຜົນ
ຂອງການອະນຸ ຍາດການເຂ້ົ າເຖິງການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງ
ແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົ ນຂອງຄອບຄົ ວ.

(d)

ສາເນົາຂອງແບບຟອມໃບຢັ້ ງຢືນກ່ ຽວກັ ບໜັ ງສືແຈ້ ງການທີ່ເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນ
ກ່ ອນລ່ ວງໜ້ າ, ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນການເຂົ້າເຖິງການປະກັ ນໄພທີ່ເປັນຂອງລັ ດ
ແລະ/ຫື ເອກະຊົ ນ, ແລະ ລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍທ່ີ ລົ ງລາຍເຊັນແລ້ ວຕ້ ອງຖືກໃຫ້ ຕ່
ກັ ບຄອບຄົ ວ.

(e)

ຍັ ງຈະໄດ້ ຮັ ບການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນໃນເວລາໃດກຕາມທີ່ມີ
ການເພີ່ມຂຶ້ນ (ຄວາມຖີ່, ຄວາມຮຸ ນແຮງ, ຄວາມຍາວນານ, ຫື ໄລຍະເວລາ) ກ່ ຽວ
ກັ ບການບລິການຂອງແຜນການ IFSP.

(f)

(g)

ຄອບຄົ ວຖືກສະໜອງໃຫ້ ລະບຽບການກ່ ຽວກັ ບນະໂຍບາຍດ້ ານການຊາລະເງິນ ແລະ ການ
ເສຍຄ່ າທານຽມໃນເວລາໃດກຕາມທ່ີ ໄດ້ ຮັ ບການຍິນຍອມເຫັນດີສາລັ ບການສົ່ ງໃບເກັບ
ເງິນຄ່ າການປະກັ ນໄພທີ່ເປັນຂອງລັ ດ ຫື ເອກະຊົ ນສາລັ ບການບລິການແຊກແຊງໃນ
ເບື້ອງຕົ້ ນ.
ອີງຕາມ 34 CFR §303.521(a)(4)(iv), ຄອບຄົ ວທີ່ມີການປະກັ ນໄພ ຫື ເງິນຊ່ ວຍເຫື ອທີ່ເປັນ
ຂອງລັ ດຈະບ່ ຖືກຄິດຄ່ າເກີນກວ່ າຄອບຄົ ວທ່ີ ບ່ ມີການປະກັ ນໄພ ຫື ເງິນຊ່ ວຍເຫື ອທ່ີ ເປັນ
ຂອງລັ ດ ຫື ການປະກັ ນໄພທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນໂດຍບ່ ຖືກກັ ບສັ ດສ່ ວນ.

(h)

ອີງຕາມ 34 CFR §303.520(b)(1), ເມື່ອຄອບຄົ ວມີທັ ງ Apple Health for Kids/Medicaid
ແລະ ການປະກັ ນໄພທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ, ຜ້ ໃຫ້ ບລິການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນຈະໄດ້ ຮັ ບ
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພ່ ແມ່ ສາລັ ບ:
(1)

(2)

ການນາໃຊ້ ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະ
ພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນຂອງຄອບຄົ ວ ເພ່ື ອຈ່ າຍສາລັ ບການຈັ ດກຽມຂັ້ ນເລ່ີ ມ
ຕົ້ ນກ່ ຽວກັ ບການບລິການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນທີ່ມີຢ່ ໃນແຜນການ IFSP;
ການນາໃຊ້ ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະ
ພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ ເພື່ອຈ່ າຍສາລັ ບການເພີ່ມຄວາມຖີ່, ຄວາມຍາວ
່ຶ ງຂອງການບລິການໃນແຜນການ
ນານ, ໄລຍະເວລາ ຫື ຄວາມຮຸ ນແຮງໃດໜ
IFSP ຂອງເດັກນ້ ອຍ.

(i)

ຜ້ ໃຫ້ ບລິການຂອງໂຄງການ ESIT ມີຄວາມຮັ ບຜິດຊອບສາລັ ບການສົ່ ງໃບເກັບເງິນ Apple
Health for Kids/Medicaid ແລະ ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງ
ດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ, ລວມທັ ງການຊາລະເງິນຮ່ ວມກັ ນ, ການປະກັ ນໄພ
ຮ່ ວມ, ແລະ ການຫັ ກອອກໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບ, ທ່ີ ສົ່ ງໃບເກັບເງິນ ສາລັ ບການບ

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
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ລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນໃນພາກສ່ ວນ C ຕາມການເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາ
ລັ ບຄອບຄົ ວ.
(j)

ຖ້ າຫາກການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນໃນພາກສ່ ວນ C, ຕາມການເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້
ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວ, ຖືກສົ່ ງໃບເກັບເງິນຕ່ ກັ ບການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດ
ແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ ແລ້ ວຖືກປະຕິເສດ, ຄວນເຮັດທຸ ກວິທີທາງ
ເພື່ອໃຫ້ ໄດ້ ຮັ ບການອະນຸ ມັ ດ. ເມື່ອການຂອຸ ທອນຖືກເລີ່ມຕົ້ ນຂຶ້ນ, ຕາມຄາຮ້ ອງຂຂອງຄອບ
ຄົ ວ, FRC ຫື ພະນັ ກງານທ່ີ ມີຄວາມເໝາະສົ ມຄົ ນອ່ື ນໆສາມາດສະໜອງໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ອ.
ຄອບຄົ ວມີຄວາມຮັ ບຜິດຊອບສາລັ ບຄ່ າເບ້ ຍປະກັ ນໄພຂອງການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາ
ລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບ, ການຊາລະເງິນຮ່ ວມກັ ນ, ການປະກັ ນໄພຮ່ ວມ, ແລະ
ການຫັ ກອອກໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບສາລັ ບການບລິການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນ
ໃນພາກສ່ ວນ C ຕາມການເຂົ້າຮ່ ວມທີ່ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວທີ່ລວມເຂົ້າໃນແຜນການ
ບລິການສາລັ ບຄອບຄົ ວທ່ີ ເປັນສ່ ວນບຸ ກຄົ ນຂອງລກຂອງເຂົາເຈ້ົ າ (IFSP), ເວ້ັ ນເສຍແຕ່ ວ່ າ
ຄອບຄົ ວໄດ້ ຖືກການົ ດໃນການຕອບສະໜອງນິຍາມຂອງການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການ
ຈ່ າຍ.

