శిశువ్ులు మ్ర్ియు చిన్యనరులకు తొలి మ్దే తు

14.C

కుట ుంబ వ్యయుంభాగసాామ్యుం నిర్దేశాలు

14.C.1. పర్ిచయుం
(a)

అుంగవైకలయమ్ుతో ఉన్న వ్యకుుల విద్యయ చటట ుం (IDEA) లోని భాగమ్ు C, అుంగవైకలయమ్ుతో ఉన్న చిన్యనరులు
మ్ర్ియు శిశువ్ులకు సమ్గరమైన్, సమ్న్ాయుంతో కూడిన్ సేవ్ల అుంతర ఏజెన్సీ వ్యవ్సథ గా ఉుండేలా కాుంగెరసేే
రూప ుంద్ిుంచబడిుంద్ి. ఈ జన్యబాకు సేవ్లుంద్ిుంచడయనికి ఇపపటికద న్డుసతున్న పరసు తత కారయకరమ్ాలు ఉన్యనయని
కాుంగెరస్ గుర్ిుుంచిుంద్ి మ్ర్ియు ఈ కారయకరమ్ాలనినుంటిన్స సమ్న్ాయమ్ు చేసతకోవ్డయనికెై మ్ౌలిక వ్సతులన్త
అుంద్ిుంచడయనికి భాగమ్ు C రూప ుంద్ిుంచబడిుంద్ి. ద్యని ఫలితుంగా భాగమ్ు C కొరకు నిధతల సమ్కూరుప, పరభుతా
మ్ర్ియు పరయివేట బీమ్ాతో సహా సమ్ాఖ్య, ర్ాషట ర మ్ర్ియు సాథనిక నిధతల వ్న్రులన్త వినియోగిుంచతకోవ్డయనికెై
రూప ుంద్ిుంచబడిుంద్ి. మ్ుుందసతు చరయల ఖ్రుేల న్నినుంటిన్స భర్ిుంచడయనికి తగిన్నిన పరభుతా నిధతలు లేని
కారణుంగా, మ్ుుందసతు చరయల సేవ్లనినుంటిన్స పరభుతా ఖ్రుేలతో అుందజదయడుం సాధయపడదత. కుట ుంబాలు వార్ి
చిన్యనరుల యొకక కారయకరమ్ానికి ఆర్ిథకుంగా ద్ో హదుం చేయాలిీుంద్ిగా ఆశిుంచబడుతోుంద్ి. వ్యకిుగత ఆర్ోగయ
సుంరక్షణ/ బీమ్ా మ్ర్ియు చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు / మడిక్ఎయిడ్ అుందతబాట , ESIT యొకక
కుట ుంబ వ్యయాల భాగసాామ్యుం అవ్సర్ాలకు లోబడి ఉన్న భాగమ్ు C కి సుంబుంధిుంచి మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లన్త
అుందతబాట చేయడుం ద్యార్ా ఈ ఆశాభావ్ుం న్రవేరగలదత.

(b)

వైకలయుం గల శిశువ్ులు మ్ర్ియు చిన్యనరులు మ్ర్ియు వార్ి కుట ుంబాలకు పెదే సుంఖ్యలో సేవ్లన్త
అుంద్ిుంచతటకు ఈ వ్న్రులన్నుంటి వినియోగానిన అతయధికుం చేయుటకు పరతీ ర్ాషట ుంర పెైన్య బాధయత ఉుంట ుంద్ి. ఈ
వ్న్రులన్త చిన్యనరులకు అభివ్ృద్ిి పరయోజన్యలన్త అుంద్ిుంచడయనికి తగిన్ుంతగా మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లన్త
అుంద్ిుంచడయనికి ఉపయోగిుంచేలా చూసతకోవ్డుం కూడయ పరతీ ర్ాషట ుంర యొకక బాధయతగా ఉుంట ుంద్ి. ESIT తన్
విసు ృత అరహతయ పారతిపద్ికన్త నిరాహుంచతకోవ్డయనికి గాన్త, పరభుతా మ్ర్ియు వ్యకిుగత బీమ్ా మ్ర్ియు
రుసతమ్ులతో సహా అుందతబాట లో ఉన్న నిధతల వ్న్రులనినుంటి వినియోగమ్ు అతయుంతఆవ్శ్యకమై ఉుంద్ి.
బీమ్ా
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14.C.2. సాధయరణ మ్ారగ దరశకాలు
(a)

34 CFR §303.521 (ఇ) (2) (i) పరకారుం, ఈ కిరుంద్ి అుంశాలన్త అభయర్ిథసు తన్నపుపడు ESIT పరద్యతలు
తలిి దుండురలకు చెలిిుంపు మ్ర్ియు రుసతమ్ుల పాలసీ వ్యవ్సథ యొకక వారతపూరాక పరతిని అుంద్ిసు ారు:
(1)

మ్ుుందసతు చరయల సేవ్ల యొకక ఏర్ాపట కు సమ్మతిని వ్యకిుగతీకృత కుట ుంబ సేవా పరణయళిక
(IFSP) సమ్ావేశ్మ్ులో ప ుందతట; మ్ర్ియు

(2)

బీమ్ాబీమ్ాభాగమ్ు భాగమ్ు C యొకక సేవ్లకు చెలిిుంపుచేయడయనికి పరభుతా లేద్య వ్యకిుగత బీమ్ా
వినియోగిుంచతకోవ్డయనికి సమ్మతి.

(b)

తలిి దుండురలకు ESIT చెలిిుంపు మ్ర్ియు రుసతమ్ుల పాలసీ వ్యవ్సథ న్త అుంద్ిుంచి మ్ర్ియు తలిి దుండురల
సమ్మతిని ప ుంద్ి ఉుంటే తపప పరభుతా లేద్య వ్యకిుగత బీమ్ా కోసుం బిలిి ుంగ్ చేయడుంసాధయపడదత.

(c)

ఈ కిరుంద్ి విధతలు మ్ర్ియు సేవ్లు తపపనిసర్ిగా ESIT పరద్యతలచే సారాజనిక వ్యయుంతో
అుంద్ిుంచబడతయయి మ్ర్ియు కుట ుంబాలకు ఎలాుంటి ఖ్రుేలు ఉుండకపో వ్చతే:
(1)

చెైల్్ ఫెైుండ్ 34 CFR §§303.301లో 303.303 ద్యార్ా చిన్యనరుల అవ్సర్ాలు కన్తగొని
అమ్లు చేయడుం.

(2)

34 CFR §303.320, మ్ర్ియు 34 CFR §303.13 (బి) లోని మ్ూలాయుంకన్ుం మ్ర్ియు
అుంచన్యలకు సుంబుంధిుంచిన్ విధతల పరకారుం, మ్ూలాయుంకన్ుం మ్ర్ియు అుంచన్య.

