குழந்தைகள் மற்றும் நடக்கத்தைொடங்கும் குழந்தைகளுக்கொன
ஆரம்பகொல ஆைரவு

14.C குடும்பச் செலவு பங்கேற்பு வழிோட்டுதல்ேள்
14.C.1. அறிமுேம்
(a)

குகைபொடுகைய தனிநபர் ைல்விச் சட்ைம் (IDEA) ஒரு விரிவொன,
ஒருங்ைிகைந்த, குகைபொடுகைய குழந்கதைள் மற்றும்
நைக்ைத்கதொைங்கும் குழந்கதைளுக்ைொன உள் முைவர் சசகவைள்
முகைகமயொை ைொங்ைிரஸொல் வடிவகமக்ைப்பட்ைது. இந்த
மக்ைளுக்கு சசகவ கசய்யும் திட்ைங்ைள் ஏற்ைனசவ இருக்ைின்ைன
என்பகத ைொங்ைிரஸ் அைீ ைரிக்ைின்ைது மற்றும் பகுதி C இந்த
திட்ைங்ைகை ஒருங்ைிகைக்ை உள்ைட்ைகமப்கப வழங்ை
வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ைது. இதன் விகைவொை, பகுதி C க்ைொன நிதி
கபொது மற்றும் தனியொர் ைொப்பீடு உள்ைிட்ை மத்திய, மொநில மற்றும்
உள்ளூர் நிதி ஆதொரங்ைகைப் பயன்படுத்த
வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ைது. ஆரம்பைொல தகலயீட்டுச்
கசலவினங்ைளுக்கு கபொது நிதி சபொதுமொனதொை இல்கல என்பதொல்,
அகனத்து ஆரம்ப தகலயீட்டு சசகவைளும் கபொது கசலவில்
வழங்ை இயலொது. குடும்பங்ைள் தங்ைள் குழந்கதயின் திட்ைத்திற்கு
நிதியைிப்பதற்கு எதிர்பொர்க்ைப்படுைிைது. இந்த எதிர்பொர்ப்பு ESIT இன்
குடும்ப கசலவு பங்சைற்பு சதகவைளுக்கு உட்பட்டு அந்த பகுதி சி
ஆரம்ப தகலயீடு சசகவைைில் தனியொர் சுைொதொர பொதுைொப்பு /
ைொப்பீடு மற்றும் குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதொரம்
சபொன்ைவற்கை அணுகுவதன் மூலம் நிகைசவற்ை முடியும்.

(b)

குகைபொடுகைய குழந்கதைள் மற்றும் நைக்ைகதொைங்கும்
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குழந்கதைள் மற்றும் அவர்ைைது குடும்பங்ைளுக்கு சசகவ
கசய்வதற்ைொை இந்த வைங்ைகை அகனத்கதயும் பயன்படுத்துவது
ஒவ்கவொரு மொநிலத்தின் ைைகமயொகும். இந்த வைங்ைள்
குழந்கதக்கு சமம்பொட்டு நன்கமைகை வழங்ை சபொதுமொனது
என்பதற்ைொை ஆரம்ப தகலயீடு சசகவைகை வழங்ை
பயன்படுத்தப்படுைின்ைன என்பகத உறுதி கசய்வது ஒவ்கவொரு
மொநிலத்திலும் ைைகமயொகும். ESIT அதன் பரந்த தகுதிைகை
நிர்வைிப்பதற்கு, கபொது மற்றும் தனியொர் ைொப்பீடு மற்றும்
ைட்ைைங்ைள் உள்ைிட்ை அகனத்து நிதி ஆதொரங்ைகையும்
பயன்படுத்துவது அவசியம்.
14.C.2. சபாதுவான வழிமுறறேள்
(a)

34 CFR §303.521 (இ) (2) (i) ESIT படி வழங்குநர்ைள் கபற்சைொருக்கு
நிதி மற்றும் ைட்ைைக்கைொள்கையின் எழுத்துப்பூர்வமொன நைகலக்
கைொடுப்பொர்ைள்.
(1)

ஆரம்பைொல தகலயீட்டுச் சசகவைள் வழங்குவதற்ைொன
ஒப்புதல் தனிப்பட்ை குடும்ப சசகவத் திட்ைத்தின் (IFSP)
கூட்ைத்தில் கபைப்படுைிைது; மற்றும்

(2)
(b)

பகுதி சி சசகவைகை கசலுத்த கபொது அல்லது தனியொர்
ைொப்பீடு பயன்படுத்த ஒப்புதல்.