(k)

ຖ້ າຫາກພ່ ແມ່ ຫື ຄອບຄົ ວຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ຫື ເດັກໄວຮຽນຍ່ າງທີ່ມີສິດທິໄດ້ ຮັ ບໃນພາກ
ສ່ ວນ C ບ່ ສະໜອງໃຫ້ ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນການເຂ້ົ າເຖິງ Apple Health for
Kids/Medicaid ຫື ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບ
ທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນຂອງເຂົາເຈ້ົ າ, ການຂາດການຍິນຍອມເຫັນບ່ ສາມາດຖືກນາໃຊ້ ເພ່ື ອ
ເຮັດໃຫ້ ເກີດຄວາມລ່ າຊ້ າ ຫື ປະຕິເສດການບລິການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນໃນພາກສ່ ວນ C
ໃດໆຕາມການເຂົ້າຮ່ ວມທີ່ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວຕ່ ກັ ບເດັກນ້ ອຍ ຫື ຄອບຄົ ວນັ້ ນ.
ເຖິງຢ່ າງໃດກຕາມ, ການຂາດການຍິນຍອມເຫັນດີຈະສົ່ ງຜົ ນໃນການຈັ ດວາງໃສ່ ໃນແຜນ
ການການົ ດຄ່ າທານຽມລາຍເດືອນ (ໃຫ້ ເບ່ິ ງການເສຍຄ່ າທານຽມ 28.B.9 ຂອງລະບຽບການ
ກ່ ຽວກັ ບນະໂຍບາຍດ້ ານການຊາລະເງິນ ແລະ ການເສຍຄ່ າທານຽມ).

(l)

ມີສານັ ກງານຂອງຄະນະກາມະການດ້ ານການປະກັ ນໄພຂອງວຊິງຕັ ນເພື່ອຊ່ ວຍພ່ ແມ່ ທີ່ມີ
ຄາຖາມກ່ ຽວກັ ບການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັບການດແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບ
ຂອງເຂົາເຈ້ົ າ. ສາຍດ່ ວນໂທຟຣີແມ່ ນ 1-800- 562-6900.

14.C.4. ແນວທາງຊີ້ ນາທ່ ວໄປສາລັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ
(a)
ຫັ ງຈາກການມີສິດທິຂັ້ ນເລີ່ມຕົ້ ນສາລັ ບໂຄງການ ESIT ໄດ້ ຖືກຢືນຢັ ນແລ້ ວ, ທຸ ກຄອບຄົ ວຈະ
ຖືກຖາມເພື່ອສະໜອງໃຫ້ ຂ້ ມນກ່ ຽວກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍ, ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນ
ການເປີດເຜີຍຂ້ ມນທ່ີ ສາມາດລະບຸ ຕົ ວຕົ ນສ່ ວນບຸ ກຄົ ນໄດ້ , ແລະ ໃຫ້ ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນ
ການເຂ້ົ າເຖິງການຄຸ້ ມຄອງສາລັ ບການປະກັ ນໄພທ່ີ ເປັນຂອງລັ ດ ແລະ/ຫື ເອກະຊົ ນ. ຈາເປັນ
ຕ້ ອງມີຂ້ ມນກ່ ຽວກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍເພື່ອລະບຸ ແລະ ບັ ນທຶກກລະນີຕ່ ໄປນີ້:
(1)
(2)
(3)

ເມ່ື ອຄອບຄົ ວປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງ Apple Health for Kids/Medicaid ສາລັ ບ
ການບລິການຕາມການເຂົ້າຮ່ ວມທີ່ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວ;
ເມື່ອຄອບຄົ ວປະຕິເສດໃນການສະໝັ ກຂ Apple Health for Kids/Medicaid;
ເມ່ື ອຄອບຄົ ວປະຕິເສດການເຂ້ົ າເຖິງການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດ
ແລເບ່ິ ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນສາລັ ບການບລິການຕາມການ
ເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວ;

(4)

ການການົ ດຄວາມສາມາດ ຫື ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍຄ່ າການ

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
(ເວີຊັ ນ 7/11/13)
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ຈ່ າຍປະກັ ນໄພຮ່ ວມກັ ນ, ການປະກັ ນໄພຮ່ ວມ, ແລະ ການຫັ ກອອກໂດຍບ່
ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ; ແລະ,
ເມື່ອຄອບຄົ ວບ່ ມີການປະກັ ນໄພທີ່ເປັນຂອງລັ ດ ຫື ເອກະຊົ ນ ແລະ ຖ້ າຫາກຈະປະເມີນ
ຄ່ າທານຽມ.
ຖ້ າຫາກຂ້ ມນກ່ ຽວກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ ສົ່ ງຜົ ນໃນລາຍຮັ ບປະຈາປີທີ່ມີ
(5)
(b)

ການປັ ບປ່ຽນຢ່ ລະຫວ່ າງ ຫື ສງກວ່ າ 200% ຂອງລະດັ ບຄວາມທຸ ກຍາກຂອງລັ ດຖະບານກາງ
(FPL), ຄອບຄົ ວຈະຖືກສົ່ ງໃບເກັບເງິນຄ່ າການຈ່ າຍຮ່ ວມກັ ນ, ການປະກັ ນໄພຮ່ ວມ, ຫື ການ
ຫັ ກອອກໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບທ່ີ ຮ່ ວມກັ ນກັ ບການນາໃຊ້ ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະ
ກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ, ການຄຸ້ ມຄອງຂອງ
(c)

Apple Health for Kids/Medicaid, ຖ້ າຫາກມີຄວາມເໝາະສົ ມ.
ຖ້ າຫາກຂ້ ມນກ່ ຽວກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍທີ່ສະໜອງໃຫ້ ສົ່ ງຜົ ນໃນລາຍຮັ ບປະຈາປີທີ່
ມີການປັ ບປ່ຽນຕ່ າກວ່ າ 200% ຂອງ FPL, ໂດຍອີງຕາມຂະໜາດຂອງຄອບຄົ ວ, ຄອບຄົ ວ
ຈະບ່ ຖືກຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ຈ່ າຍຄ່ າການຈ່ າຍຮ່ ວມກັ ນ, ການປະກັ ນໄພຮ່ ວມ, ຫື ການຫັ ກອອກ
ໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບທີ່ຮ່ ວມກັ ນກັ ບການນາໃຊ້ ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພ
ສາລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ, ການຄຸ້ ມຄອງຂອງ Apple
Health for Kids/Medicaid, ຖ້ າຫາກມີຄວາມເໝາະສົ ມ.