(3)

34 CFR §§303.13 (బి) (11) మ్ర్ియు 303.33 లో నిరాచిుంచిన్టి సేవా సమ్న్ాయ సేవ్లు
(కుట ుంబ వ్న్రుల సమ్న్ాయమ్ు).

(4)

ఈ కిరుంద్ివాటికి సుంబుంధిుంచిన్ పర్ిపాలన్య మ్ర్ియు సమ్న్ాయ కారయకలాపాలు

(i)

303.345 పరకారుం 303.345 ద్యార్ా 34 CFR §§303.342 పరకారుం IFSP లు మ్ర్ియు
తయతయకలిక IFSP ల అభివ్ృద్ిి, సమీక్ష మ్ర్ియు అుంచన్య; మ్ర్ియు

(ii)

303.511 ద్యార్ా 34 CFR §§303.400 లోని విధయన్పరమైన్ భదరతయ చరయలన్త, మ్ర్ియు
303.346 ద్యార్ా 34 CFR §§303.300 లోని మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లన్త ర్ాషట వ
ర ాయపు
వ్యవ్సథ యొకక ఇతర భాగాలన్త అమ్లు చేయడుం.

(d)

పరభుతా ఆర్ోగయ సుంరక్షణ/ బీమ్ా మ్ర్ియు/ లేద్య వ్యకిుగత పరభుతా ఆర్ోగయ సుంరక్షణ/ బీమ్ా యొకక బిలిి ుంగుక
మ్ుుందత కుట ుంబాల ఆద్యయ మ్ర్ియు వ్యయ సమ్ాచయరుం, వ్యకిుగతుంగా గుర్ిుుంచదగిన్ సమ్ాచయర్ానిన విడుదల
చేయడయనికి సమ్మతి అుంద్ిుంచడయనికి, మ్ర్ియు పరభుతా మ్ర్ియు/ లేద్య వ్యకిుగత బీమ్ా కవ్ర్దజి ప ుందతటకు
వార్ి సమ్మతి కోసుం అడుగుతయరు. ఆద్యయ మ్ర్ియు వ్యయ సమ్ాచయరుం ద్ీని కోసుం వాడబడుతుుంద్ి కుట ుంబ
సామ్ర్ాథానిన లేద్య చెలిిుంచడయనికి అశ్కు తన్త గుర్ిుుంచయలి. కుట ుంబ చెలిిుంపు సిథతి యొకక సామ్రథ ాుం లేద్య
అసమ్రథ త కన్ససుం ఏటా అయిన్య లేద్య మ్ుుందతగాన్ే కుట ుంబుం అభయరథ న్లు ఉుంటే తపపనిసర్ిగా సమీక్ిుంచబడయలి
మ్రయు అపే్ట్ చేయబడయలి.
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(e)

"చెలిిుంచడయనికి అశ్కు త" అన్ే నిరాచన్యనిన ఒక కుట ుంబుం అన్తసర్ిుంచిన్టి యితే 34 CFR §303.521 (ఎ)
(4) (ii) పరకారుం, వార్ి చిన్యనరుల యొకక IFSP గుర్ిుుంచిన్ భాగమ్ు C యొకక అనిన సేవ్లన్త అుంద్ిుంచయలి
కుట ుంబుం. అదన్ుంగా, భాగమ్ు C యొకక సేవ్ల ఆలసయుం లేద్య తిరసకర్ిుంచబడటానికి కుట ుంబుం యొకక
చెలిిుంచడయనికి అశ్కు త కారణుం కాబో దత.

(f)

34 CFR §303.520 (a) (2) (i) మ్ర్ియు (iii) పరకారుం, మ్ుుందసతు చరయల పరద్యతలు భాగమ్ు C యొకక
సేవ్లన్త సీాకర్ిుంచడయనికి ఒక షరతు కాకపో వ్చతే, పరభుతా పరయోజన్యలు లేద్య బీమ్ా కోసుం ఒక తలిి లేద్య
తుండిర సెైన్ అప్ చేయాలి లేద్య న్మోదత కావాలి మ్ర్ియు చిన్యనరులు లేద్య తలిి దుండురలు అట వ్ుంటి
కారయకరమ్ాలలో ఇపపటికద న్మోదత కాన్టి యితే, పరభుతా పరయోజన్ుం లేద్య బీమ్ాన్త ఉపయోగిుంచతకోవ్డయనికి
మ్ుుంద్ే చిన్యనరుల లేద్య తలిి దుండురల సమ్మతిని ప ుందడుం తపపనిసర్ి. తలిి దుండురలు చిన్యనరుల కొరకు యాపిల్
హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్ లో న్మోదత చేయటానికి లేద్య అుందతబాట చేయడయనికి అన్తమ్తి అుంద్ిుంచన్పుడు,
మ్ుుందసతు చరయల పరద్యతలు ఇపపటికీ IFSP న్ుందత భాగమ్ు C యొకక మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లన్త
అుందతబాట లోకి తెచతేకోవాలి. చిన్యనరులకు యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్ యొకక ఉపయోగానికి సమ్మతి
లేకపో వ్డుం అన్ే విషయమ్ున్త ఆ చిన్యనర్ికి లేద్య కుట ుంబానికి ఈ భాగుం కిరుంద్ి ఎట వ్ుంటి సేవ్లన్ైన్య
అుంద్ిుంచడుంలో ఆలసాయనిన లేద్య తిరసాకర్ానిన కలిగిుంచడయనికి ఉపయోగిుంచకూడదత.

(g)

34 CFR §§303.520 (a) (3) (iv) మ్ర్ియు (బి) (1) (ii) పరకారుం, మ్ుుందసతు చరయల పరద్యతలు వ్యకిుగత
ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా వినియోగుం ఫలితుంగా కుట ుంబ వ్యయాల సాధయరణ శరణ
ర ుల యొకక
లిఖితపూరాక పరకటన్న్త అుంద్ిసు ారు, వీటిలో:
(1)

చిన్యనరులు, తలిి దుండురలు, చిన్యనరుల కుట ుంబ సభుయలకు బీమ్ా పాలసీ కిుంద సహ-చెలిిుంపు, సహబీమ్ా, పీరమియుం లేద్య తగిగుంపు లేద్య ఇతర ద్ీరఘకాలిక వ్యయాలు, పరయోజన్ుం కోలోపవ్డుం వ్ుంటి వార్ిిక
లేద్య జీవిత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా పర్ిమితులు;

(2)

కుట ుంబుం యొకక వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా పాలసీ కిుంద కవ్ర్ చేయబడిన్ వైకలయుం
గల చిన్యనరులకి ఆర్ోగయ బీమ్ా లభయత తలిి దుండురలు, లేద్య చిన్యనరుల కుట ుంబాలపెై పరతికూలుంగా
పరభావితుం కావ్చతే; మ్ర్ియు భాగమ్ు C యొకక మ్ుుందసతు చరయల సేవ్లన్త ప ుందడయనికి బీమ్ా
పాలసీ వాడకుం కారణుంగా ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా నిలిపివేయబడుతుుంద్ి; లేద్య

(3)

మ్ుుందసతు చరయ సేవ్ల కొరకు చెలిిుంచడయనికి వ్యకిుగత బీమ్ాన్త ఉపయోగిుంచడుం ద్యార్ా ఆర్ోగయ రక్షణ
వ్ర్ిుుంపు/ బీమ్ా పీరమియుంలు పరభావితుం కాగల సుంభావ్యత;

(h)