கபற்சைொர்ைளுக்கு நிதி மற்றும் ைட்ைைக் கைொள்கை
வழங்ைப்படும்வகர மற்றும் கபற்சைொரின் ஒப்புதல் கபைப்படும்
வகர கபொது அல்லது தனியொர் ைொப்பீட்டு பில்லிங் கசய்ய
முடியொது.

(c)

ைீ ழ்க்ைண்ை கசயல்பொடுைள் மற்றும் சசகவைள் ESIT
வழங்குநர்ைைொல் கபொது கசலவில் வழங்ைப்பை சவண்டும்
மற்றும் எந்தகவொரு குடும்பத்திற்கும் இந்த கசலவிகன
ஏற்ைத் சதகவயில்கல:
(1)

குழந்கத ைண்டுபிடிப்பு 303.303 மூலம் 34 CFR §303.301
மூலம் குழந்கத ைண்டுபிடிப்பிற்குத்
சதகவயொனகவைகை கசயல்படுத்துதல்.

(2)

34 CFR §303.320 படி மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்பொய்வு,
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(பதிப்பு 7/11/13)
Family Cost Participation Guidelines- Tamil

கைொள்கை 14 - பக்ைம் 2

மற்றும் 34 CFR §303.13 (b) இல் மதிப்பீடு மற்றும்
மதிப்பொய்வு கதொைர்பொன கசயல்பொடுைள்.
(3)

சசகவ ஒருங்ைிகைப்பு சசகவைள் (குடும்ப கசொத்துக்ைள்
ஒருங்ைிகைப்பு), 34 CFR §§303.13 (b) (11) மற்றும் 303.33 இல்
வகரயறுக்ைப்பட்ைபடி.

(4)

நிர்வொை மற்றும் ஒருங்ைிகைந்த நைவடிக்கைைள்
கதொைர்புகையது(i)

303.345 மூலம் 34 CFR §§303.342 இன்படி IFSPக்ைள்
மற்றும் இகைக்ைொல IFSP ைைின் வைர்ச்சி, மதிப்பொய்வு
மற்றும் மதிப்பீடு

(ii)

303.511 மூலம் 34 CFR §§303.400 இன் நகைமுகைப்
பொதுைொப்கப கசயல்படுத்துதல் மற்றும் 303.346 மூலம்
34 CFR §§303.300 இன் மொநிலத் தகலயீட்டுத்
திட்ைத்தின் பிை கூறுைகை கசயல்படுத்துதல்.

(d)

கபொது சுைொதொர பொதுைொப்பு / ைொப்பீடு மற்றும் / அல்லது தனியொர்
சுைொதொர பொதுைொப்பு / ைொப்பீட்டு சபொன்ைகவைைில் இருந்து பில்லிங்
கசய்வதற்கு முன்பொை குடும்பங்ைள் வருமொன மற்றும் கசலவு
தைவல் வழங்ை, தனிப்பட்ை முகையில் அகையொைம் ைொைக்கூடிய
தைவல் கவைியிை ஒப்புதல், மற்றும் கபொது மற்றும் / அல்லது
தனியொர் ைொப்பீட்டு ைவசரஜ் ஒப்புதல் சபொன்ைவற்கை வழங்ை
சைட்ைப்படுவொர்ைள். வருமொனம் மற்றும் கசலவு தைவல் ஒரு
குடும்பத்தின் கசலுத்தும் அல்லது கசலுத்த முடியொத தன்கமகய
தீர்மொனிக்ைப் பயன்படுத்தப்படுைிைது. குடும்பத்தின் கசலுத்தும்
திைகன அல்லது கசலுத்த இயலொத தன்கமகய, குகைந்தபட்சம்
ஆண்டுசதொறும் குடும்பத்தின் சைொரிக்கைக்கு ஏற்ப புதுப்பிக்ைப்பை
சவண்டும் அல்லது சமம்படுத்தப்பை சவண்டும்.