(d)

ສາລັ ບທຸ ກຄອບຄົ ວທີ່ໄດ້ ຖືກສົ່ ງໃບເກັບເງິນຄ່ າການຊາລະເງິນຮ່ ວມກັ ນ, ການປະກັ ນໄພ
ຮ່ ວມ, ຫື ການຫັ ກອອກໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບ, ກອງທຶນຂອງໜ່ ວຍງານອື່ນໆ,
ລວມທັ ງກອງທຶນຂອງຜ້ ຈ່ າຍເງິນຂອງທາງເລືອກສຸ ດທ້ າຍຂອງພາກສ່ ວນ C, ສາມາດຖືກ
ໃຊ້ ໃນການຄຸ້ ມຄອງຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍ.

14.C.5. ການບ່ ມຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍ
(a)
ຄອບຄົວສາມາດຮ້ ອງຂ “ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍ” ຄ່ າການຈ່ າຍຮ່ ວມກັ ນ,
ການປະກັ ນໄພຮ່ ວມ ຫື ການຫັ ກອອກໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບຈາກຜ້ ປະສານງານ
ດ້ ານຊັ ບພະຍາກອນຄອບຄົ ວຂອງເຂົາເຈ້ົ າ (FRC) ຫື ພະນັ ກງານທ່ີ ມີຄວາມເໝາະສົ ມອ່ື ນໆ
ໄດ້ ຕະຫອດເວລາ. ຫັ ງຈາກໄດ້ ຮັ ບຄາຮ້ ອງຂ, FRC ຈະຊ່ ວຍຄອບຄົ ວໃນການປະກອບແບບ
ຟອມໃບຢັ້ ງຢືນກ່ ຽວກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍ.
(b)

“ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍ” ຖືກການົ ດໂດຍອີງຕາມຜົ ນໄດ້ ຮັ ບຈາກແບບ
ຟອມໃບຢັ້ ງຢືນກ່ ຽວກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍທ່ີ ລະບຸ ວ່ າມີລາຍຈ່ າຍທ່ີ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ໄດ້ ປະ
ຈາປີທ່ີ ບ່ ຕ້ ອງຈ່ າຍຄືນທ່ີ ເກີນກວ່ າ 10% ຂອງລາຍຮັ ບປະຈາປີທ່ີ ມີການປັ ບປ່ຽນທັ ງໝົ ດ
ຂອງຄອບຄົ ວ.
(1)

ຖ້ າຫາກເຮັດການການົ ດ “ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍ”, ເຊິ່ງກອງທຶນຂອງ
ພາກສ່ ວນ C ໃນຖານະເປັນຜ້ ຈ່ າຍຂອງທາງເລືອກສຸ ດທ້ າຍ ຫື ກອງທຶນຂອງໜ່ ວຍ
ງານອ່ື ນໆສາມາດຖືກໃຊ້ , ເພ່ື ອຈ່ າຍສາລັ ບການຈ່ າຍຮ່ ວມກັ ນ, ການປະກັ ນໄພຮ່ ວມ,
ຫື ການຫັ ກອອກໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບ.

(2)

ຖ້ າການບລິການສາມາດຖືກສະໜອງໃຫ້ ໃນລັ ກສະນະເປັນຜົ ນບັ ງຄັ ບທີ່ມີຄ່ າໃຊ້
ຈ່ າຍຫາຍກວ່ າ, ພາກສ່ ວນ C ບ່ ຜກມັ ດວ່ າຕ້ ອງໃຫ້ ໃຊ້ ຜ້ ໃຫ້ ບລິການຄົ ນດຽວກັ ນ ຫື
ຈ່ າຍລາຄາດຽວກັ ນຕາມການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງ
ດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ.

(c)

ສະຖານະດ້ ານ “ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍ” ຂອງຄອບຄົ ວຕ້ ອງຖືກທົ ບທວນ ແລະ

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
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ປັ ບປຸ ງຢ່ າງໜ້ ອຍປີລະເທ່ື ອ ຫື ໃນໄວໆນ້ີ ຖ້ າຫາກຄອບຄົ ວຮ້ ອງຂ.
(d)

ໃນເວລາໃດກຕາມໃນລະຫວ່ າງການປະຕິບັ ດຕາມແຜນການ IFSP, ຫາກສະຖານະດ້ ານ “
ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍ” ຂອງຄອບຄົ ວປ່ຽນແປງ, ເຂົາເຈົ້າຕ້ ອງແຈ້ ງໃຫ້
FRC ຮັ ບຮ້ ໃຫ້ ໄວເທ່ົ າທ່ີ ຈະໄວໄດ້ ແລະ ສາມາດຮ້ ອງຂການການົ ດການບ່ ມີຄວາມສາມາດ
ໃນການຈ່ າຍໃໝ່ . ໃນເວລາໃດກຕາມທ່ີ ມີການປ່ຽນແປງໃນການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພ
ສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບ, ຄອບຄົ ວຕ້ ອງແບ່ ງປັ ນການປ່ຽນແປງເຫ່ົ ານ້ີ
ຮ່ ວມກັ ບ FRC ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

(e)

ອີງຕາມ 34 CFR §303.521(a)(4)(ii), ຖ້ າຫາກຄອບຄົ ວຕອບສະໜອງການໃຫ້ ນິຍາມຂອງຄາ
ວ່ າ “ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍ, ທຸ ກການບລິການໃນພາກສ່ ວນ C ທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ໃນ
ແຜນການ IFSP ຂອງລກຂອງເຂົາເຈ້ົ າຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ ໂດຍບ່ ເສຍຄ່ າຕ່ ກັ ບຄອບຄົ ວ.
ນອກຈາກນີ້, ການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍຂອງຄອບຄົ ວຈະບ່ ສົ່ ງຜົ ນໃນການລ່ າຊ້ າ ຫື

(f)

ການປະຕິເສດກ່ ຽວກັ ບການບລິການໃນພາກສ່ ວນ C.
ຖ້ າຫາກການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍຂອງຄອບຄົ ວຖືກການົ ດຂຶ້ນ, ຄອບຄົ ວມີ
ຄວາມຮັ ບຜິດຊອບໃນການຈ່ າຍຄ່ າການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງ
ແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ, ການຈ່ າຍຮ່ ວມກັ ນ, ການປະກັ ນໄພຮ່ ວມ,
ແລະ ການຫັ ກອອກໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບຂອງເຂົາເຈົ້າ.

14.C.6. ການເສຍຄ່ າທານຽມ
(a)
ຄອບຄົ ວທ່ີ ສະໜອງໃຫ້ ການຍິນຍອມເຫັນດີ (ໃນຂັ້ ນເລ່ີ ມຕົ້ ນ ແລະ ເມ່ື ອເພ່ີ ມການບລິການ
ຂ້ຶ ນ) ໃນການເຂ້ົ າເຖິງ Apple Health for Kids/Medicaid ຫື ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພ
ສາລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົ ນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສາລັ ບການບ
ລິການຕາມການເຂົ້າຮ່ ວມທີ່ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວ, ຈະໄດ້ ຮັ ບຍົ ກເວັ້ນຈາກການຈ່ າຍ
ຄ່ າທານຽມ.
(b)

ຄອບຄົ ວຜ້ ທ່ີ ມີການຄຸ້ ມຄອງຂອງ Apple Health for Kids/Medicaid, ທ່ີ ຕອບສະໜອງນິ
ຍາມຂອງການບ່ ມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍ, ແລະ ປະຕິເສດການເຂ້ົ າເຖິງການຄຸ້ ມຄອງ
Apple Health for Kids/Medicaid ຂອງເຂົາເຈົ້າສາລັ ບການບລິການແຊກແຊງໃນເບື້ອງ
ຕົ້ ນໃນພາກສ່ ວນ C ຕາມການເຂົ້າຮ່ ວມທີ່ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວ, ຈະໄດ້ ຮັ ບການຍົ ກ
ເວ້ັ ນຈາກການຈ່ າຍຄ່ າທານຽມ.

(c)

ຂ້ ມນກ່ ຽວກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍຂອງຄອບຄົ ວຈະຖືກໃຊ້ ເພື່ອການົ ດການຈັ ດວາງ
ໃສ່ ໃນແຜນການການົ ດຄ່ າທານຽມລາຍເດືອນໃນເວລາທີ່ທັ ງສອງກລະນີຕ່ ໄປນີ້ເກີດຂຶ້ນ:
(1)

ຄອບຄົ ວຜ້ ທ່ີ ບ່ ມີ Apple Health for Kids/Medicaid ແລະ ຜ້ ທ່ີ ບ່ ມີການຄຸ້ ມ
ຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ
ຈະຖືກຈັ ດວາງໃສ່ ໃນແຜນການການົ ດຄ່ າທານຽມລາຍເດືອນໂດຍອີງຕາມຂະໜາດ
ແລະ ລາຍຮັ ບປະຈາປີທີ່ມີການປັ ບປ່ຽນຂອງຄອບຄົ ວ.

(2)

ຄອບຄົ ວຜ້ ທີ່ປະຕິເສດການເຂົ້າເຖິງການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລ
ເບ່ິ ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນຂອງເຂົາເຈ້ົ າສາລັ ບການບລິການແຊກ
ແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນໃນພາກສ່ ວນ C ຕາມການເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວ
ແລະ ໄດ້ ສະໜອງໃຫ້ ຂ້ ມນກ່ ຽວກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍແລ້ ວຈະຖືກຈັ ດວາງໃສ່
ໃນແຜນການການົ ດຄ່ າທານຽມລາຍເດືອນໂດຍອີງຕາມຂະໜາດ ແລະ ລາຍຮັ ບປະ

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
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(d)

ຈາປີທ່ີ ມີການປັ ບປ່ຽນຂອງຄອບຄົ ວ.
ຄອບຄົ ວຜ້ ທີ່ປະຕິເສດໃນການສະໜອງໃຫ້ ຂ້ ມນກ່ ຽວກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍຈະຖືກ
ຈັ ດວາງໃສ່ ໃນແຜນການການົ ດຄ່ າທານຽມລາຍເດືອນຢ່ ທີ່ລະດັ ບສງສຸ ດໂດຍອີງຕາມຂະ
ໜາດຂອງຄອບຄົ ວ.

14.C.7. ການຄີ້ າງການຊາລະເງນ
(a)
ໂດຍອີງຕາມຂ້ ມນໃນແບບຟອມໃບຢັ້ ງຢືນກ່ ຽວກັ ບລາຍຮັ ບ ແລະ ລາຍຈ່ າຍ, ຖ້ າຫາກມັ ນໄດ້
ຖືກການົ ດວ່ າຄອບຄົ ວມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍຄ່ າການຈ່ າຍຮ່ ວມກັ ນ, ການປະກັ ນໄພ
ຮ່ ວມ, ການຫັ ກອອກໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບ ຫື ຄ່ າທານຽມຂອງເຂົາເຈ້ົ າສາລັ ບ
ການບລິການຕາມການເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວ ແລ້ ວບ່ ເຮັດຕາມການກາ
ນົ ດ, ການບລິການເຫົ່ ານີ້ສາມາດຖືກປະຕິເສດ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນຫັ ງຈາກຍອດເງິນທີ່
ຄ້ າງຊາລະເທົ່າກັ ບ 90 ມື້ຂອງໃບແຈ້ ງໜ
ີ້ ທີ່ຄົ ບຕາມການົ ດ.
(b)