34 CFR §303.520 (ఎ) (2) (ii) పరకారుం, చిన్యనరుల/ మడిక్ఎయిడ్ మ్ర్ియు/ లేద్య వ్యకిుగత ఆర్ోగయ
కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా కోసుం యాపిల్ హెల్ు అుందతబాట ని ప ుందతటకు కిుంద్ి వాటిలో ఏద్ెైన్య సుంభవిసేు , మ్ుుందసతు
చరయల పరద్యతలు కుట ుంబుం యొకక సమ్మతిని ప ుందతతయరు:
(1)

అుందతబాట లో ఉన్న జీవితకాల వ్ర్ిుుంపులో లేద్య ఆ చిన్యనర్ి లేద్య తలిి దుండురల యొకక ఏద్ెైన్య
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ఇతర బీమ్ా పరయోజన్ుం యొకక తరుగుదల;
(2)

సేవ్ల కోసుం చిన్యనరుల యొకక తలిి దుండురల చెలిిుంపు ఫలితుంగా లేకపో తే పరజా పరయోజన్యలు లేద్య
భీమ్ా పథకుం ద్యార్ా చెలిిుంచబడవ్చతే;

(3)

ఫలితుంగా చిన్యనర్ి లేద్య తలిి దుండురల యొకక పరభుతా పరయోజన్యలు లేద్య బీమ్ా యొకక
నిలుపుదల లేద్య పీరమియమ్ులో పెరుగుదల జర్ిగితే; లేద్య

(4)

సుంపూరణ ఆర్ోగయ సుంబుంధిత వ్యయాల ఆధయరుంగా చిన్యనర్ి లేద్య చిన్యనరుల తలిి దుండురలకు
నివాసుం మ్ర్ియు సమ్ాజ-ఆధయర్ిత హకుకన్త కోలోపయిే పరమ్ాదుం.

34 CFR §303.521 (ఇ) పరకారుం, ESIT పరద్యతలు చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్ లేద్య

(i)

వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా సుంబుంధిుంచిన్ వార్ి విధయన్ సుంరక్షణలు లేద్య తలిి దుండురల యొకక
చెలిిుంపు ఆశ్కు తపెై ర్ాషట ుంర తీసతకొన్న నిరణ యానిన తలిి దుండురలకు మ్ుుందతగాన్ే వారతపూరాక న్ోటీసత
ఇవ్ాబడుతుద్ి.
తలిి దుండురలు కిరుంద్ి వాటికి హకుక కలిగి ఉుంటారు:

(j)

(1)

34 CFR §303.431 పరకారమ్ు ఒక మ్ధయవ్ర్ిుతామ్ులో పాలగగన్తట

(2)

34 CFR § §303.436 లేద్య 303.441 కిరుంద, ఏద్ి వ్ర్ిుుంచదగిన్ద్ి అన్ే ద్యనిపెై విచయరణ పరకిరయ
అభయర్ిథుంచతట;

(3)
(4)

34 CFR §303.434 కిరుంద ఒక ర్ాషట ర ఫిర్ాయదతన్త ద్యఖ్లు చేయుట మ్ర్ియు/లేద్య

ఆర్ిథక వ్యవ్హార్ాల కెియిమ్ుల యొకక తీర్ామన్యనిన వేగవ్ుంతుం చేయుటకు ర్ాషట ుంర చే ఏర్ాపట చేసిన్
ఏద్ెైన్య ఇతర విధయన్ుం.

మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లు కోసుం సమ్మతి ప ుంద్ిన్పుపడలాి చెలిిుంపులు మ్ర్ియు రుసతమ్ు విధయన్ుం యొకక

(k)

విధయన్ుం వార్ికి అుంద్ిుంచబడిపుపడు ఈ హకుకల గుర్ిుంచి కుట ుంబాలు తెలియజదయబడతయయి.

14.C.3. చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్ లేద్య వ్యకిుగతఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా
ఉపయోగిుంచతట కోసుం మ్ారగ దరశకాలు

(a)

చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడోి చేర్ిన్ చిన్యనరుల కుట ుంబ సభుయలకు కుట ుంబ వ్యయ
భాగసాామ్ాయనికి సుంబుంధిుంచి వార్ి చిన్యనరుల భాగమ్ు C యొకక మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లు చిన్యనరుల కోసుం
యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడుక చెలిిుంపు చేయబడతయరని తెలియజదయబడుతుుంద్ి. కుట ుంబుం వార్ి కోసుం ఇలా
కోరబడుతుుంద్ి
బిలిి ుంగ్ కోసుం వార్ి చిన్యనరుల యొకక గుర్ిుుంపు సమ్ాచయర్ానిన విడుదల చేయడయనికి వారతపూరాక
అన్తమ్తి. మ్ుుందసతుగా లిఖిత పూరాకుంగా వారసిన్ సమ్ాచయరుం, పరభుతా మ్ర్ియు/లేద్య వ్యకిుగత బీమ్ా
అుందతబాట

కోసుం సమ్మతి, మ్ర్ియు ఆద్యయ మ్ర్ియు వ్యయ ధృవీకరణ పతరుం యొకక కాపీని
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కుట ుంబానికి అుందజదయాలి.

(b)

వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా కలిగి ఉన్న కుట ుంబాలు IFSP లోని భాగుం C లోని మ్ుుందసతు చరయ
సేవ్లన్త బిలిి ుంగ్ చేయటానికి, ఇద్ి కుట ుంబానికి సుంబుంధిుంచిన్ ఖ్రుేలకి లోబడి ఉుండేలా, వారతపూరాక సమ్మతి
ఇవాాలని అడుగబడతయరు.

(c)

మ్ుుందసతు వారతపూరాక న్ోటీసత మ్ర్ియు ఆద్యయ మ్ర్ియు వ్యయ ధృవీకరణ ఫారుంలో ప ుందతపర్ిేన్
పరభుతా మ్ర్ియు/ లేద్య వ్యకిుగత బీమ్ాన్త అుందతబాట చేయడయనికి సమ్మతి, కుట ుంబానికి వ్యకిుగత
ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా సదతపాయాలన్త అన్తమ్తిుంచే ఫలితుంగా కుట ుంబానికి చెలిిసు తన్న
వ్యయాల యొకక సాధయరణ విభాగాల లిఖిత పూరాక వివ్రణన్త కలిగి ఉుంట ుంద్ి.

(d)

మ్ుుందసతుగా లిఖిత పూరాకుంగా వారసిన్ సమ్ాచయరుం, పరభుతా మ్ర్ియు/లేద్య వ్యకిుగత బీమ్ా
అుందతబాట కోసుం సమ్మతి, మ్ర్ియు ఆద్యయ మ్ర్ియు వ్యయ ధృవీకరణ పతరుం యొకక కాపీని
కుట ుంబానికి అుందజదయాలి.

(e)

IFSP సేవ్లన్త పెుంచడుం (పౌన్ఃపున్యుం, తీవ్రత, ప డవ్ు లేద్య వ్యవ్ధి) ఉన్నపుపడు వారతపూరాక
అన్తమ్తి కూడయ ప ుందబడుతుుంద్ి.

(f)

మ్ుుందసతు చరయ సేవ్ల కొరకు పరభుతా లేద్య వ్యకిుగత బీమ్ా బిలిి ుంగ్ కోసుం సమ్మతిుంచిన్పుపడు కుట ుంబాలు
చెలిిుంపులు మ్ర్ియు రుసతమ్ు విధయన్ుం యొకక పాలసీని అుంద్ిుంచబడతయయి.