(e)

34 CFR §303.521 (a) (4) (ii) க்கு இைங்ை, ஒரு குடும்பம்
"கசலுத்துவதற்கு இயலொகம" என்ை வகரயகைகயச் சந்தித்தொல்,
அவர்ைைின் குழந்கத IFSP இல் அகையொைம் ைொைப்பட்ை
அகனத்து பகுதி C சசகவைளும் அந்த குடும்பத்திற்கு இலவசமொை
வழங்ைப்படும் கூடுதலொை, பைம் கசலுத்துவதற்ைொன குடும்பத்தின்
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இயலொகம பகுதி C சசகவைைின் தொமதத்கதசயொ அல்லது
மறுப்கபசயொ குைிக்ைொது.
(f)

34 CFR §303.520 (a) (2) (ii) க்கு இைங்ை, (i) மற்றும் (iii)
ஆைியவற்ைிற்கு இைங்ை, ஆரம்பைொல தகலயீடு வழங்குநர்ைள்
பகுதி C சசகவைகைப் கபறுவதற்ைொன நிபந்தகனயொை, ஒரு
கபற்சைொர் கபொது நன்கமைளுக்கு பதிவு கசய்ய அல்லது ைொப்பீடு
திட்ைங்ைளுக்ைொை கைகயொப்பமிைத் சதகவயில்கல மற்றும்
குழந்கத அல்லது கபற்சைொர் ஏற்கைனசவ ஒரு திட்ைத்தில்
சசர்ந்திருக்ைவில்கல என்ைொல், குழந்கத அல்லது கபற்சைொரின்
கபொது நன்கமைள் அல்லது ைொப்பீட்கைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்
ஒப்புதல் கபை சவண்டும். கபற்சைொர் குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள்
சுைொதொரம் / கமடிக்ைொய்டு அணுைலுக்கு ஒப்புதல் வழங்ைவில்கல
என்ைொல், தற்ைொலிை தகலயீடு வழங்குநர்ைள் கபற்சைொர்ைள்
ஒப்புதல் அைித்த IFSP இன் அந்த பகுதி C ஆரம்ப தகலயீட்டுச்
சசகவைகை வழங்ை சவண்டும். குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள்
சுைொதொரம் / கமடிைொய்டுக்கு ஒப்புதல் கபை ைொலதொமதம்
ஏற்படுைிைது என்ைொல் குழந்கத அல்லது குடும்பத்தினருக்கு இந்தப்
பகுதிக்கு ைீ ழ் எந்தகவொரு சசகவகயயும் தொமதப்படுத்த அல்லது
மறுக்ை முடியொது.

(g)

34 CFR §§303.520 (a) (3) (iv) மற்றும் (b) (1) (ii) ஆைியவற்ைிற்கு
இைங்ை ஆரம்பத் தகலயீட்டு வழங்குநர்ைள் குடும்பத்தின் கபொது
கசலவினங்ைளுக்ைொன எழுத்துப்பூர்வ அைிக்கைகய வழங்குவொர்
இதகன ைீ ழ்ைண்ை தனியொர் சுைொதொர பொதுைொப்பு ைொப்பீடு / ைொப்பீடு
சபொன்ைவற்கை பயன்படுத்தியதன் விகைவொை குடும்பம் ஏற்ைலொம்:
(1)

குழந்கத, கபற்சைொர், அல்லது குழந்கதயின் குடும்ப
உறுப்பினர்ைைின் ைொப்பீட்டு கைொள்கையின் ைீ ழ் ஆண்டு
அல்லது வொழ்நொள் சுைொதொர ைொப்பீடு / ைொப்பீட்டு சைப்ஸ்
சபொன்ைகவைைொல் ஏற்பட்ை நன்கமைள் இழப்பு சபொன்ை
நீண்ைைொல கசலவுைள், இகை கசலுத்துதல்ைள், இகை
ைொப்பீடு, பிரீமியங்ைள் அல்லது ைழிவுைள்;

(2)

குடும்பத்தின் தனியொர் சுைொதொர பொதுைொப்பு ைொப்பீடு / ைொப்பீடு
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(பதிப்பு 7/11/13)
Family Cost Participation Guidelines- Tamil