ຄອບຄົ ວ, ຜ້ ໃຫ້ ການບລິການ, ແລະ FRC ຈະໄດ້ ຮັ ບໜັ ງສືແຈ້ ງການທີ່ເປັນລາຍລັ ກອັ ກ
ສອນກ່ ອນລ່ ວງໜ້ າທ່ີ ບ່ ແມ່ ນການບລິການ, ນອກເໜ
ື ອການບລິການຂອງ FRC, ການຕີລາ
ຄາ, ການພັ ດທະນາ ແລະ ການທົ ບທວນແຜນການ IFSP, ແລະ ການຄຸ້ ມຄອງທາງດ້ ານລະ
ບຽບການສາມາດຄົ ງສືບຕ່ ຈົ ນກວ່ າແຜນການຊາລະເງິນໄດ້ ຖືກພັ ດທະນາລະຫວ່ າງຄອບຄົ ວ

(c)

ແລະ ໜ່ ວຍງານໃຫ້ ບລິການ.
ເມື່ອແຜນການຊາລະເງິນໄດ້ ຮັ ບການພັ ດທະນາ ແລະ ໄດ້ ຮັ ບການເຫັນດີຕ່ ໂດຍຄອບ
ຄົ ວ ແລະ ໜ່ ວຍງານໃຫ້ ບລິການ, ຄອບຄົ ວ, FRC, ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ການບລິການຈະຖືກແຈ້ ງ
ໃຫ້ ຮັ ບຮ້ ວ່ າການບລິການຕາມການເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວສາມາດດາ
ເນີນການຕ່ ໄປໄດ້ .

14.C.8. ນຍາມ
ສາລັ ບຈຸດປະສົ ງຂອງແນວທາງຊ້ີ ນາເຫ່ົ ານ້ີ , ນິຍາມຕ່ ໄປນ້ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບ:
(a)
“ລາຍຈ່ າຍທ່ີ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ໄດ້ ” ໝາຍເຖິງ:
(1)
ການຊ່ ວຍເຫື ອ/ເງິນຄ່ າລ້ ຽງດເດັກນ້ ອຍທີ່ຖືກຈ່ າຍໂດຍຄອບຄົ ວຕ່ ກັ ບບຸ ກຄົ ນທີສາມ;
(2)
(3)

(b)

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງເດັກນ້ ອຍໃນຂະນະທີ່ພ່ ແມ່ ເຮັດວຽກ ຫື ໄປໂຮງ
ຮຽນທ່ີ ຖືກຈ່ າຍໂດຍຄອບຄົ ວ; ແລະ
ລາຍຈ່ າຍທາງການແພດ, ຄ່ າຢາຕາມໃບສັ່ ງແພດ, ແລະ ກ່ ຽວກັ ບການປິ່ນປົ ວ

ແຂ້ ວທີ່ບ່ ຕ້ ອງຈ່ າຍຄືນ, ລວມທັ ງຄ່ າເບ້ ຍປະກັ ນໄພ, ການຈ່ າຍຮ່ ວມກັ ນ, ແລະ
ການຫັ ກອອກໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບທີ່ຖືກຈ່ າຍໂດຍຄອບຄົ ວ.
“ການປະກັ ນໄພຮ່ ວມ” ໝາຍເຖິງ: ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍທ່ີ ແບ່ ງປັ ນກັ ນຈ່ າຍໂດຍພ່ ແມ່ ສາລັ ບການຄຸ້
ມຄອງສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບ. ຕົ ວຢ່ າງວ່ າ, ການຄຸ້ ມຄອງສາລັ ບການດ
ແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບຈ່ າຍ 80% ແລະ ພ່ ແມ່ ຈ່ າຍ 20% ຂອງຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍກ່ ຽວກັ ບການ
ບລິການ.

(c)

“ການຈ່ າຍຮ່ ວມກັ ນ” ໝາຍເຖິງ: ຈານວນເງິນທີ່ຖືກການົ ດໂດຍສັ ນຍາການປະກັ ນໄພ
ສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ພ່ ແມ່ ຈ່ າຍຕ່ ກັ ບຜ້ ໃຫ້ ບລິການດແລເບ່ິ ງ
ແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງເຂົາເຈ້ົ າສາລັ ບການບລິການ, ອຸ ປະກອນ, ຫື ຊຸດອຸ ປະກອນສະ
ເພາະ. ການຊາລະເງິນຖືກເຮັດໂດຍກົ ງຕ່ ກັ ບຜ້ ໃຫ້ ບລິການກ່ ຽວກັ ບການບລິການ ຫື ຊຸດ
ອຸ ປະກອນ.

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
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(d)

່ຶ ງຂອງລາຍ
“ການຫັ ກອອກໂດຍບ່ ຕ້ ອງເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບ” ໝາຍເຖິງຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສ່ ວນໜ
ຈ່ າຍທາງການແພດ/ກ່ ຽວກັ ບການປິ່ນປົ ວແຂ້ ວທີ່ໄດ້ ຮັ ບການຄຸ້ ມຄອງ ທີ່ພ່ ແມ່ ໄດ້
ຈ່ າຍແລ້ ວ ແລະ ມີຄວາມຮັ ບຜິດຊອບໃນການຈ່ າຍກ່ ອນທີ່ຈະມີການໃຫ້ ເງິນຊ່ ວຍເຫື ອ.
ການຈ່ າຍຮ່ ວມກັ ນ ແລະ/ຫື ການປະກັ ນໄພຮ່ ວມບ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບການຫັ ກອອກໂດຍບ່ ຕ້ ອ
ເສຍຄ່ າພາສີລາຍຮັ ບ.

