ਬ ੁਤ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਰਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ ਸ ਾਇਤਾ

14.C ਪ ਰਿਵਾਿਕਲਾਗਤ ਬਾਿੇ ਰ ਿੱ ਸੇਦਾਿੀ ਸਬੰ ਧੀਸੇਧਾਂ
14.C.1. ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
(a)

ਅਸਮਰਾੱ ਥ ਿੋ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਸਾੱ ਲਿਆ ਕਾਨੰ ਨ (IDEA) ਦੇ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਨੰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ
ੇ ਨੇ ਬ ਤ
ੁ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸਮਰਾੱ ਥ
ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ ਲਵਆਪਕ, ਤਾਿਮੇਿ ਵਾਿਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇਾੱ ਕ ਅੰ ਤਰ-ਏਜੰ ਸੀ ਲਸਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ੈ। ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਇ
ਗ੍ਾੱ ਿ ਮੰ ਨੀ ੈ ਲਕ ਪਲ ਿਾਂ ਤੋਂ ੀ ਮੌਜਦਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਨੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰ ੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਇ ਨਾਂ
ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਲਵਿ ਤਾਿਮੇਿ ਕਰਨ ਿਈ ਬੁਲਨਆਦੀ ਢਾਂਿਾ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਿਈ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਲਗ੍ਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲ ਾੱ ਸਾ C ਿਈ ਰਕਮਾਂ ਫੈਡਰਿ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਫੰ ਡ ਦੇ ਸਰਤ
ੋ ਾਂ, ਲਜ ਨਾਂ ਲਵਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਲਮਿ ਦਾ
ੁੰ
,ੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਲਗ੍ਆ ਸੀ। ਲਕਉਂਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ
ਿਾਗ੍ਤਾਂ ਨੰ ਘੇਰੇ ੇਠ ਲਿਆਉਣ ਿਈ ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰ ਡ ਨ ੀਂ ਨ, ਇਸ ਿਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਿੇ 'ਤੇ ਮੁ ਈਆ ਨ ੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ ਲਕ
ਉ ਆਪਣੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਿਈ ਮਾਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲ ਾੱ ਸਾ ਪਾਉਣ। ਇ ਉਮੀਦ ਉ ਨਾਂ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ
ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ESIT ਦੀਆਂ ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤਾਂ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ੇਠ ਨ, ਿਈ ਪਰਾਈਵੇਟ
ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ/ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health/Medicaid ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ ਦੇਕੇ ਪਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ੈ।

(b)

ਇ ਬ ਤ
ੁ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ ਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਲਨਰਭਰ ੈ ਲਕ ਉ ਇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਤ
ੋ ਾਂ ਦੀ ਵਾੱ ਧ
ਤੋਂ ਵਾੱ ਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾੱ ਡੀ ਲਗ੍ਣਤੀ ਲਵਿ ਬ ਤ
ੁ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਸਮਰਾੱ ਥ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਦੇ
ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਸੇਵਾ ਦਏ। ਇਸ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਇ

ਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਲਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ੈ ਲਕ ਇ ਨਾਂ

ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ, ਜੋ ਬਾੱ ਿੇ ਨੰ ਲਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਿਾਭ ਮੁ ਈਆ
ਕਰਾਉਣ ਿਈ ਕਾਫੀ ੈ। ESIT ਨੰ ਵੇਿਲਦਆਂ ੋਇਆਂ, ਇਸਦੀ ਲਵਆਪਕ ਯੋਗ੍ਤਾ ਕਸੌਟੀ ਬ ਾਿ ਕਰਨ ਿਈ ਫੰ ਡ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਿਬਧ ਸਰੋਤਾਂ, ਇਸ ਲਵਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਰੀ ੈ,
ਸ਼ਾਲਮਿ ਦੀ
ੁੰ
ੈ।
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14.C.2. ਆਮ ਸੇਧਾਂ
(a)

34 CFR §303.521(e)(2)(i)ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਵਿੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ESIT ਪਰਵ
ੋ ਾਈਡਰ ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਲਸਸਟਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਪਾਾੱਲਿਸੀ ਦੀ ਲਿਿਤੀ ਕਾਾੱਪੀ ਦੇਣਗ੍ੇ:
(1)

ਲਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਪਲਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਿਾਨ (IFSP) ਦੀ ਮੀਲਟੰ ਗ੍ ਲਵਿ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਪਰਬੰਧ ਿਈ ਸਲ ਮਤੀ ਿਈ ਜਾਂਦੀ ੈ; ਅਤੇ

(2)
(b)

ਲ ਾੱ ਸਾ C ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਸਲ ਮਤੀ।

ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਵਿੋਂ ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ ਦੇ ESIT ਲਸਸਟਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਪਾਾੱਲਿਸੀ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਦੀ
ਸਲ ਮਤੀ ਿਏ ਜਾਣ ਤਾੱ ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ ਿਈ ਲਬਲਿੰਗ੍ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

(c)

ESIT ਪਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਿੋਂ ਅਤੇ ਲਜ ੜੇ ਪਲਰਵਾਰ ਕੋਈ ਿਾਗ੍ਤਾਂ ਨ ੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਿਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਲਿਆਂ
ਤੇ ੇਠਾਂ ਲਦਾੱ ਤੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰਰ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਿਾ ੀਦੀਆਂ ਨ:
(1)

ਂ 34 CFR §§303.301 ਤੋਂ 303.303 ਲਵਿ ਿਾਈਿਡ ਫਾਈਡ
ਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਿਾਈਿਡ ਫਾਈਡ
ਿਾਗ੍ ਕਰਨੀਆਂ।

(2)

34 CFR §303.320 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਅਤੇ 34 CFR §303.13(b) ਲਵਿ
ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਜ।

(3)

34 CFR §§303.13(b)(11) ਅਤੇ 303.33 ਲਵਿ ਪਲਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਾਿਮੇਿ
ਸਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪਲਰਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਿਮੇਿ)।

(4)

ਇ ਨਾਂ ਨਾਿ ਸਬੰ ਲਧਤ ਪਰਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਸਬੰ ਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ(i)

34 CFR §§303.342 ਤੋਂ 303.345 ਅਨੁਸਾਰ IFSPs ਦਾ ਲਵਕਾਸ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ
ਅਤੇ ਅੰ ਤਲਰਮ IFSP; ਅਤੇ

(ii)

34 CFR §§303.400 ਤੋਂ 303.511 ਲਵਿਿੇ ਅਮਿ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰਾੱਲਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ 34
CFR §§303.300 ਤੋਂ 303.346 ਲਵਿਿੀਆਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਵਾਰ
ਲਸਸਟਮ ਦੇ ੋਰ ਲ ਾੱ ਸੇ ਿਾਗ੍ ਕਰਨਾ।