கைொள்கை 14 - பக்ைம் 4

ஆைியவற்ைின் திைன், இந்த ைொப்பீட்டின் ைீ ழ் உள்ை
குகைபொடுகைய குழந்கத, கபற்கைொர் அல்லது குழந்கதயின்
குடும்ப உறுப்பினர்ைள் கபொன்ைவர்ைளுக்ைொன சுைொதொரக்
ைொப்பீடு ைிகைப்பகத எதிர்மகையொை பொதிக்கும் மற்றும் பகுதி
C ஆரம்பத் தகலயீட்டு சசகவைளுக்கு கசலுத்துவதற்கு
ைொப்பீட்டுப் பொலிசிகயப் பயன்படுத்துவதன் ைொரைமொை
சுைொதொர பொதுைொப்பு ைவசரஸ்/ ைொப்பீடு நிறுத்தப்பைலொம்;
அல்லது
(3)

ஆரம்ப தகலயீட்டு சசகவைளுக்குச் கசலுத்த தனியொர்
ைொப்பீட்கைப் பயன்படுத்துவது சுைொதொர ைவனிப்பு நன்கமைள் /
ைொப்பீட்டு பிரிமியத்கதச் கசலுத்தும் திைகனப் பொதிக்ைலொம்.

(h)

34 CFR §303.520 (a) (2) (ii) க்கு இைங்ை, ஆரம்பைொல தகலயீட்டு
வழங்குநர்ைள் குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதொரம் /
கமடிைொய்டு மற்றும் / அல்லது தனியொர் சுைொதொரக் ைொப்பீடு /
ைொப்பீட்கை அணுகுதலுக்கு கபற்கைொர்ைைின் ஒப்புதகலப்
கபறுதல் ைீ ழ்ைண்ை விகைவுைகை ஏற்படுத்தும்,
(1)

அந்த திட்ைத்தின் ைீ ழ் குழந்கத அல்லது கபற்சைொருக்கு
ைிகைக்ைக்கூடிய வொழ்நொள் ைொப்பீட்டில் அல்லது சவறு
ைொப்பீட்டு நன்கமயில் குகைவு;

(2)

சசகவைளுக்கு கசலுத்தும் குழந்கதயின் கபற்கைொகரப்
பொதிக்கும் இது இல்கலகயனில் கபொது நம்கமக்சைொ
அல்லது ைொப்பீட்டுத் திட்ைத்திற்சைொ கசலுத்தப்பட்டிருக்கும்.

(3)

பிரீமியங்ைைில் அதிைரிப்பு அல்லது குழந்கத அல்லது
குழந்கதைைின் கபற்சைொருக்கு கபொது நன்கமைள்
அல்லது ைொப்பீட்கை நிறுத்துவதொல் எற்படும் விகைவு

(4)

சுைொதொரம் கதொைர்பொன கசலவினங்ைைொல் குழந்கத
அல்லது குழந்கத கபற்சைொருக்கு வடு
ீ மற்றும் சமூை
அடிப்பகையிலொன தள்ளுபடிைள் ஆைியவற்ைிற்ைொன தகுதி
இழப்பு அபொயம் எற்படுைிைது.

(i)

34 CFR §303.521 (e) க்கு இைங்ை, ESIT வழங்குநர்ைள்
குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதொரம்/கமடிைொய்டு அல்லது
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தனியொர் சுைொதொர பொதுைொப்பு ைவசரஸ்/ ைொப்பீடு, ைட்ைைம்
கசலுத்துதல் அல்லது கபற்கைொர்ைள் கசலுத்த இயலவில்கல
என்ை மொநிலத்தின் தீர்மொனம் சபொன்ைவற்ைின் பயன்பொடு
கதொைர்புகைய கபற்சைொர்ைைின் நகைமுகைப் பொதுைொப்பிற்கு முன்
எழுதப்பட்ை அைிவிப்கப வழங்குவொர்ைள்.
(j)

கபற்கைொர்ைளுக்கு ைீ ழ்ைண்ை உரிகமைள் உள்ைன
(1)

34 CFR §303.431 க்கு இைங்ை சமரசத்தில் பங்சைற்ைவும்

(2)

34 CFR §§303.436 அல்லது 303.441 இன் ைீ ழ் ஒரு முகையொன
நகைமுகை விசொரகைகயக் சைொருதல், எது கபொருந்தும்?

(3)
(4)

34 CFR §303.434 மற்றும் / அல்லது ைீ ழ் ஒரு மொநில புைொகரக்
சைொருை
நிதியக் கூற்றுக்ைைின் தீர்மொனத்கத சவைப்படுத்த

மொநிலத்தொல் உருவொக்ைப்பட்ை சவறு கசயல்முகை
(k)

தற்ைொலிை தகலயீட்டுச் சசகவைள் கபை ஒப்புதல் கபறும்சபொது
பைம் கசலுத்தும் முகை மற்றும் நிதிக்கைொள்கை அவர்ைளுக்கு
வழங்ைப்படுைிைசபொது அந்த குடும்பங்ைளுக்ைொன உரிகமைள்
கதரிவிக்ைப்படுைின்ைன.