(e)

“ການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນຕາມການເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວ”
ໝາຍເຖິງອຸ ປະກອນທາງເທັກໂນໂລຊີທີ່ອານວຍຄວາມສະດວກ, ການບລິການທາງເທັກໂນ
ໂລຊີທີ່ອານວຍຄວາມສະດວກ, ການວັ ດແທກຄວາມໜວກຂອງຫ, ການໃຫ້ ຄາແນະນາ,
ການບລິການດ້ ານສຸ ຂະພາບ, ການບລິການດ້ ານການພະຍາບານ, ການບລິການດ້ ານໂພຊະ
ນາການ, ການບາບັ ດກ່ ຽວກັ ບວິຊາຊີບ, ການເຮັດກາຍຍະພາບບາບັ ດ, ການບລິການທາງຈິດ
ຕະວິທະຍາ, ການບລິການເຮັດວຽກກ່ ຽວກັ ບສັ ງຄົ ມສົ ງເຄາະ, ແລະ ການບລິການດ້ ານພະ
ຍາດວິທະຍາກ່ ຽວກັ ບພາສາເວົ້າ, ທີ່ຖືກວາງອອກເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອງການທາງ
ດ້ ານພັ ດທະນາການຂອງເດັກນ້ ອຍແຕ່ ລະຄົນທີ່ມີສິດທິໄດ້ ຮັ ບພາຍໃຕ້
ສ່ ວນການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນຂອງກົ ດໝາຍ IDEA ແລະ ຄວາມຕ້ ອງການຂອງຄອບຄົ ວ
ທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບການຍົ ກລະດັ ບພັ ດທະນາການຂອງເດັກນ້ ອຍ. ການບລິການເຫ່ົ ານ້ີ ຖືກເລືອກ
ໂດຍການຮ່ ວມມືກັ ບພ່ ແມ່ . ພວກມັ ນຖືກສະໜອງໃຫ້ ພາຍໃຕ້ ການຄວບຄຸ ມດແລຂອງລັ ດ
ໂດຍພະນັ ກງານທີ່ມີຄຸ ນສົ ມບັ ດເໝາະສົ ມ, ດັ່ ງທີ່ລະບຸ ໄວ້ ພາຍໃຕ້ ນິຍາມຂອງລັ ດວຊິງຕັ ນກ່ ຽວ
ກັ ບ “ມີຄຸ ນສົ ມບັ ດເໝາະສົ ມ”, ແລະ ມີຄວາມສອດຄ່ ອງກັ ບແຜນການບລິການສາລັ ບຄອບ
ຄົ ວທ່ີ ເປັນສ່ ວນບຸ ກຄົ ນ (IFSP).

(f)

“ຜ້ ຮັ ບເໝ
ົ າບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນ (ໜ່ ວຍງານນາພາປະຈາທ້ ອງຖ່ິ ນ)” ໝາຍເຖິງ
ໜ່ ວຍງານທີ່ໄດ້ ຮັ ບການແຕ່ ງຕັ້ ງໃນທ້ ອງຖິ່ນ ຫື ອົ ງການຈັ ດຕັ້ ງທີ່ເຊັນສັ ນຍາສາລັ ບການບລິ
ການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນ,ຮ່ ວມກັ ບພະແນກການຮຽນຮ້ ໃນເບື້ອງຕົ້ ນ (DEL), ການໃຫ້
ການຊ່ ວຍເຫື ອໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນສາລັ ບເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກໄວຮຽນຍ່ າງ (ESIT) ທ່ີ ຮັ ບປະກັ ນ

(g)

ການບລິການທ່ີ ອີງຕາມການນາໃຊ້ ທຶນຊ່ ວຍເຫື ອຂອງລັ ດວຊິງຕັ ນທ່ີ ໄດ້ ຮັ ບອະນຸ ມັ ດ.
“ຜ້ ໃຫ້ ການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນ” ໝາຍເຖິງຜ້ ໃຫ້ ການບລິການ ຫື ໜ່ ວຍງານ
ຂອງລັ ດ ຫື ເອກະຊົ ນປະຈາທ້ ອງຖິ່ນທີ່ກາລັ ງໃຫ້ ການບລິການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນໃນ

(h)

ພາກສ່ ວນ C ຂອງກົ ດໝາຍ IDEA.
“ການເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວ” ໝາຍເຖິງຄອບຄົ ວທ່ີ ມີສ່ ວນຊ່ ວຍທາງດ້ ານ
ການເງິນໃນການເຮັດການບລິການຂອງລກຂອງເຂົາເຈ້ົ າ, ໂດຍການໃຫ້ ການເຂ້ົ າເຖິງທັ ງ (1)
ການດແລເບ່ິ ງແຍງ/ການປະກັ ນໄພດ້ ານສຸ ຂະພາບທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນຂອງຄອບຄົ ວ,
ແລະ/ຫື (2) Apple Health for Kids/Medicaid, ຫື (3) ຄ່ າທານຽມ, ສາລັ ບການບລິການ
ແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນໃນພາກສ່ ວນ C ຂອງກົ ດໝາຍ IDEA ເຫົ່ ານັ້ ນທີ່ຂຶ້ນກັ ບການເຂົ້າ
ຮ່ ວມທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄົ ວ.

(i)

“ຜ້ ປະສານງານດ້ ານຊັ ບພະຍາກອນຄອບຄົ ວ (FRC)” ໝາຍເຖິງບຸ ກຄົ ນຜ້ ທ່ີ ໃຫ້ ການຊ່ ວຍ
ເຫື ອເດັກນ້ ອຍທີ່ມີສິດທິໄດ້ ຮັ ບ ແລະ ຄອບຄົ ວຂອງລາວໃນການໄດ້ ຮັ ບການເຂົ້າເຖິງການບລິ
ການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນ ແລະ ຊັ ບພະຍາກອນອື່ນໆ, ດັ່ ງທີ່ລະບຸ ໄວ້ ໃນແຜນການບລິການ
ສາລັ ບຄອບຄົ ວທີ່ເປັນສ່ ວນບຸ ກຄົ ນ (IFSP), ແລະ ການໄດ້ ຮັ ບສິດທິ ແລ ການຄຸ້ ມຄອງທາງ

(j)

ດ້ ານລະບຽບການຂອງໂຄງການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນ.
“ການຄຸ້ ມຄອງທາງການແພດທ່ີ ສາຄັ ນສາລັ ບການດແລເບ່ິ ງແຍງທ່ີ ມີການຄ່ າຫັ ກອອກ/ທ່ີ ໃຫ້

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
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ຄວາມເສຍຫາຍຮ້ າຍແຮງ” ໝາຍເຖິງການປະກັ ນໄພທ່ີ ມີການຫັ ກຄ່ າອອກປະຈາປີ $5,000
ຂຶ້ນໄປ ແລະ ດັ່ ງນັ້ ນຈຶ່ງຖືເປັນການປະກັນໄພທີ່ບ່ ໜ້ າເຊື່ອຖືສາລັ ບຈຸດປະສົ ງຂອງການສົ່ ງໃບ
(k)