(g)

34 CFR §303.521(a)(4)(iv)కు అన్తగుణుంగా, పరభుతా బీమ్ా లేద్య పరయోజన్యలు లేద్య వ్యకిుగత బీమ్ా
లేని కుట ుంబాల కుంటే, పరభుతా బీమ్ా లేద్య పరయోజన్యలు ఉన్న కుట ుంబాల న్తుండి అధికుంగా
అతివ్యతయయమ్ుగా రుసతమ్ులు వ్సూలు చేయకూడదత.

(h)

34 CFR §303.520 (బి) (1) పరకారుం, కుట ుంబాలు చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్
మ్ర్ియు వ్యకిుగత బీమ్ా కలిగి ఉన్నపుపడు, మ్ుుందసతు చరయ పరద్యతలు చిన్యనరుల తలిి దుండురల సమ్మతిని
ప ుందతతయరు::
(1)

IFSP లో ఉన్న మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లన్త తొలి సదతపాయానికి చెలిిుంచటానికి కుట ుంబ వ్యకిుగత
ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా యొకక ఉపయోగుం;

(2)

చిన్యనరుల IFSP లో ఆవ్ృతిు , ప డవ్ు, వ్యవ్ధి, లేద్య తీవ్రతలలో ఏద్ెైన్య పెరుగుదల కోసుం వ్యకిుగత
ఆర్ోగయ సుంరక్షణ/ బీమ్ా వినియోగిుంచతట,

(i)

కుట ుంబ వ్యయాలకు సుంబుంధిుంచి భాగుం C మ్ుుందసతు చరయ సేవ్ల కోసుం బిలుి-చెలిిుంపులు, సహ బీమ్ా,
మ్ర్ియు తగిగుంపులు, బిలుి చేయబడిన్వి సహా చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్ మ్ర్ియు వ్యకిుగత
ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/బీమ్ా కోసుం బిలిి ుంగ్ చేయుట అన్ేద్ి ESIT పరద్యత యొకక బాధయత.

(j)

భాగుం C మ్ుుందసతు చరయ సేవ్, కుట ుంబుం ఖ్రుేకు అన్తగుణుంగా ఉుంటే, అద్ి వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/
బీమ్ా కోసుం బిలుి మ్ర్ియు ఆపెై నిర్ాకర్ిుంచబడటుం, అపుపడు ఆమోదుం ప ుందడయనికి పరతీ పరయతనుం చేయాలి.
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అపీపల్ పారరుంభిుంచిన్పుపడు, కుట ుంబుం యొకక అభయరథ న్ మేరకు, FRC లేద్య ఇతర తగిన్ సిబబుంద్ికి
మ్దే తునివ్ావ్చతే. కుట ుంబానికి చెుంద్ిన్ వారు తపప వార్ి కుట ుంబ సభుయల కుట ుంబ సేవా పరణయళికలో (IFSP)
చేరేబడిన్ కుట ుంబ వ్యయ భాగసాామ్ాయనికి సుంబుంధిుంచిన్ భాగుం C కిరుంద మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లు కోసుం ఆర్ోగయ
సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా పీరమియుంలు, సహ చెలిిుంపులు, సహ బీమ్ా, మ్ర్ియు తగిగుంపులకు బాధయత
వ్హసతుుంద్ి. చెలిిుంచటానికి అసమ్రథ త యొకక నిరాచన్యనిన చేరుకోన్ేుందతకు గుర్ిుుంచడమైన్ద్ి.

(k)

భాగుం C యొకక ఒక పేర్ెుంట్ లేద్య కుట ుంబుం యొకక అరహత ఉన్న శిశువ్ు లేద్య చిన్యనర్ి యొకక తలిి దుండురలు
లేద్య కుట ుంబ సభుయలు వార్ి చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/మడిక్ఎయిడ్, లేద్య పెవ
ై ేట్ ఆర్ోగయ సుంరక్షణ
కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా కోసుం సమ్మతిని ఇవ్ాకపో వ్టుం అన్ేద్ి ఏద్ెైన్ భాగుం C యొకక మ్ుుందసతు చరయ సేవ్న్త ఆ
చిన్యనర్ి లేద్య కుట ుంబ సభుయల కుట ుంబ వ్యయ భాగసాామ్యుం ఆలసయుం చేయడయనికి లేద్య నిర్ాకర్ిుంచడయనికి
వినియోగిుంచబడదత. ఏద్ి ఏమైన్పపటికీ, సమ్మతి లేన్టి యితే న్లవార్ీ రుసతమ్ు షెడూయల్ (చెలిిుంపుల మ్ర్ియు
రుసతమ్ు విధయన్ుం యొకక విధయన్ుం 28.B.9 రుసతమ్ు) లో సాథన్ుం కలిపసతుుంద్ి.

(l)

బీమ్ా కమీషన్ వాషిుంగటన్ కార్ాయలయుం వార్ి ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా గుర్ిుంచిన్ పరశ్నలతో
తలిి దుండురలకు సహాయుం చేసు తుంద్ి. టోల్-ఫీర హాట్ి లన్ 1-800-562-6900.

14.C.4. కుట ుంబ వ్యయ భాగసాామ్యుం కోసుం సాధయరణ మ్ారగ దరశకాలు
(a)

ESIT కొరకు మ్ుుందసతు అరహత నిర్ాిర్ిుంచబడిన్ తరువాత, అనిన కుట ుంబాలు ఆద్యయుం మ్ర్ియు వ్యయ
సమ్ాచయరుం అుంద్ిుంచమ్ని, వ్యకిుగతుంగా గుర్ిుుంచదగిన్ సమ్ాచయర్ానిన విడుదల చేయడయనికి సమ్మతిుంచయలి
మ్ర్ియు మీ పరభుతా మ్ర్ియు/ లేద్య వ్యకిుగత బీమ్ాన్త అుందతబాట చేయడయనికి సమ్మతి అుంద్ిసు ాయి. కిుంద్ి
పర్ిసథ ితులలో పర్ిషకర్ిుంచడయనికి మ్ర్ియు దసాువేజు చేయడయనికి ఆద్యయుం మ్ర్ియు వ్యయ సమ్ాచయరుం
అవ్సరుం:
(1)

కుట ుంబ వ్యయ భాగసాామ్ాయనికి అన్తగుణుంగా ఒక కుట ుంబుం చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/
మడిక్ఎయిడ్ సేవ్ల అుందతబాట ని నిర్ాకర్ిుంచిన్పుడు;

(2)
(3)

ఒక కుట ుంబుం చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్ కోసుం దరఖ్ాసతు చేయుటకు
నిర్ాకర్ిుంచిన్పుడు;
కుట ుంబాధన్ వ్యయ భాగసాామ్యుంలో సేవ్లకు వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా
అుందతబాట ని కుట ుంబుం నిర్ాకర్ిుంచిన్పుడు;

(4)

వ్యకిుగత బీమ్ా సహ-చెలిిుంపులు, సహ బీమ్ా, మ్ర్ియు తగిగుంపులు చెలిిుంచే సామ్రి ాుం లేద్య
అశ్కు తన్త నిరణ యిుంచడుం; మ్ర్ియు,

(5)

(b)

ఒక కుట ుంబానికి పరభుతా లేద్య వ్యకిుగత బీమ్ా లేన్పుపడు మ్ర్ియు ఒక రుసతమ్ు అుంచన్య వేయబడితే.