(d)

ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਬਲਿੰਗ੍ ਤੋਂ
ਪਲ ਿਾਂ, ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਲਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ
ਵਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਈ ਸਲ ਮਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਿਈ ਸਲ ਮਤੀ
ਦੇਣ ਿਈ ਪੁਾੱ ਲਛਆ ਜਾਏਗ੍ਾ: ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਾੱ ਥਾ
ਜਾਂ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ ਦਾ ਲਨਰਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਵਰਲਤਆ ਜਾਂਦਾ ।ੈ ਜੇ ਪਲਰਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ੈ, ਤਾਂ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ
ਦੀ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰਾੱ ਥਾ ਜਾਂ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਦਾ ਸਾਿ ਲਵਿ ਘਾੱ ਟੋ-ਘਾੱ ਟ ਇਾੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਜ਼ਰਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਿਾ ੀਦਾ ੈ ਜਾਂ ਨਲਵਆਉਣਾ ਿਾ ੀਦਾ ੈ।
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(e)

34 CFR§303.521(a)(4) ਅਨੁਸਾਰ(ii), ਜੇ ਇਾੱ ਕ ਪਲਰਵਾਰ "ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ" ਦੀ ਪਲਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ
ਪਰਾ ਉਤਰਦਾ ੈ, ਤਾਂ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ IFSP ਲਵਿ ਪਤਾ ਿਾਈਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪਲਰਵਾਰ ਨੰ ਲਬਿਕੁਿ ਮੁਫਤ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਿਾਵਾ, ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਰਵਾਰ
ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ ਕਰਕੇ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵਿ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਮਨਹਾ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ।

(f)

34 CFR §303.520(a)(2)(i)ਅਤੇ(iii) ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪਰਵ
ੋ ਾਈਡਰਾਂ ਨੰ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਿੈ ਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਭਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਲਵਿ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦਰਜ
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਿੋ ੜ ਨ ੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਬਾੱ ਿੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਨੇ ਅਲਜ ੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਵਿ ਪਲ ਿਾਂ ਤੋਂ ੀ ਨਾਂ ਦਰਜ
ਨ ੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਬਾੱ ਿੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਭਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲ ਿਾਂ ਸਲ ਮਤੀ
ਜ਼ਰਰ ਿੈ ਣੀ ਿਾ ੀਦੀ ।ੈ ਜੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ, ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health/Medicaid ਲਵਿ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ
ਪ ਿ
ੁੰ ਕਰਨ ਿਈ ਸਲ ਮਤੀ ਨ ੀਂ ਲਦੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰ IFSP ਲਵਿਿੀਆਂ ਲ ਾੱ ਸਾ C
ਦੀਆਂ ਉ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰਰ ਦੇਣੀਆਂ ਿਾ ੀਦੀਆਂ ਨ, ਲਜ ਨਾਂ ਿਈ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਨੇ
ਸਲ ਮਤੀ ਲਦਾੱ ਤੀ ੋਈ ੈ। ਸਲ ਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰ , ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health/Medicaid ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਈ ਬਾੱ ਿੇ
ਜਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਿਈ ਇਸ ਲ ਾੱ ਸੇ ੇਠ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵਿ ਦੇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਹਾ ਕਰਨ ਿਈ ਇਸਤੇਮਾਿ ਨ ੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

(g)

34 CFR §§303.520(a)(3)(iv) ਅਤੇ (b)(1)(ii) ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪਰਵ
ੋ ਾਈਡਰ ਿਾਗ੍ਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਆਮ ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀਆਂ ਦਾ ਲਿਿਤੀ ਲਬਆਨ ਮੁ ਈਆ ਕਰਨਗ੍ੇ ਲਕ ਪਲਰਵਾਰ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਂ, ਲਜਵੇਂ:
(1)

ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨ, ਸਲ -ਬੀਮੇ, ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ੋਰ ਿੰਮੀ ਲਮਆਦ ਦੀਆਂ ਿਾਗ੍ਤਾਂ, ਲਜਵੇਂ ਬਾੱ ਿੇ,
ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਜਾਂ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਈ ਬੀਮਾ ਪਾਾੱਲਿਸੀ ਠ
ੇ ਸਿਾਨਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ
ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਿਾਭ ਿੁੰ ਝਣਾ;

(2)

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ੈ ਲਕ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਮਰਾੱ ਥ ਬਾੱ ਿੇ,
ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਜਾਂ ਪਾਾੱਲਿਸੀ ੇਠ ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਈ ਲਸ ਤ ਬੀਮੇ ਦੀ
ਉਪਿਬਧਤਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ੈ; ਅਤੇ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ
ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਬੀਮਾ ਪਾਾੱਲਿਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮਾ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ੈ; ਜਾਂ

(3)

ਸੰ ਭਾਵਨਾ ੈ ਲਕ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਨਾਿ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ੈ।

(h)

34 CFR§303.520(a)(2)(ii) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ੇਠਾਂ ਲਦਾੱ ਲਤਆਂ ਲਵਿੋਂ ਲਕਸੇ ਇਾੱ ਕ ਕਰਕੇ, ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple
Health/Medicaid ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਲਵਿ ਪ ਿ
ੁੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ
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ਸਾਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਸਲ ਮਤੀ ਿੈ ਣੀ ਪਏਗ੍ੀ:
(1)

ਉਸ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ੇਠ, ਬਾੱ ਿੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ੋਰ
ਬੀਮਾ ਿਾਭ ਲਵਿ ਕਮੀ;

(2)

ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਵਿੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਨ ੀਂ ਤਾਂ ਇ ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ
ਿਾਭਾਂ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ੈ;

(3)

ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਵਿ ਲਕਸੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਬਾੱ ਿੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਿਈ ਸਰਕਾਰੀ ਿਾਭ ਜਾਂ ਬੀਮਾ
ਬੰ ਦ ਣ
ੋ ਾ; ਜਾਂ

(4)

ਲਸ ਤ ਸਬੰ ਧੀ ਕੁਿ ਖ਼ਰਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਘਰੇਿ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਿਈ ਬਾੱ ਿੇ
ਜਾਂ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਿਈ ਯੋਗ੍ਤਾ ਿੁੰ ਝਣ ਦਾ ਜੋਿਮ।

34 CFR §303.521(e) ਅਨੁਸਾਰ, ESIT ਪਰਵ
ੋ ਾਈਡਰ, ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health /Medicaid ਜਾਂ

(i)

ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ, ਫੀਸਾਂ ਿਾਉਣ ਜਾਂ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ ਦੇ
ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਨਰਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰ ਧੀ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਅਮਿ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰਾੱਲਿਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਨੰ ਪਲ ਿਾਂ
ਤੋਂ ਲਿਿਤੀ ਨੋਲਟਸ ਦੇਣਗ੍ੇ।
ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਦੇ ਇ

(j)

ਾੱ ਕ ਨ:

(1)

34 CFR §303.431 ਅਨੁਸਾਰ ਲਵਿੋਿਗ੍ੀ ਲਵਿ ਲ ਾੱ ਸਾ ਿੈ ਣਾ;

(2)

ਜੋ ਵੀ ਿਾਗ੍ ,ੈ 34 CFR §303.436 ਜਾਂ §303.441 ੇਠ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਮਿ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨਾ;

(3)
(4)

34 CFR §303.434 ੇਠ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ/ਜਾਂ

ਮਾਿੀ ਦਾਅਲਵਆਂ ਨੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ ਾੱ ਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਈ ਸਟੇਟ ਵਿੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਕੋਈ ੋਰ
ਅਮਿ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਸਲ ਮਤੀ ਿਈ ਜਾਂਦੀ ੈ, ਉ ਨਾਂ ਨੰ ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸਸਟਮ ਅਤੇ

(k)

ਫੀਸਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾਾੱਲਿਸੀ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵੇਿੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਇ ਨਾਂ ਾੱ ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾੱ ਲਸਆ ਜਾਣਾ ਿਾ ੀਦਾ ੈ।
14.C.3. ਬਿੱ ਰਿਆਂ ਲਈ Apple Health /Medicaid ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਰਸ ਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਵਿੇਜ/ਬੀਮੇ ਦੀ
ਵਿਤੋਂ ਲਈ ਸੇਧਾਂ
(a)

ਉ ਪਲਰਵਾਰ, ਲਜ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health /Medicaid ਲਵਿ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ੋਏ
ਨ, ਨੰ ਦਾੱ ਲਸਆ ਜਾਏਗ੍ਾ ਲਕ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੀਆਂ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਲਰਵਾਰਕ
ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ਨ, ਦੀ ਲਬਲਿੰਗ੍, ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health/Medicaid ਨੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗ੍ੀ।
ਪਲਰਵਾਰ ਨੰ ਲਬਲਿੰਗ੍ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਉ ਨਾਂ ਦੇ
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ਬਾੱ ਿੇ ਦੀ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਈ ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਲਿਿਤੀ ਸਲ ਮਤੀ ਿਈ ਲਕ ਾ ਜਾਏਗ੍ਾ।
ਪਲਰਵਾਰ ਨੰ ਪਲ ਿਾਂ ਤੋਂ ਲਦਾੱ ਤੇ ਗ੍ਏ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਲਿਿਤੀ ਨੋਲਟਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ ਤਾੱ ਕ
ਪ ਿ
ੁੰ ਦੀ ਸਲ ਮਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਾੱਪੀ ਜ਼ਰਰ ਲਦਾੱ ਤੀ ਜਾਣੀ
ਿਾ ੀਦੀ ।ੈ
(b)

ਉ ਪਲਰਵਾਰ, ਲਜ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮਾ ੈ, ਨੰ ਸ਼ੁਰਆਤੀ IFSP ਬਾਰੇ ਲ ਾੱ ਸਾ C
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਲਕ ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ੈ, ਦੀ ਲਬਲਿੰਗ੍ ਿਈ ਲਿਿਤੀ ਸਲ ਮਤੀ
ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਿਈ ਲਕ ਾ ਜਾਏਗ੍ਾ।

(c)

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ ਦੀ ਸਲ ਮਤੀ, ਜੋ ਲਕ ਪਲ ਿਾਂ ਤੋਂ ਲਦਾੱ ਤੇ ਗ੍ਏ ਲਿਿਤੀ ਨੋਲਟਸ
ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਲਵਿ ਦੀ
ੁੰ
ੈ, ਲਵਿ ਿਾਗ੍ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ
ਲਿਿਤੀ ਲਬਆਨ ਜ਼ਰਰ ਣ
ੋ ਾ ਿਾ ੀਦਾ ੈ ਲਕ ਪਲਰਵਾਰ, ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/
ਬੀਮੇ ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ੈ।

(d)

ਪਲਰਵਾਰ ਨੰ ਪਲ ਿਾਂ ਤੋਂ ਲਦਾੱ ਤੇ ਗ੍ਏ ਦਸਤਖ਼ਤਸ਼ੁਦਾ ਲਿਿਤੀ ਨੋਲਟਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ
ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ ਦੀ ਸਲ ਮਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਾੱਪੀ ਜ਼ਰਰ ਲਦਾੱ ਤੀ ਜਾਣੀ
ਿਾ ੀਦੀ ।ੈ

(e)

ਜਦੋਂ ਵੀ IFSP ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵਿ ਵਾਧਾ (ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਮਆਦ, ਤੀਬਰਤਾ, ਿੰਮਾਈ ਜਾਂ ਲਮਆਦ) ਦਾ
ੁੰ
ੈ, ਤਾਂ
ਲਿਿਤੀ ਸਲ ਮਤੀ ਵੀ ਿਈ ਜਾਏਗ੍ੀ।

(f)

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ ਵਾਸਤੇ ਲਬਲਿੰਗ੍ ਿਈ ਸਲ ਮਤੀ ਿਈ
ਜਾਂਦੀ ,ੈ ਤਾਂ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸਸਟਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਸਬੰ ਧੀ ਪਾਾੱਲਿਸੀ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ੈ।

(g)

34 CFR §303.521(a)(4)(iv) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਿਾਭਾਂ ਵਾਿੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਉ ਨਾਂ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਦੇ
ਮੁਕਾਬਿੇ ਅਣਮੇਿਵੇਂ ਢੰ ਗ੍ ਨਾਿ ਵਾਧ ਿਾਗ੍ਤਾਂ ਨ ੀਂ ਿਾਈਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ, ਲਜ ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਿਾਭ
ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਨ ੀਂ ਕਰਾਇਆ ੋਇਆ।

(h)

34 CFR §303.520(b)(1) ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਕੋਿ, ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health/Medicaid ਅਤੇ
ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇ
ੁੰ
ਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪਰਵ
ੋ ਾਈਡਰਾਂ ਨੰ ਇ ਨਾਂ ਿਈ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਦੀ
ਸਲ ਮਤੀ ਜ਼ਰਰ ਿੈ ਣੀ ਿਾ ੀਦੀ :ੈ
(1)

IFSP ਲਵਿਿੀਆਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਪਰਬੰਧ ਿਈ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲਰਵਾਰ
ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ;

(2)

ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ IFSP ਲਵਿਿੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਮਆਦ, ਿੰਮਾਈ, ਲਮਆਦ ਜਾਂ ਤੀਬਰਤਾ ਲਵਿ ਲਕਸੇ
ਵਾਧੇ ਿਈ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ।

(i)

ESIT ਪਰੋਵਾਈਡਰ, ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health /Medicaid ਅਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ,
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ਇਸ ਲਵਿ ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨ, ਸਲ -ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਲਬਲਿੰਗ੍, ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ਲ ਾੱ ਸਾ
C ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਲਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਲਬਿ ਿਈ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ੈ।
(j)

ਜੇ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾ ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ੈ, ਤਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ
ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਿਈ ਲਬਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ ਅਤੇ ਲਫਰ ਮਨਹਾ ਕਰ ਲਦਾੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ, ਤਾਂ ਪਰਵਾਣਗ੍ੀ ਿੈ ਣ ਿਈ ਰ ਕੋਲਸ਼ਸ਼
ਕਰਨੀ ਿਾ ੀਦੀ ।ੈ ਲਜਸ ਵੇਿੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਪੀਿ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ੈ, ਤਾਂ FRC ਜਾਂ ੋਰ ਢੁਕਵਾਂ
ਸਟਾਫ ਸ ਾਇਤਾ ਮੁ ਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ੈ। ਪਲਰਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਲਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਪਲਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਿਾਨ
(IFSP) ਲਵਿ ਸ਼ਾਲਮਿ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ
ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ, ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ, ਸਲ -ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿਈ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ੈ, ਜਦ ਤਾੱ ਕ ਲਕ
ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ ਦੀ ਪਲਰਭਾਸ਼ਾ ਪਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਨਰਣਾ ਨ ੀਂ ਦਾ।
ੁੰ

(k)

ਜੇ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਦੇ ਬ ਤ
ੁ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਿੇ ਅਤੇ ਯੋਗ੍ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਜਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple
Health /Medicaid ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ ਮੁ ਈਆ ਨ ੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ
ਸਲ ਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰ ਉਸ ਬਾੱ ਿੇ ਜਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਿਈ ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲ ਾੱ ਸੇ ਲਵਿ ਦੇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਹਾ ਕਰਨ ਿਈ ਇਸਤੇਮਾਿ ਨ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ। ਾਿਾਂਲਕ, ਸਲ ਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰ ਮ ੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸਸਟਮ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ
ਸਬੰ ਧੀ ਪਾਾੱਲਿਸੀ 28.B.9 ਫੀਸਾਂ ਵੇਿੋ) ਲਵਿ ਰਲਿਆ ਜਾਏਗ੍ਾ।

(l)

ਬੀਮਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਾੱਲਸ਼ੰ ਗ੍ਟਨ ਦਫਤਰ, ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ ਸੁਆਿਾਂ ਲਵਿ ਮਾਤਾਲਪਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਉਪਿਬਧ ੈ। ਟੋਿ ਫਰੀ ਾਾੱਟਿਾਈਨ 1-800- 562-6900 ੈ।

14.C.4. ਪਰਿਵਾਿਕ ਲਾਗਤ ਦੀ ਰ ਿੱ ਸੇਦਾਿੀ ਲਈ ਸੇਧਾਂ
(a)

ESIT ਿਈ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਨੰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁ ਈਆ ਕਰਨ, ਲਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਈ ਸਲ ਮਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ ਿਈ ਸਲ ਮਤੀ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਿਈ ਲਕ ਾ ਜਾਏਗ੍ਾ। ਆਮਦਨ
ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ੇਠਾਂ ਲਦਾੱ ਤੀਆਂ ਸਲਥਤੀਆਂ ਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਤਆਰ ਕਰਨ ਿਈ ਿੋ ੜੀਂਦੀ
:ੈ
(1)

ਲਜਸ ਵੇਿੇ ਪਲਰਵਾਰ, ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple
Health /Medicaid ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਕਰਦਾ ੈ;

(2)
(3)

ਲਜਸ ਵੇਿੇ ਪਲਰਵਾਰ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health /Medicaid ਿਈ ਅਪਿਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਕਰਦਾ ;ੈ
ਲਜਸ ਵੇਿੇ ਪਲਰਵਾਰ, ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ
ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਕਰਦਾ ੈ;

(4)

ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮੇ, ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ, ਸਲ -ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਿਈ
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ਸਮਰਾੱ ਥਾ ਜਾਂ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ ਦਾ ਲਨਰਣਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
(5)
(b)

ਲਜਸ ਵੇਿੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਨ ੀਂ ੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁਿਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ।

ਜੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਿਮੇਿ ਲਬਠਾਈ ਗ੍ਈ ਸਿਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਏ ਗ੍ਏ
ਨਤੀਲਜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪਾੱ ਧਰ (FPL) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ 200% ਤੋਂ ਵਾੱ ਧ ੈ, ਤਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਨੰ ਆਪਣੇ
ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਜੇ ਿਾਗ੍ ੈ, ਤਾਂ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health/Medicaid ਕਵਰੇਜ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਿ ਜੁੜੇ ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ, ਸਲ -ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਲਬਿ ਲਦਾੱ ਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ।

(c)

ਜੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਿਮੇਿ ਲਬਠਾਈ ਗ੍ਈ ਸਿਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ
ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਏ ਗ੍ਏ ਨਤੀਲਜਆਂ ਅਨੁਸਾਰ FPL ਦੇ 200% ਤੋਂ ਘਾੱ ਟ ੈ, ਤਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ
ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਜੇ ਿਾਗ੍ ੈ, ਤਾਂ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health/Medicaid ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਿ
ਜੁੜੇ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ, ਸਲ -ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਨ ੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗ੍ਾ।

(d)

ਸਾਰੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਿਈ, ਲਜ ਨਾਂ ਨੰ ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ, ਸਲ -ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ, ੋਰ ਏਜੰ ਸੀ ਫੰ ਡਾਂ ਦੀ ਲਬਲਿੰਗ੍
ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ,ੈ ਇਸ ਲਵਿ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਅੰ ਤਮ ਾੱ ਿ ਵਜੋਂ ਫੰ ਡਾਂ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਲਮਿ ਦਾ
ੁੰ
ੈ, ਨੰ
ਇ ਨਾਂ ਿਾਗ੍ਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਈ ਵਰਲਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ੈ।

14.C.5. ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਦੀ ਅਸਮਿਿੱ ਥਾ
(a)