ເກັບເງິນສາລັ ບການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນ.
“ແຜນການບລິການສາລັ ບຄອບຄົ ວທ່ີ ເປັນສ່ ວນບຸ ກຄົ ນ, (IFSP)” ໝາຍເຖິງແຜນການທ່ີ
ເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນສາລັ ບການສະໜອງໃຫ້ ການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນຕ່ ກັ ບ
ເດັກນ້ ອຍທ່ີ ມີສິດໄດ້ ຮັ ບພາຍໃຕ້ ສ່ ວນການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນຂອງກົ ດໝາຍ IDEA
ແລະຄອບຄົ ວຂອງເດັກນ້ ອຍ. ແຜນການຕ້ ອງ:
(1)
ຖືກພັ ດທະນາຂຶ້ນຮ່ ວມກັ ນໂດຍຄອບຄົ ວ ແລະ ພະນັ ກງານທີ່ມີຄຸ ນສົ ມບັ ດເໝາະສົ ມ
(2)
(3)

ທ່ີ ມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນການຈັ ດກຽມກ່ ຽວກັ ບການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນ;
ຂ້ຶ ນກັ ບການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົ ນທາງລະບຽບວິໄນຫາຍໆຢ່ າງ;
ລວມມີການອະນຸ ຍາດຂອງພ່ ແມ່ , ຄາຖະແຫງການກ່ ຽວກັ ບຊັ ບພະກອນ, ລະ
ດັ ບຄວາມສາຄັ ນ, ແລະ ຄວາມກັ ງວົ ນຂອງຄອບຄົ ວທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບການຍົ ກລະ
ດັ ບພັ ດທະນາການຂອງເດັກນ້ ອຍ; ແລະ

(4)

(l)

ລວມມີຄາຖະແຫງການກ່ ຽວກັ ບການບລິການແຊກແຊງໃນເບື້ອງຕົ້ ນສະເພາະ
ທີ່ມີຄວາມຈາເປັນໃນການຍົ ກລະດັ ບຄວາມອາດສາມາດຂອງຄອບຄົ ວເພື່ອ

ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອງການທີ່ສະເພາະເຈາະຈົ ງຂອງລກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
“ການບລິການແຊກແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນຂອງແຜນການ IFSP” ໝາຍເຖິງການບລິການແຊກ
ແຊງໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນທ່ີ ອະທິບາຍໄວ້ ຢ່ ໃນແຜນການ IFSP ຂອງເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກໄວຮຽນ

(m)

ຍ່ າງ.
“ພ່ ແມ່ ” ໝາຍເຖິງ:
(1)
(2)

ພ່ ແມ່ ທີ່ໃຫ້ ກາເນີດ ຫື ທີ່ລ້ ຽງຂອງເດັກນ້ ອຍ;
ພ່ ແມ່ ລ້ ຽງ, ເວ້ັ ນເສຍແຕ່ ວ່ າກົ ດໝາຍຂອງລັ ດ, ກົ ດລະບຽບ, ຫື ຄວາມຮັ ບຜິດ
ຊອບຕາມສັ ນຍາຮ່ ວມກັ ບລັ ດ ຫື ອົ ງການປະຈາທ້ ອງຖ່ິ ນຫ້ າມບ່ ໃຫ້ ພ່ ແມ່ ລ້ ຽງເຮັດ
ໜ້ າທີ່ໃນຖານະເປັນພ່ ແມ່ ;

(3)

ຜ້ ປົ ກຄອງທີ່ໄດ້ ຮັ ບອະນຸ ຍາດໂດຍທົ່ ວໄປໃນການເຮັດໜ້ າທີ່ໃນຖະນາເປັນພ່ ແມ່ ຂອງ
ເດັກນ້ ອຍ, ຫື ໄດ້ ຮັ ບອະນຸ ຍາດໃນການເຮັດການຕັ ດສິນໃຈກ່ ຽວກັ ບການແຊກແຊງ
ໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນ, ການສຶກສາ, ສຸ ຂະພາບ, ຫື ພັ ດທະນາການສາລັ ບເດັກນ້ ອຍ (ແຕ່ ວ່ າບ່

(4)

ແມ່ ລັ ດ ຖ້ າຫາກເດັກນ້ ອຍເປັນເດັກທ່ີ ຢ່ ໃນການດແລຂອງລັ ດ);
ບຸ ກຄົ ນທີ່ເຮັດໜ້ າທີ່ແທນພ່ ແມ່ ທີ່ໃຫ້ ກາເນີດ ຫື ລ້ ຽງ (ລວມທງພ່ ເຖົ້າແມ່ ເຖົ້າ, ພ່
ນ້ າແມ່ ນ້ າ, ຫື ຍາດພີ່ນ້ ອງອື່ນໆ) ຮ່ ວມກັ ບຜ້ ທີ່ເດັກອາໄສຢ່ ນາ, ຫື ບຸ ກຄົ ນຜ້ ທີ່

(5)
(n)

ມີຄວາມຮັ ບຜິດຊອບທາງກົ ດໝາຍສາລັ ບການເປັນຢ່ ຂອງເດັກນ້ ອຍ; ຫື
ຕົ ວແທນພ່ ແມ່ ຜ້ ທ່ີ ໄດ້ ຖືກແຕ່ ງຕັ້ ງໂດຍອີງຕາມ 34 CFR

§303.422 ຫື ສ່ ວນ 639(a)(5) ຂອງກົ ດໝາຍ.
“ການຄຸ້ ມຄອງ/ການປະກັ ນໄພສາລັ ບການດແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບທີ່ເປັນຂອງລັ ດ ຫື ເອ
ກະຊົ ນ” ໝາຍເຖິງ:
(1)

“ການປະກັ ນໄພທ່ີ ເປັນຂອງເອກະຊົ ນ” – ການຄຸ້ ມຄອງຂອງບຸ ກຄົ ນທີສາມກ່ ຽວກັ ບ
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍຂອງການບລິການສາລັບການດແລເບິ່ງແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບສາລັ ບເດັກ
ແລະ/ຫື ຄອບຄົ ວ. ນີ້ລວມເອົາການຈ້ າງງານທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ ແລະ ການປະກັ ນໄພທີ່ຊື້
ຈາກເອກະຊົ ນ, ບັ ນຊີການໃຫ້ ບລິການທາງການແພດ, ແລະ ບັ ນຊີການໃຫ້ ບລິການ

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
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ດ້ ານສຸ ຂະພາບ.
(2)

“TRICARE/TRIWEST” – ໂຄງການໃຫ້ ເງິນຊ່ ວຍເຫື ອດ້ ານສຸ ຂະພາບສາລັ ບພະນັ ກ
ງານທະຫານ ແລະ ຄອບຄົ ວຂອງເຂົາເຈົ້າ.