సమ్ాఖ్య పేదర్ిక సాథయి (FPL) యొకక 200% వ్దే లేద్య పెైన్ సరుేబాట చేసిన్ వార్ిిక ఆద్యయుంలో ఆద్యయ
మ్ర్ియు వ్యయ సమ్ాచయరుం అుంద్ిుంచిన్టి యితే, కుట ుంబుం వార్ి వ్యకిుగత ఆర్ోగయుం యొకక ఉపయోగానికి
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సుంబుంధిుంచి సహ-చెలిిుంపులు, సహ బీమ్ా లేద్య మిన్హాయిుంపులు, ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా, మ్ర్ియు
వ్ర్ిుసేు, చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్ కవ్ర్దజి ఇవ్ాబడుతుుంద్ి.

(c)

FPL లో 200% కుంటే తకుకవ్గా సరుేబాట చేసిన్ వార్ిిక ఆద్యయుంలో ఆద్యయ మ్ర్ియు వ్యయ సమ్ాచయరుం
అుంద్ిుంచిన్టి యితే, కుట ుంబ పర్ిమ్ాణుం ఆధయరుంగా, కుట ుంబుం వార్ి వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా
వాడకుంతో అన్తబుంధిత సహ-చెలిిుంపులు, సహ బీమ్ా లేద్య తగిగుంపులు, మ్ర్ియు వ్ర్ిుసేు, చిన్యనరుల కోసుం
యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్ కవ్ర్దజ్ కోసుం చెలిిుంచయలిీన్ అవ్సరుం లేదత.

(d)

సహ చెలిిుంపులు, సహ బీమ్ా, లేద్య తగిగుంపులు అన్ేవి అనిన కుట ుంబాలకు, చివ్ర్ి ర్ిసార్ట నిధతల భాగుం C
యొకక చెలిిుంపుతో సహా ఇతర ఏజెన్సీ నిధతలు ఈ ఖ్రుేలన్త కవ్ర్ చేయడయనికి వినియోగిుంచవ్చతే.

14.C.5. చెలిిుంచతటకు ఆశ్కు త
(a)

కుట ుంబాలు వార్ి ఫేమిలీ ర్ిసో ర్ెీస్ కోఆర్ి్న్ేటర్ (FRC) లేద్య ఇతర తగిన్ సిబబుంద్ి న్తుండి సహ చెలిిుంపులు,
సహ బీమ్ాలేద్య తగిగుంపులు చెలిిుంచటానికి "చెలిిుంచతటకు అసమ్రథ త" న్త అభయర్ిథుంచవ్చతే. అభయరథ న్న్త
సీాకర్ిుంచిన్ తరువాత, FRC ఆద్యయ మ్ర్ియు వ్యయ ధృవీకరణ పతయరనిన పూర్ిు చేయడుంలో కుట ుంబానికి
సహాయుం చేసు తుంద్ి.

(b)

కుట ుంబానికి మొతు ుం సరుేబాట వార్ిిక ఆద్యయుంలో 10% కన్యన ఎకుకవ్ చెలిిుంచదగని వార్ిికుంగా
అన్తమ్తిుంచదగిన్ వ్యయాలన్త కలిగి ఉన్నటి గుర్ిుుంచే ఆద్యయ మ్ర్ియు వ్యయ ధృవీకరణ ఫలితయల
ఆధయరుంగా "చెలిిుంచడయనికి ఆశ్కు త" గా నిరణ యిుంచబడుతుుంద్ి.
(1)

ఒక "చెలిిుంచడయనికి అశ్కు త" నిరణ యుం తీసతకుుంటే, సహ-చెలిిుంపులు, సహ బీమ్ా, లేద్య తగిగుంపులు
కోసుం చెలిిుంచయలిీన్ చివ్ర్ి ర్ిసార్ట లేద్య ఇతర ఏజెన్సీ నిధతలు వ్ుంటి భాగుం C నిధతలన్త వాడవ్చతే.

(2)

సేవ్ మ్ర్ిుంత ఖ్రుేతో కూడిన్ పది తిలో అుంద్ిుంచిన్టి యితే, భాగుం C అద్ే పరద్యతన్త
ఉపయోగిుంచతకోవ్డుం లేద్య వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా వ్ుంటి ఖ్రుేలన్త చెలిిసు తుంద్ి.

(c)

కుట ుంబానికి చెుంద్ిన్ "చెలిిుంచడయనికి ఆశ్కు త" కన్ససుం ఏటా అయిన్య లేద్య మ్ుుందతగాన్ే కుట ుంబ అభయరథ న్లు
ఉుంటే తపపనిసర్ిగా సమీక్ిుంచబడయలి మ్రయు అపే్ట్ చేయబడయలి.

(d)

IFSP యొకక అమ్లులో ఎపుపడెైన్య, కుట ుంబపు "చెలిిుంచడయనికి అశ్కు త” సాథయిలో మ్ారుపని, వారు
వీల ైన్ుంత తారగా FRC కి తెలియజదయాలి మ్ర్ియు ఒక కొతు చెలిిుంచడయనికి అశ్కు తకు అభయర్ిథుంచవ్చతే.
ఎపుపడెైన్య ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ాలో మ్ారుపలు జర్ిగిన్టి యితే, కుట ుంబుం వార్ి FRC తో ఆ
మ్ారుపలన్త తెలియజదయాలి.

(e)

ఏద్ెైన్య కుట ుంబుం "చెలిిుంచతటకు అసమ్రథ త" అన్ే నిరాచన్యనిన 34 CFR §303.521 (A) (4) (ii) పరకారుం
అన్తసర్ిుంచిన్టి యితే, వార్ి చిన్యనరుల కోసుం IFSP గుర్ిుుంచిన్ భాగుం C యొకక అనిన సేవ్లన్త కుట ుంబానికి
ఎట వ్ుంటి వ్యయుం లేకుుండయన్ే అుంద్ిసు తుంద్ి. అదన్ుంగా, భాగమ్ు C యొకక సేవ్ల ఆలసయుం లేద్య
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తిరసకర్ిుంచబడటానికి కుట ుంబుం యొకక చెలిిుంచడయనికి అశ్కు త కారణుం కాబో దత.

(f)

కుట ుంబానికి చెలిిుంచదగని అసమ్రథ త లేకపో తే, వార్ి వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా సహ
చెలిిుంపులు, సహ బీమ్ా, మ్ర్ియు తగిగుంపులు చెలిిుంచడయనికి బాధయత వ్హసతుుంద్ి.

14.C.6. రుసతమ్ులు
(a)

చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్ లేద్య వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా కోసుం వార్ికి
అుందతబాట చేసేుందతకు సమ్మతి (పారరుంభుంలో మ్ర్ియు సేవ్లు పెర్ిగిన్పుపడు) అుంద్ిుంచే కుట ుంబాలు, కుట ుంబ
వ్యయ భాగసాామ్ాయనికి సుంబుంధిుంచిన్ సేవ్లకు, రుసతమ్ు చెలిిుంపు న్తుండి మిన్హాయిుంపు ప ుందతతయరు.