ਪਲਰਵਾਰ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਲਰਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆਾੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC) ਜਾਂ ਦਜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੰ
ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ, ਸਲ -ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਿਈ “ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ” ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨ।
ਬੇਨਤੀ ਲਮਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FRC ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਵਿ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗ੍ਾ।

(b)

“ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ” ਦਾ ਲਨਰਣਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ,ੈ ਲਜਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਿਾਨਾ ਪਰਵਾਣਯੋਗ੍ ਖ਼ਰਲਿਆਂ ਨੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਿੈ ਣ ਵਾਿੇ ਪਲਰਵਾਰ ਵਜੋਂ ਈ
ੋ
,ੈ ਜੋ
ਲਕ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਕੁਿ ਤਾਿਮੇਿ ਲਬਠਾਈ ਗ੍ਈ ਆਮਦਨ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵਾੱ ਧ ੈ।
(1)

ਜੇ “ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ” ਦਾ ਲਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਲਗ੍ਆ ੈ, ਤਾਂ ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ, ਸਲ -ਬੀਮੇ ਜਾਂ
ਕਟੌਤੀਆਂ ਿਈ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰ ਤਮ ਿ ਦੇ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਾਂ ੋਰ ਏਜੰ ਸੀ ਫੰ ਡਾਂ ਵਜੋਂ
ਲ ਾੱ ਸਾ C ਫੰ ਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ੈ।

(2)

ਜੇ ਸੇਵਾ ੋਰ ਵਾਜਬ ਿਾਗ੍ਤ ਨਾਿ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਿ ਮੁ ਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ੈ, ਤਾਂ ਲ ਾੱ ਸਾ
C ਉਸੀ ਪਰਵ
ੋ ਾਈਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਵਜੋਂ ਉਸੀ ਿਾਗ੍ਤ ਦਾ
ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨ ੀਂ ੈ।

(c)

ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ “ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ” ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਦਾ ਸਾਿ ਲਵਿ ਘਾੱ ਟੋ-ਘਾੱ ਟ ਇਾੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਛੇਤੀ

SOPAF ਪਰਿਵਾਿਕ ਲਾਗਤ ਦੀਰ
(ਅਨੁਵਾਦ 7/11/13)
Family Cost Participation Guidelines- Punjabi

ਿੱ ਸੇਦਾਿੀ ਬਾਿੇਸਧ
ੇ ਾਂ
ਪਾਾੱਲਿਸੀ 14 - ਪੰ ਨਾ 7

ਜਾਇਜ਼ਾ ਜ਼ਰਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਿਾ ੀਦਾ ੈ ਜਾਂ ਨਲਵਆਉਣਾ ਿਾ ੀਦਾ ।ੈ
(d)

IFSP ਿਾਗ੍ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ “ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ” ਬਦਿਦੀ ੈ, ਤਾਂ
ਉ ਨਾਂ ਨੰ ਲਜੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰ ਭਵ ਵ
ੋ ੇ, FRC ਨੰ ਜ਼ਰਰ ਦਾੱ ਸਣਾ ਿਾ ੀਦਾ ੈ ਅਤੇ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ ਦਾ
ਲਨਰਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ੈ। ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਲਵਿ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਬਦੀਿੀਆਂ
ਦੀਆਂ
ੁੰ
ਨ, ਪਲਰਵਾਰ ਨੰ ਇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ FRC ਨਾਿ ਜ਼ਰਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਿਾ ੀਦਾ ੈ।

(e)

34 CFR§303.521(a)(4) ਅਨੁਸਾਰ(ii), ਜੇ ਇਾੱ ਕ ਪਲਰਵਾਰ "ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ" ਦੀ ਪਲਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ
ਪਰਾ ਉਤਰਦਾ ੈ, ਤਾਂ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ IFSP ਲਵਿ ਪਤਾ ਿਾਈਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪਲਰਵਾਰ ਨੰ ਲਬਿਕੁਿ ਮੁਫਤ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਿਾਵਾ, ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ
ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ ਕਰਕੇ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵਿ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਮਨਹਾ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ।

(f)

ਜੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ ਨ ੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ
ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ, ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ, ਸਲ -ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਿਈ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨ ੀਂ ੈ।

14.C.6. ਫੀਸਾਂ
(a)

ਪਲਰਵਾਰ, ਜੋ ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਬਾਰੇ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ

ੇਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਆਪਣੇ, ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple

Health/Medicaid ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ ਿਈ ਸਲ ਮਤੀ (ਸ਼ੁਰ ਲਵਿ ਅਤੇ ਜਦੋਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ) ਲਦੰ ਦੇ ਨ, ਨੰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਮਿੇ ਗ੍ੀ।
(b)

ਪਲਰਵਾਰ, ਲਜ ਨਾਂ ਕੋਿ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health/Medicaid ਕਵਰੇਜ ੈ, ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ
ਦੀ ਪਲਰਭਾਸ਼ਾ ਪਰੀ ਕਰਦੇ ਨ ਅਤੇ ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਬਾਰੇ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਆਪਣੇ, ਬਾੱ ਲਿਆਂ
ਿਈ Apple Health /Medicaid ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਕੀਤਾ ੈ, ਨੰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਲਮਿੇ ਗ੍ੀ।

(c)

ਜਦੋਂ ੇਠਾਂ ਲਦਾੱ ਲਤਆਂ ਲਵਿੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ੈ, ਤਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ
ਮ ੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਵਿ ਰਾੱ ਿਣ ਦਾ ਲਨਰਣਾ ਕਰਨ ਿਈ ਇਸਤੇਮਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ:
(1)

ਲਜ ਨਾਂ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਕੋਿ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health/Medicaid ਨ ੀਂ ੈ ਅਤੇ ਲਜ ਨਾਂ ਦਾ
ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮਾ ਨ ੀਂ ੈ, ਨੰ ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਲਬਠਾਈ ਗ੍ਈ
ਸਿਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੰ ਮ ੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਵਿ ਰਲਿਆ ਜਾਏਗ੍ਾ।

(2)

ਲਜ ਨਾਂ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ਲ ਾੱ ਸਾ C ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ
ਆਪਣੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਕੀਤਾ ੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ
ਖ਼ਰਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਈ ੈ, ਤਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਿਮੇਿ ਲਬਠਾਈ ਗ੍ਈ
ਸਿਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੰ ਮ ੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਵਿ ਰਲਿਆ ਜਾਏਗ੍ਾ।
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ਲਜ ਨਾਂ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾ ਕਰ ਲਦਾੱ ਤਾ ੈ, ਤਾਂ ਉਸ

(d)