(3)

“ການປະກັ ນໄພທ່ີ ເປັນຂອງລັ ດ” – ໂຄງການທ່ີ ໄດ້ ຮັ ບເງິນທຶນຈາກລັ ດຖະບານ (ລັ ດ
ແລະ/ຫື ລັ ດຖະບານກາງ) ສາລັ ບເດັກນ້ ອຍທ່ີ ຈ່ າຍສາລັ ບການບລິການດແລເບ່ິ ງ
ແຍງດ້ ານສຸ ຂະພາບ. ນ້ີ ລວມເອົາໂຄງການ Apple Health ທັ ງໝົ ດ ລວມທັ ງ Basic
Health Plus, Medicaid, Medicaid Healthy Options, ແລະ
ໂຄງການປະກັ ນໄພດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງເດັກນ້ ອຍ.

(o)
(p)

“ໜ່ ວຍງານນາພາຂອງລັ ດ (SLA)” ໝາຍເຖິງພະແນກການຮຽນຮ້ ໃນເບ້ື ອງຕົ້ ນ.
“ລາຍຮັ ບປະຈາປີທັ ງໝົ ດ” ໝາຍເຖິງ:
່ຶ ງ, ລວມທັ ງ
(1)
ລາຍຮັ ບປະຈາປີຈາກການຈ້ າງງານ ແລະ/ຫື ແຫ່ ງລາຍຮັ ບອ່ື ນໆໃດໜ
ແຕ່ ບ່ ມີຂ້ ຈາກັ ດສະເພາະຕ່ ກັ ບ: ທຶນຊ່ ວຍເຫື ອຂອງລັ ດ, ຄ່ າຊົ ດເຊີຍການວ່ າງງານ,
ລາຍຮັ ບສາລັ ບຄົ ນພິການ, ການຊ່ ວຍເຫື ອ/ເງິນລ້ ຽງດເດັກນ້ ອຍທີ່ໄດ້ ຮັ ບ, ລາຍຮັ ບ
ອ່ື ນໆດັ່ ງທີ່ລະບຸ ໄວ້ ໂດຍຢ່ າງໃດຢ່ າງໜ
ຶ່ ງຕ່ ໄປນີ້:
(i)

ໃບແຈ້ ງລາຍຮັ ບຄ່ າເສຍພາສີສາລັ ບລາຍຮັ ບຂອງລັ ດຖະບານກາງ
ສະບັ ບຫ້ າສຸ ດ (ແບບຟອມ 1040=ແຖວ 22; 1040A=ແຖວ 15;

1040EZ=ແຖວ4);
(ii)

W2 ແລະ/ຫື 1099 ສະບັ ບຫ້ າສຸ ດ (ແບບຟອມ W2=ແຖວ 1; 1099=ຈານວນ

ລວມຂອງແຖວ 1, 2 & 3);
(iii)
(iv)

(2)

ສົ້ ນໃບຮັ ບເງິນເດືອນສອງ (2) ຄັ້ ງຕິດຕ່ ກັ ນທ່ີ ຜ່ ານມາ; ຫື
ຄາຖະແຫງການທ່ີ ເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນກ່ ຽວກັ ບເງິນເດືອນ ຫື ເງິນຄ່ າຈ້ າງ
ຕ້ ອງລວມເອົາຊື່, ທີ່ຢ່ , ເບີໂທລະສັ ບ, ແລະ ລາຍເຊັນຂອງຫົ ວໜ້ າຄຸ ມ

ງານ/ພະນັ ກງານດ້ ານຊັ ບພະຍາກອນມະນຸ ດຂອງບລິສັ ດ/ນາຍຈ້ າງ.)
ສາລັ ບສະມາຊິກຂອງການບລິການທີ່ຢ່ ໃນເຄື່ອງແບບລວມເອົາຈານວນລວມທີ່
ສະແດງຢ່ ໃນຄາຖະແຫງການກ່ ຽວກັ ບລາຍໃຊ້ ຈ່ າຍ ແລະ ລາຍໄດ້ ຮັ ບຂອງ:
(i)
ຖານເງິນເດືອນ (ລາຍຮັ ບທ່ີ ຫາໄດ້ ); ແລະ
(ii)
ເບ້ ຍລ້ ຽງ (ລາຍຮັ ບທ່ີ ໄດ້ ມາໂດຍບ່ ຕ້ ອງຫາ)
(iii)
ບ່ ລວມເອົາການຈ່ າຍຄ່ າອັ ກຄີໄພ, ການຈ່ າຍກ່ ຽວກັ ບໄພອັ ນຕະລາຍທ່ີ ກາ
ລັ ງຈະເກີດຂຶ້ນ, ຫື ຄ່ າທານຽມ ຫື ຖານເບ້ ຍລ້ ຽງສາລັ ບທີ່ຢ່ ອາໄສ ຖ້ າຫາກ
ເບ້ ຍລ້ ຽງຖືກຈ່ າຍ ແລະ ຖືກຫັ ກອອກໃນຊ່ ວງການຈ່ າຍດຽວກັ ນ.

ແນວທາງຊີ້ ນາກ່ ຽວກັ ບການເຂີ້ າຮ່ ວມທ່ ມຄ່ າໃຊີ້ ຈ່ າຍສາລັ ບຄອບຄວ SOPAF
(ເວີຊັ ນ 7/11/13)
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