(b)

చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్ కలిగి ఉన్న కుట ుంబాలు, చెలిిుంచడయనికి ఆశ్కు త అన్ే
నిరాచన్యనికి, మ్ర్ియు భాగుం C యొకక మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లు చిన్యనరులకు యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్
కవ్ర్దజ్ కోసుం కుట ుంబ వ్యయ భాగసాామ్ాయనికి సుంబుంధిుంచి నిర్ాకరణకు అన్తగుణుంగా ఉన్న కుట ుంబాలు
రుసతమ్ు చెలిిుంపు న్తుండి మిన్హాయిుంచబడతయయి.

(c)

కిుంద్ివాటిలో ఏద్ెైన్య, కుట ుంబ ఆద్యయుం మ్ర్ియు వ్యయ సమ్ాచయరుం న్లవార్ీ రుసతమ్ు షెడూయలోి
నియామ్కానిన నిర్ాిర్ిుంచడయనికి ఉపయోగిుంచబడుతుుంద్ి:
(1)

చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/ మడిక్ఎయిడ్ లేని కుట ుంబాలు మ్ర్ియు వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ
కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా లేని వార్ికి న్లవార్ీ రుసతమ్ు షెడూయల్ వార్ి కుట ుంబ పర్ిమ్ాణుంపెై ఆధయరపడి
ఉుంట ుంద్ి మ్ర్ియు వార్ిిక ఆద్యయుం సరుేబాట చేయబడుతుుంద్ి.

(2)

భాగుం C యొకక మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లు కోసుం కుట ుంబ వ్యయ భాగసాామ్యుం ద్యార్ా వార్ి వ్యకిుగత
ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా అుందతబాట ని నిర్ాకర్ిుంచి మ్ర్ియు ఆద్యయ, వ్యయ సమ్ాచయర్ానిన
అుంద్ిుంచిన్ కుట ుంబాలు వాటి కుట ుంబుం పర్ిమ్ాణుం మ్ర్ియు వార్ిిక సరుేబాట ఆద్యయుం ఆధయరుంగా
న్లవార్ీ రుసతమ్ు షెడూయలోి చేరేబడతయయి.

(d)

ఆద్యయుం మ్ర్ియు వ్యయుం సమ్ాచయరుం అుంద్ిుంచడయనికి నిర్ాకర్ిుంచే కుట ుంబాలు కుట ుంబ పర్ిమ్ాణయల
ఆధయరుంగా అతయధిక సాథయిలో న్లవార్ీ రుసతమ్ు షెడూయల్ లుందత ఉుంచబడతయయి.

14.C.7. చెలిని చెలిిుంపులు
(a)

ఆద్యయ మ్ర్ియు వ్యయ దృవీకరణ ఫారమ్ యొకక సమ్ాచయరుం ఆధయరుంగా, కుట ుంబానికి వ్యయ
భాగసాామ్ాయనికి సుంబుంధిుంచిన్ సేవ్లకు వార్ి సహ-చెలిిుంపులు, సహ బీమ్ా, తగిగుంపులు లేద్య రుసతమ్ు
చెలిిుంచగల సామ్రథ ాుం ఉన్నటి నిరణ యిుంచబడితే, ఈ సేవ్లు తిరసకర్ిుంచబడతయయి. ఈ కారణుంగా, సుంతులన్ుం
90 ర్ోజుల ఇన్యాయిసతక సమ్ాన్ుంగా లేన్ుందతన్ ఇద్ి జరగవ్చతే.

(b)

కుట ుంబుం, సేవా పరద్యత మ్ర్ియు FRC ఒక సేవ్ వ్రకు కుట ుంబుం మ్ర్ియు సేవా సుంసథ మ్ధయ చెలిిుంపు
పథకానిన విడుదల చేయక మ్ుుందత లిఖిత పూరాక న్ోటీసతన్త అుందతకుుంట ుంద్ి మ్ర్ియు FRC సేవ్లు,
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మ్ూలాయుంకన్ుం, IFSP అభివ్ృద్ిి మ్ర్ియు సమీక్షలతో పాట కుట ుంబుం మ్ర్ియు సేవ్లుంద్ిుంచే సుంసథ మ్ధయ
చెలిిుంపు పథకుం అభివ్ృద్ిి చేయబడే వ్రకు మ్ర్ియు విధయన్ సుంరక్షణలు కొన్సాగుతయయి.
కుట ుంబుం మ్ర్ియు సేవా ఏజెన్సీ, కుట ుంబుం, FRC మ్ర్ియు సర్ీాసత పరద్యతలచే ఒక చెలిిుంపు పథకుం

(c)

అభివ్ృద్ిి

చేయబడి,

అుంగీకర్ిుంచిన్టి యితే,

కుట ుంబుం

వ్యయ

భాగసాామ్యుంతో

సేవ్లన్త

తిర్ిగి

పారరుంభిుంచవ్చేని తెలియజదయబడుతుుంద్ి.

14.C.8. నిరాచన్యలు
ఈ మ్ారగ దరశకాల పరయోజన్యల కోసుం కిరుంద్ి నిరాచన్యలు వ్ర్ిుసు ాయి:

(a)

"అన్తమ్తిుంచదగిన్ వ్యయాలు" అుంటే:
(1)

మ్ూడవ్ పార్ీటకి చెలిిుంచిన్ చిన్యనరుల సహాయుం/ భరణుం;

(2)

తలిి దుండురలు పనిచేసేటపుపడు లేద్య పాఠశాలకు వళ్ళేటపుపడు చిన్యనరుల సుంరక్షణ ఖ్రుే కుట ుంబుంచే
చెలిిుంచబడుతుుంద్ి; మ్ర్ియు

(3)

తిర్ిగి చెలిిుంపు చేయబడని మ్ుందతలు, వైదతయనిచే నిర్దేశిుంచిన్ మ్ుందతలు మ్ర్ియు దుంత వైదయ
ఖ్రుేలు, సహ చెలిిుంపు మ్ర్ియు తగిగుంపులు, చెలిిుంచిన్ పీరమియుంతో సహా కుట ుంబుం ద్యార్ా
చెలిిుంచబడున్త.

(b)

"సహా-బీమ్ా" అుంటే: ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్ కోసుం తలిి దుండురల (లు) చే ఖ్రుే చేయబడటుం. ఉద్యహరణకు,
సేవ్ యొకక ఖ్రుేలో ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్ ద్యార్ా 80% మ్ర్ియు తలిి దుండురల (లు) ద్యార్ా 20%
చెలిిుంచబడుతుుంద్ి.

(c)

"సహ చెలిిుంపు" అుంటే: ఆర్ోగయ సుంరక్షణ బీమ్ా పాలసీ నిరణ యిుంచిన్ మొతు ుం ఒక తలిి లేక తుండిర (లు) ఒక
నిర్ిేషట సేవ్, సామ్గిర లేద్య సరఫర్ా కోసుం వార్ి ఆర్ోగయ సుంరక్షణ పరద్యతకి చెలిిసు ారు. సేవ్ లేద్య
సరఫర్ాద్యరుడికి న్ేరుగా చెలిిుంపు చేయబడుతుుంద్ి.