ਨੰ ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਿੇ ਪਾੱ ਧਰ ਤੇ ਮ ੀਨੇਵਾਰ ਫੀਸ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਵਿ ਰਲਿਆ ਜਾਏਗ੍ਾ।
14.C.7. ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮ ਲਵਿਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਇ ਲਨਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ

(a)

ਲਕ ਪਲਰਵਾਰ, ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ਆਪਣੇ ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ, ਸਲ -ਬੀਮੇ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਿਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਾੱ ਥ ੈ, ਤਾਂ ਇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨਹਾ ਨ ੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰ ਜ ਇਕਾੱ ਠੇ
ੋਏ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਵਾਿੇ ਲਬਿਾਂ ਦੇ 90 ਲਦਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਬਕਾਇਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੋ ਸਕਦਾ
।ੈ
ਪਲਰਵਾਰ, ਸੇਵਾ ਪਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ FRC ਨੰ ਪਲ ਿਾਂ ਤੋਂ ਲਿਿਤੀ ਨੋਲਟਸ ਲਮਿੇ ਗ੍ਾ ਲਕ ਪਲਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰ ੀ

(b)

ਏਜੰ ਸੀ ਲਵਿਕਾਰ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਦਾ ਪਿਾਨ ਲਤਆਰ ੋਣ ਤਾੱ ਕ FRC ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਿਾਂਕਣ, IFSP ਲਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ੇ
ਅਤੇ ਅਮਿ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰਾੱਲਿਆ ਉਪਾਅ ਨੰ ਛਾੱ ਡਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੀਂ ਲਦਾੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗ੍ੀਆਂ।
ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਦਾ ਪਿਾਨ ਲਤਆਰ ਲਦਆਂ
ੁੰ
ਅਤੇ ਪਲਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਿੀ ਏਜੰ ਸੀ ਵਿੋਂ ਸਲ ਮਤੀ ਲਦੰ ਲਦਆਂ

(c)

ਸਾਰ ੀ, ਪਲਰਵਾਰ, FRC ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੰ ਦਾੱ ਲਸਆ ਜਾਏਗ੍ਾ ਲਕ ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ
ੇਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨ।
14.C.8. ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਇ ਨਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ੇਠਾਂ ਲਦਾੱ ਤੀਆਂ ਪਲਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਾਗ੍ ਦੀਆਂ
ੁੰ
ਨ:
(a)

“ਮੰ ਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਰਲਿਆਂ” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ ਲਕ:
(1)

ਪਲਰਵਾਰ ਵਿੋਂ ਬਾਿ ਸ ਾਇਤਾ/ਰਲ ਣ-ਸਲ ਣ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਤੀਜੀ ਲਧਰ ਨੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ;

(2)

ਬਾਿ ਸੰ ਭਾਿ ਦੀਆਂ ਿਾਗ੍ਤਾਂ, ਪਲਰਵਾਰ ਵਿੋਂ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਕੰ ਮ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕਿ
ਜਾਂਦੇ ਨ; ਅਤੇ

(3)

ਮੈਡੀਕਿ, ਪਰਿੀ ਤੇ ਲਿਿੀਆਂ ਈ
ੋ ਆਂ ਦਵਾਈਆੰ ਅਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਖ਼ਰਿੇ ਵਾਪਸ ਨ ੀਂ ਕੀਤੇ
ਜਾਣੇ, ਇਸ ਲਵਿ ਪਲਰਵਾਰ ਵਿੋਂ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ, ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਲਮਿ ਦਾ
ੁੰ
ੈ।

(b)

“ਸਲ -ਬੀਮੇ” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ ਲਕ: ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ ਿਈ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਵਿੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਿਾਗ੍ਤ।
ਉਦਾ ਰਣ ਿਈ, ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਾਗ੍ਤ ਦਾ 80% ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ 20% ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਦਾ
।ੈ

(c)

“ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨ” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ ਲਕ: ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਬੀਮਾ ਪਾਾੱਲਿਸੀ ਵਿੋਂ ਲਨਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਰਕਮ ਦਾ
ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ, ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਸਪਿਾਈਆਂ ਿਈ ਆਪਣੇ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਪਰਵ
ੋ ਾਈਡਰ ਨੰ ਭੁਗ੍ਤਾਨ
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ਕਰਨ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਸਪਿਾਈ ਿਈ ਲਸਾੱ ਲਧਆਂ ਕੀਤਾ ਲਗ੍ਆ ਭੁਗ੍ਤਾਨ।
(d)

“ਕਟੌਤੀ” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ ਲਕ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਿ/ਦੰ ਦਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਖ਼ਰਲਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ੇਠ ਆਈ ਿਾਗ੍ਤ ਦਾ
ਇਾੱ ਕ ਲ ਾੱ ਸਾ ਖ਼ਰਿ ਕੀਤਾ ੈ ਅਤੇ ਿਾਭ ਉਪਿਬਧ ੋਣ ਤੋਂ ਪਲ ਿਾਂ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਿਈ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨ। ਸਲ -ਭੁਗ੍ਤਾਨ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਲ -ਬੀਮੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਿਾਗ੍ ਨ ੀਂ ਦੇ
ੁੰ ।

(e)

“ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ ਲਕ ਸ ਾਇਕ ਤਕਨਾਿੌ ਜੀ
ਉਪਕਰਣ, ਸ ਾਇਕ ਤਕਨਾਿੌ ਜੀ, ਆਾੱਡੀਓਿੌ ਜੀ, ਸਿਾ ਕਾਰੀ, ਲਸ ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਰਲਸੰ ਗ੍ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੌਸ਼ਲਟਕਤਾ
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਾੱਲਕਉਪੇਸ਼ਨਿ ਥੈਰੇਪੀ, ਸਰੀਰਕ ਥਐਰੇਪੀ, ਮਨੋਲਵਲਗ੍ਆਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੋਸ਼ਿ ਵਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤਂ
ਬੋਿਿਾਿ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਥਿ
ੋ ੌ ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਲਕ IDEA ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ੇਠ
ਰ ਯੋਗ੍ ਬਾੱ ਿੇ ਦੀਆਂ ਲਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਨੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ
ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਿਈ ਲਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਨ। ਇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਦੇ ਸਲ ਯੋਗ੍ ਨਾਿ ਿੁਣੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ
ਨ। ਇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਾੱਲਸ਼ੰ ਗ੍ਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀ “ਯੋਗ੍ਤਾਪਰਾਪਤ” ਦੀ ਪਲਰਭਾਸ਼ਾ ੇਠ ਯੋਗ੍ਤਾਪਰਾਪਤ ਅਮਿੇ ਵਿੋਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਲਨਗ੍ਰਾਨੀ ੇਠ ਅਤੇ ਲਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਪਲਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਿਾਨ (IFSP) ਦੀ ਸਲ ਮਤੀ ਨਾਿ ਮੁ ਈਆ
ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ।

(f)

“ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂ ਟਰੈਕਟਰ (ਸਥਾਨਕ ਆਗ੍ ਏਜੰ ਸੀ)” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ ਲਕ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਲਸਾੱ ਲਿਆ
ਬਾਰੇ ਮਲ ਕਮੇ (DEL), ਬ ੁਤ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸ ਾਇਤਾ (ESIT) ਨਾਿ ਸ਼ੁਰਆਤੀ
ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਿੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਏਜੰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾੱ ਥੇਬੰਦੀ ਭਰੋਸਾ
ਲਦੰ ਦੀ ੈ ਲਕ ਇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰ ਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਵਾਾੱਲਸ਼ੰ ਗ੍ਟਨ ਸਟੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਦਾੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨ।

(g)

“ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰੋਵਾਈਡਰ” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ ਲਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾ
ਪਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਏਜੰ ਸੀ, ਜੋ IDEA, ਲ ਾੱ ਸਾ C, ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁ ਈਆ ਕਰ ਰ ੀ ੈ।

(h)

“ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ ਲਕ ਆਪਣੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਪਲਰਵਾਰ ਮਾਿੀ ਲ ਾੱ ਸਾ
ਪਾਉਂਦੇ ਨ, ਇੰ ਜ ਉ ਇ ਨਾਂ ਲਵਿੋਂ ਇਾੱ ਕ ਲਵਿ ਪ ਿ
ੁੰ ਦੇਕੇ ਕਰਦੇ ਨ (1) ਪਲਰਵਾਰ ਦਾ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ
ਸੰ ਭਾਿ/ਬੀਮਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ (2) ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਿਈ Apple Health/Medicaid ਜਾਂ (3) ਫੀਸਾਂ, ਜੋ ਲਕ IDEA, ਲ ਾੱ ਸਾ C
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ, ਜੋ ਪਲਰਵਾਰਕ ਿਾਗ੍ਤ ਬਾਰੇ ਲ ਾੱ ਸੇਦਾਰੀ ੇਠ ਨ।

(i)

“ਪਲਰਵਾਰਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਆਾੱਰਡੀਨੇਟਰ (FRC)” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ, ਇਾੱ ਕ ਲਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਪਲਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਿਾਨ (IFSP) ਲਵਿ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ੋਰ ਸਰਤ
ੋ ਾਂ ਤਾੱ ਕ ਪ ਿ
ੁੰ
ਕਰਨ ਿਈ ਯੋਗ੍ ਬਾੱ ਿੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ੈ ਅਤੇ ਾੱ ਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਪਰਗ੍
ੋ ਰਾਮ ਦੇ
ਅਮਿ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਰਾੱਲਿਆ ਉਪਾਅ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ।ੈ

(j)

“ਵਾੱ ਡੀ ਕਟੌਤੀ/ਤਬਾ ਕਾਰੀ ਸੰ ਭਾਿ ਸਬੰ ਧੀ ਵਾੱ ਡੀ ਮੈਡੀਕਿ ਕਵਰੇਜ” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ ਸਿਾਨਾ $5,000 ਜਾਂ ਵਾੱ ਧ ਦੀ
ਕਟੌਤੀ ਵਾਿਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਈ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਦੀ ਲਬਲਿੰਗ੍ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਮਾਣਕ ਬੀਮੇ ਬਾਰੇ
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ਲਵਿਾਲਰਆ ਜਾਂਦਾ ।ੈ
(k)

“ਲਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਪਲਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪਿਾਨ (IFSP)” ਦਂ ਮਤਿਬ ੈ, IDEA ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ੇਠ
ਯੋਗ੍ ਬਾੱ ਿੇ ਅਤੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰ ਨੰ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁ ਈਆ ਕਰਾਉਣ ਿਈ ਲਿਿਤੀ ਪਿਾਨ।
ਪਿਾਨ:
(1)

ਪਲਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਲਵਿ ਸ਼ਾਲਮਿ ਢੁਕਵੇਂ ਯੋਗ੍ਤਾਪਰਾਪਤ ਅਮਿੇ ਵਿੋਂ
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾ ੀਦਾ ੈ;

(2)

ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਬ -ੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਿਾਂਕਣ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਣ
ੋ ਾ ਿਾ ੀਦਾ ੈ;

(3)

ਇਸ ਲਵਿ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਦੀ ਆਲਗ੍ਆ, ਪਲਰਵਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤਰਜੀ ਾੰ ਅਤੇ
ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਲਵਕਾਸ ਲਵਿ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਲਿੰ ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਲਮਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਿਾ ੀਦੀਆਂ ਨ;
ਅਤੇ

(4)

ਆਪਣੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੀਆਂ ਲਵਿਾੱਿਣ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ ਿਈ ਪਲਰਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰਾੱ ਥਾ ਵਧਾਉਣ
ਵਾਸਤੇ ਿੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਸ਼ਾਲਮਿ ਕਰਨਾ ਿਾ ੀਦਾ ੈ।

(l)

“IFSP ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ, ਬ ੁਤ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਿੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ IFSP ਲਵਿ ਦਾੱ ਸੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ।

(m)

“ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ:
(1)

ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ੋਦ ਿੈ ਣ ਵਾਿੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ;

(2)

ਿੇ ਪਾਿਕ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ, ਜਦ ਤਾੱ ਕ ਲਕ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਿੇ ਪਾਿਕ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਨੰ
ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ, ਨੇਮਾਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰ ਸੀ ਨਾਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰ ਧੀ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਮਨਹਾ ਨ ੀਂ ਕਰਦਾ;

(3)

ਸਰਪਰਸਤ ਨੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾੱ ਿੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਂ ਅਖ਼ਲਤਆਰ ਲਦਾੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ੈ ਜਾਂ
ਬਾੱ ਿੇ (ਪਰ ਸਟੇਟ ਨ ੀਂ, ਜੇ ਬਾੱ ਿਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਲਸ਼ੰ ਦਾ ੈ)ਿਈ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਾਿਸੀ, ਲਵਲਦਅਕ, ਲਸ ਤ ਜਾਂ
ਲਵਕਾਸ ਸਬੰ ਧੀ ਲਨਰਣੇ ਿੈ ਣ ਦਾ ਅਖ਼ਲਤਆਰ ਲਦਾੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ;ੈ

(4)