(d)

"తగిగుంచదగిన్" అన్గా కవ్ర్ చేయబడిన్ వైదయ/ దుంత ఖ్రుేల యొకక ఒక భాగానిన తలిి లేక తుండిర (లు) చే
వచిేుంచబడి మ్ర్ియు పరయోజన్యలు అుందతబాట లోకి ర్ావ్డయనికి మ్ుుందత వారు చెలిిుంచడయనికి బాధయత
వ్హసాురు. సహ చెలిిుంపులు మ్ర్ియు/ లేద్య సహ బీమ్ా తగిగుంపులకు వ్ర్ిుుంచదత.

(e)

“కుట ుంబ వ్యయ భాగసాామ్ాయనికి సుంబుంధిుంచిన్ మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లు” అుంటే సహాయక సాుంకదతిక పర్ికర్ాలు,
సహాయక సాుంకదతిక, ఆడియాలజీ, కౌనిీలిుంగ్, ఆర్ోగయ సేవ్లు, న్ర్ిీుంగ్ సేవ్లు, పో షణ సేవ్లు, వ్ృతిు చికితీ,
భౌతిక చికితీ, మ్ాన్సిక సేవ్లు, సామ్ాజిక కారయ సేవ్లు, మ్ర్ియు పరసుంగుం భాషా ర్ోగ చికితీ సేవ్లు
అుంటే పరతి శిశువ్ు IDEA మ్ుుందసతు చరయ విభాగుం చిన్యనరుల అభివ్ృద్ిిని మ్ర్ియు చిన్యనరుల అభివ్ృద్ిిని
మరుగుపరచడయనికి సుంబుంధిుంచిన్ కుట ుంబ అవ్సర్ాలు విసు ర్ిుంచేుందతకు రూప ుంద్ిుంచబడిుంద్ి. తలిి దుండురల
సహకారుంతో ఈ సేవ్లు ఎుంపిక చేయబడతయయి. అవి పరభుతా పరయవేక్షణలో అరహతగల సిబబుంద్ిచే
అుంద్ిుంచబడిన్వి, వాషిుంగటన్ సేటట్ యొకక నిరాచన్ుం పరకారుం "అరహత", మ్ర్ియు వ్యకిుగత కుట ుంబ సేవ్
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పరణయళికకు అన్తగుణుంగా ఉుంటాయి (IFSP).

(f)

"మ్ుుందసతు చరయ సేవ్ల కాుంటారకటర్ (సాథనిక లీడ్ ఏజన్సీ)" అన్గా సాథనికుంగా నియమిుంచబడిన్ ఏజెన్సీ లేద్య సుంసథ
మ్ుుందసతు చరయ సేవ్ల ఒపపుందుం కలిగి, పారరుంభ విద్యయ విభాగుం (DEL), శిశువ్ులు మ్ర్ియు చిన్యనరులకు తొలి
మ్దే తు (ESIT) సేవ్లు ఆమోద్ిుంచబడిన్ వాషిుంగటన్ సేటట్ గారుంట్ దరఖ్ాసతుకు అన్తగుణుంగా ఉుంటాయి.

(g)

"మ్ుుందసతు చరయ సేవ్ల పరద్యత" అుంటే IDEA, భాగుం C, మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లు అుంద్ిుంచే ఒక సాథనిక పరభుతాుం
లేద్య వ్యకిుగత సేవా పరద్యత లేద్య ఏజెన్సీ.

(h)

"కుట ుంబ వ్యయ భాగసాామ్యుం" అుంటే, కుట ుంబుం వార్ి చిన్యనరుల సేవ్లో ఆర్ిథక సహాయుం చేసు తుంద్ి, (1)
కుట ుంబుం యొకక వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ/ బీమ్ా, మ్ర్ియు/ లేద్య (2) చిన్యనరుల కోసుం యాపిల్ హెల్ు/
మడిక్ఎయిడ్, లేద్య (3) రుసతమ్ులు, వాటి కోసుం IDEA, భాగుం C యొకక కుట ుంబ వ్యయ భాగసాామ్ాయనికి
సుంబుంధిుంచిన్ మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లు.

(i)

"ఫాయమిలీ ర్ిసో ర్ెీస్ కోఆర్ి్న్ేటర్ (FRC)" అుంటే వ్యకిుగతమైన్ కుట ుంబ సేవా పరణయళిక (IFSC) లో గుర్ిుుంచిన్టి ,
మ్ర్ియు మ్ుుందసతు చరయ కారయకరమ్ుం యొకక హకుకలు మ్ర్ియు విధయన్పరమైన్ భదరతయ పరమ్ాణయలన్త
సీాకర్ిుంచడుంతో మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లు మ్ర్ియు ఇతర వ్న్రులన్త ప ుందడుం కోసుం అరహతగల చిన్యనరుల
మ్ర్ియు అతని/ఆమ కుట ుంబ సభుయలకు సహాయపడే వ్యకిు.

(j)

“అధిక పీరమియుం/ విపతు
ు సుంరక్షణ పరధయన్ వైదయ కవ్ర్దజీ” అుంటే $5,000 వార్ిిక మిన్హాయిుంపుతో బీమ్ా లేద్య
ఇుంకా ఎకుకవ్ ఇుందతమ్ూలుంగా మ్ుుందసతు చరయ బిలిి ుంగ్ పరయోజన్యల కోసుం ఇద్ి న్మ్మదగని బీమ్ాగా
పర్ిగణుంచబడుతుుంద్ి.

(k)

"వ్యకిుగతమైన్ కుట ుంబ సేవా పరణయళిక, (IFSP)" అుంటే IDEA యొకక మ్ుుందసతు చరయ విభాగుంలో మ్ర్ియు
చిన్యనరుల కుట ుంబుంలో అరహత ప ుంద్ిన్ చిన్యనరులకు మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లన్త అుంద్ిుంచడయనికి ఒక లిఖిత
పూరాక పరణయళిక. పరణయళిక తపపనిసర్ి:
(1)

మ్ుుందసతు చరయ సేవ్ల ఏర్ాపట లో పాలగగన్న కుట ుంబ సభుయలు మ్ర్ియు సమ్ుచితమైన్ అరహతగల
సిబబుంద్ి సుంయుకు ుంగా అభివ్ృద్ిి చేయబడతయరు;

(2)

చిన్యనర్ి యొకక బహువిధి మ్ూలాయుంకన్ుం మ్ర్ియు అుంచన్య ఆధయరుంగా ఉుంట ుంద్ి;

(3)

తలిి దుండురల అన్తమ్తితో, కుట ుంబ వ్న్రుల యొకక పరకటన్, పారధయన్యతలన్త మ్ర్ియు
చిన్యనరుల అభివ్ృద్ిిని మరుగుపరేడయనికి సుంబుంధిుంచిన్ విషయాలు; మ్ర్ియు

(4)

వార్ి చిన్యనరుల పరతేయక అవ్సర్ాలన్త తీరేడయనికి కుట ుంబుం యొకక సామ్ర్ాథానిన
మరుగుపరేడయనికి అవ్సరమైన్ పరతేయక మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లు యొకక ఒక వివ్రణన్త
చేర్ాేలి.