ਇਾੱ ਕ ਲਵਅਕਤੀ, ਲਜਸ ਨਾਿ ਬਾੱ ਿਾ ਰਲ ੰ ਦਾ ੈ, ਿਈ ਕੁਦਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ੋਦ ਿੈ ਣ ਵਾਿੇ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ (ਇ ਨਾਂ
ਲਵਿ ਦਾਦਾ-ਦਾਦਾ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ, ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ ਜਾਂ ੋਰ ਲਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਲਮਿ ਦੇ
ੁੰ
ਨ) ਵਜੋਂ
ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ੈ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾੱ ਿੇ ਦੀ ਭਿਾਈ ਿਈ ਕਾਨੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ੈ; ਜਾਂ

(5)

ਸਰੋਗ੍ੇਟ ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ, ਲਜ ਨਾਂ ਨੰ 34 CFR §303.422 ਜਾਂ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ
639(a)(5) ਅਨੁਸਾਰ ਲਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਲਗ੍ਆ ੈ।

(n)

“ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਕਵਰੇਜ/ਬੀਮੇ” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ:
(1)

“ਪਰਾਈਵੇਟਬੀਮਾ” – ਬਾੱ ਿੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਲਰਵਾਰ ਿਈ ਲਸ ਤ ਸੰ ਭਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਾਗ੍ਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਧਰ
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ਦੀ ਕਵਰੇਜ। ਇਸ ਲਵਿ ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਲਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਲਦਆ ਲਗ੍ਆ ਬੀਮਾ, ਮੈਡੀਕਿ ਦੇ
ਬਾੱ ਿਤ ਿਾਤੇ ਅਤੇ ਲਸ ਤ ਸਬੰ ਧੀ ਬਾੱ ਿਤ ਿਾਤੇ ਸ਼ਾਲਮਿ ਦੇ
ੁੰ
ਨ।
(2)

“ਟਰਾਈਕੇਅਰ/ਟਰਾਈਵੈਸਟ” – ਫੌਜੀ ਅਮਿੇ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰਾਂ ਿਈ ਲਸ ਤ ਿਾਭ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ।

(3)

“ਸਰਕਾਰੀਬੀਮਾ” – ਬਾੱ ਿੇ ਿਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਾਿੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਸਟੇਟ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੈਡਰਿ), ਜੋ ਲਸ ਤ
ਸੰ ਭਾਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਨ। ਇਸ ਲਵਿ ਸਾਰੇ Apple Health ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਲਮਿ ਦੇ
ੁੰ
ਨ, ਇ ਨਾਂ ਲਵਿ Basic Health Plus, Medicaid, Medicaid Healthy ਲਵਕਿਪ ਅਤੇ
ਬਾੱ ਲਿਆਂ ਦਾ ਲਸ ਤ ਬੀਮਾ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਾਲਮਿ ਦਾ
ੁੰ
ੈ।

(o)

“ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਗ੍ ਏਜੰ ਸੀ (SLA)” ਦਾ ਮਤਿਬ ੈ, ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਲਸਾੱ ਲਿਆ ਬਾਰੇ ਮਲ ਕਮਾ।

(p)

“ਕੁਿ ਸਿਾਨਾ ਆਮਦਨ” ਦਾ ਮਤਿਬ :ੈ
(1)

ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਇਸ ਲਵਿ ਇ ਸ਼ਾਲਮਿ ਦੇ
ੁੰ
ਨ, ਪਰ
ਇ ਨਾਂ ਤਾੱ ਕ ਸੀਮਤ ਨ ੀਂ :ੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ ਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਬੇਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਸਮਰਾੱ ਥਾ
(ਅਪੰ ਗ੍ਤਾ) ਆਮਦਨ, ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਬਾਿ ਸ ਾਇਤਾ/ਰਲ ਣ ਸਲ ਣ, ੇਠਾਂ ਲਦਾੱ ਲਤਆਂ ਲਵਿੋਂ
ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਇਾੱ ਕ ੋਰ ਆਮਦਨ:
(i)

ਸਭ ਤੋਂ ਾਿੀਆਂ ਫੈਡਰਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਰਟਰਨ (ਫਾਰਮ 1040=ਿਾਈਨ 22;
1040A=ਿਾਈਨ 15; 1040EZ=ਿਾਈਨ 4);

(ii)

ਸਭ ਤੋਂ ਾਿੀਆ W2(s) ਅਤੇ/ਜਾਂ 1099(s) (ਫਾਰਮ W2=ਿਾਈਨ 1; 1099=ਕੁਿ ਿਾਈਨਾਂ 1, 2

ਅਤੇ 3)
(iii)

ਲਪਛਿੀਆਂ ਿਗ੍ਾਤਾਰ ਦੋ (2) ਤਨਿਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਿਾੱਪਾਂ; ਜਾਂ

(iv)

ਤਨਿਾ ਜਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਲਿਿਤੀ ਕਥਨ (ਇਸ ਲਵਿ ਕੰ ਪਨੀ/ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਫੋਨ
ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ/ਮਨੁਾੱਿੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰਰ ੋਣੇ ਿਾ ੀਦੇ ਨ)

(2)

ਬਾਵਰਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਿਈ, ਇਸ ਲਵਿ ੇਠਾਂ ਲਦਾੱ ਲਤਆਂ ਦੀ ਛੁਾੱ ਟੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਬਾਰੇ ਕੁਿ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਲਮਿ ੋਣਾ ਿਾ ੀਦਾ :ੈ
(i)

ਮਿ ਤਨਿਾ (ਕਮਾਈ ਗ੍ਈ ਆਮਦਨ); ਅਤੇ

(ii)

ਭਾੱ ਤੇ (ਅਣਕਮਾਈ ਆਮਦਨ)

(iii)

ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੋਂ ਿਾਈ ਗ੍ਈ ਅਾੱ ਗ੍ ਸਬੰ ਧੀ ਤਨਿਾ , ਅਟਾੱ ਿ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰ ਧੀ ਤਨਿਾ ਜਾਂ ਮੁਫਤ
ਜਾਂ ਬੇਲਸਕ ਾਉਲਸੰ ਗ੍ ਭਾੱ ਤੇ, ਜੇ ਭਾੱ ਤੇ ਦਾ ਭੁਗ੍ਤਾਨ ਕੀਤਾ ਲਗ੍ਆ ੈ ਅਤੇ ਤਨਿਾ ਦੀ ਉਸੀ
ਲਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾੱ ਟ ਲਿਆ ਲਗ੍ਆ ੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰ ਸ਼ਾਲਮਿ ਨ ੀਂ ਕਰਨਾ ਿਾ ੀਦਾ।
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