(l)

"IFSP మ్ుుందసతు చరయ సేవ్లు" అుంటే ఒక శిశువ్ు లేద్య చిన్యనర్ి యొకక IFSP లో వివ్ర్ిుంచిన్ మ్ుుందసతు
చరయ సేవ్లు అని అరథ ుం.
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(m)

"పేర్ెుంట్" అుంటే:
(1)

ఒక చిన్యనర్ి యొకక జీవ్సుంబుంధమైన్ లేద్య పెుంపుడు తలిి /తుండి;ర

(2)

ఒక పుంపుడు పేర్ెుంట్, ర్ాషట ర చటట ుం తపప, నిబుంధన్లు లేద్య ఒక ర్ాషట ుంర తో లేద్య సాథనిక సుంసథ తో గల
ఒపపుంద బాధయతలు ఒక పేర్ెుంటాగ తయతయకలికుంగా ఉన్న ఒక పెుంపుడు పేర్ెుంటిన నిషేధిుంచతన్త;

(3)

ఒక సుంరక్షకులు సాధయరణుంగా చిన్యనర్ి యొకక పేర్ెుంటాగ వ్యవ్హర్ిుంచడయనికి అధికారుం కలిగి ఉుంటారు,
లేద్య చిన్యనర్ి కోసుం మ్ుుందసతు చరయ, విదయ, ఆర్ోగయుం లేద్య అభివ్ృద్ిే నిరణ యాలు తీసతకున్ే అధికారుం
కలిగి ఉుంటారు (అయితే చిన్యనర్ి ర్ాషట ుంర యొకక ఒక వార్్ అయితే అద్ి ర్ాషట మ
ర ే కాదత);

(4)

చిన్యనర్ి జీవ్న్ుం, లేద్య చిన్యనరుల సుంక్దమ్ కోసుం చటట బది ుంగా బాధయత కలిగిన్ ఒక వ్యకిు జీవ్సుంబుంధ
లేద్య పెుంపుడు తలిి దుండురలు సాథన్ుంలో (ఒక తయత, సవ్తి తలిి లేద్య ఇతర బుంధతవ్ులతో సహా)
చటట బదే ుంగా బాధయతయ వ్హుంచే వ్యకిు; లేద్య

(5)

34 CFR అన్తగుణుంగా నియమిుంచబడిన్ కృతిరమ్ గరభద్యరణ చేయు పేర్ెుంట్
చటట ుం యొకక §303.422 లేద్య 639 (a) (5) విభాగుం.

(n)

"పరభుతా లేద్య వ్యకిుగత ఆర్ోగయ సుంరక్షణ కవ్ర్దజ్/ బీమ్ా" అుంటే:
(1)

“వ్యకిుగత బీమ్ా” – ఒక చిన్యనర్ి మ్ర్ియు/ లేద్య కుట ుంబ సభుయలకు ఆర్ోగయ సుంరక్షణ ఖ్రుేల
యొకక మ్ూడవ్ పార్ీట కవ్ర్దజ్. ఇద్ి ఉపాధి సుంబుంధిత మ్ర్ియు వ్యకిుగతుంగా కొన్తగోలు చేయబడిన్
బీమ్ా, వైదయ ప దతపు ఖ్ాతయలు మ్ర్ియు ఆర్ోగయ ప దతపు ఖ్ాతయలు కలిగి ఉుంట ుంద్ి.

(2)

“ట్క
ై దర్/ట్వ
ై స్ట ” - సెైనిక సిబబుంద్ి మ్ర్ియు వార్ి కుట ుంబాలకు ఆర్ోగయ పరయోజన్ కారయకరమ్ుం.

(3)

“పరభుతా బీమ్ా” – చిన్యనరుల కోసుం ఆర్ోగయ సుంరక్షణ సేవ్లకు చెలిిసు తన్న పరభుతా నిధతలతో చేబటిటన్
ఒక కారయకరమ్ుం (ర్ాషట ుంర మ్ర్ియు/ లేద్య సమ్ాఖ్య). ఇుందతలో పారథమిక ఆర్ోగయుం పి స్ సహా యాపిల్
హెల్ు కారయకరమ్ాలు, మడిక్ఎయిడ్, మడిక్ఎయిడ్ ఆర్ోగయకరమైన్ ఐచిికాలు, మ్ర్ియు
చిన్యనరుల ఆర్ోగయ బీమ్ా కారయకరమ్ుం.

(o)

"సేటట్ లీడ్ ఏజెన్సీ (SLA)" అుంటే మ్ుుందసతు శిక్షణ విభాగుం.

(p)

"మొతు ుం వార్ిిక ఆద్యయుం" అుంటే:
(1)

ఉపాధి మ్ర్ియు/ లేద్య ఇతర వ్న్రుల న్తుండి వార్ిిక ఆద్యయుం, వీటితో సహా పర్ిమితుం కానిద్ి:
పరభుతా సహాయక గారుంట్, నిరుద్ో యగ పర్ిహారుం, వైకలయుం యొకక ఆద్యయుం, అుంద్ిన్ చిన్యనర్ి
మ్దే తు/భరణుం, ఈ కిరుంద్ి వాటిలో ఒకటిగా గుర్ిుుంచబడిన్ ఇతర ఆద్యయుం:

(i)

ఇటీవ్ల సమ్ాఖ్య ఆద్యయుం పన్తన ర్ాబడి (ఫారుం 1040=ల ైన్ 22; 1040A =
ల ైన్ 15; 1040EZ = ల ైన్ 4);

(ii)

అతయుంత తయజా W2(s) మ్ర్ియు/ లేద్య 1099(లు) (ఫారమ్ు W2=ల ైన్ 1; 1099=మొతు ుం
ల ైన్తలు 1, 2 & 3)
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(iii)

చివ్ర్ి ర్ెుండు (2) వ్రుస చెలిిుంపులు; లేద్య

(iv)

జీతుం లేద్య వేతన్యల లిఖితపూరాక వివ్రణ (సుంసథ /యజమ్ాని పేరు, చిరున్యమ్ా, ఫో న్
న్ుంబర్ మ్ర్ియు సూపర్ెైాజర్/మ్ాన్వ్ వ్న్రుల సిబబుంద్ి సుంతకుం)

(2)

ఏకర్ీతి సేవ్ల సభుయల కోసుం మొతు ుంతో సహా శెలవ్ు మ్ర్ియు ఆద్యయాల వివ్రణలో
చూపిుంచడమైన్ద్ి:

(i)
(ii)

మ్ూల వేతన్ుం (సుంపాద్ిుంచిన్ ఆద్యయుం); మ్ర్ియు

(iii)

అద్ే వేతన్ చెలిిుంపు సమ్యుంలో భతయుం చెలిిుంపు మ్ర్ియు తగిగుంపు ఉుంటే అగిన పరమ్ాద

భతయయలు (సుంపాద్ిుంచని ఆద్యయుం)

ఖ్రుేలు, తక్షణ పరమ్ాదుం చెలిిుంపు, లేద్య ఉచిత లేద్య గృహ మ్ూల భతయుంతో చేరేవ్దతే.
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