14.C.3. குழந்றதேளுக்ோன் ஆப்பிள் சுோதாரம் / செடிோய்டு
அல்லது தனியார் சுோதாரப் பாதுோப்பு / ோப்பீ டு
பயன்படுத்துவதற்ோன வழிோட்டுதல்ேள்
(a)

குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதொரம் / கமடிகசய்டில்
சசர்ந்திருக்கும் குடும்பங்ைைிைம் இருந்து குடும்ப கசலவின
பங்சைற்புக்கு உட்பட்ை பகுதி C ஆரம்ப தகலயீட்டுச்
சசகவைளுக்ைொன ைட்ைைங்ைள் குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள்
சுைொதொரம்/ கமடிகசய்டில் இருந்து வசூலிக்ைப்டும் குடும்பங்ைள்
பில்லிங்

சநொக்ைத்திற்ைொை

அகையொைம்

ைொைக்கூடிய

அவர்ைைின்
தைவகல

குழந்கதயின்
கவைியிடுவதற்கு

எழுதப்பட்ை ஒப்புதல் சைட்ட்ைப்படுவொர்ைள் கைகயொப்பமிைப்பட்ை
முன்

எழுத்துப்பீர்வ

அைிவிப்பின்

நைகல,

கபொது

மற்றும்

/

அல்லது தனியொர் ைொப்பீட்கை அணுகுவதற்ைொன அனுமதியும்,
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வருமொனம் மற்றும் கசலவு சரிபொர்ப்பு படிவமும் குடும்பத்திற்கு
வழங்ைப்பை சவண்டும்.
(b)

தனியொர் சுைொதொரப் பொதுைொப்கபக் கைொண்டிருக்கும் குடும்பங்ைைிைம்
இருந்து குடும்ப கசலவின பங்சைற்புக்கு உட்பட்ை கதொைக்ை IFSP
பகுதி C ஆரம்ப தகலயீட்டுச் சசகவைளுக்ைொன ைட்ைைங்ைகை
வசூலிக்ை எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் வழங்ை சைட்ைப்டுவொர்ைள்.

(c)

முன் எழுத்துப்பூர்வ அைிவிப்பு மற்றும் வருமொனம் மற்றும்
கசலவுத் சரிபொர்ப்பு படிவத்தில் உட்கபொதிக்ைப்பட்ை கபொது
மற்றும் / அல்லது தனியொர் ைொப்பீட்டுக்ைொன கபொது மற்றும் /
அல்லது தனியொர் ைொப்புறுதி அணுகுவதற்ைொன அனுமதியின்படி,
தனிப்பட்ை குடும்பங்ைைின் அணுைல் சுைொதொர பொதுைொப்பு
ைொப்பீடு / ைொப்பீடு சபொன்ைகவைள் கபொதுவொன கசலவினங்ைள்
பற்ைிய எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதகலப் கபற்ைிருக்ை சவண்டும்
இகவைள் தனியொர் சுைொதொரப் பொதுைொப்பு ைவசரஸ்/ைொப்பீட்ைொல்
ஏற்பட்ைகவயொகும்.

(d)

கைகயொப்பமிைப்பட்ை முன் எழுத்துப்பீர்வ அைிவிப்பின் நைகல,
கபொது மற்றும் / அல்லது தனியொர் ைொப்பீட்கை
அணுகுவதற்ைொன அனுமதியும், வருமொனம் மற்றும் கசலவு
சரிபொர்ப்பு படிவமும் குடும்பத்திற்கு வழங்ைப்பை சவண்டும்.

(e)

IFSP சசகவைைின் அதிைரிப்பு (அதிர்கவண், தீவிரம், நீைம்
அல்லது ைொல அைவு) ஏற்படுைின்ைசபொகதல்லொம் எழுதப்பட்ை
ஒப்புதல் கபைப்படும்.

(f)

ஆரம்ப தகலயீட்டுச் சசகவைளுக்ைொன பில்லிங் கசய்ய கபொது
மற்றும் தனியொர் ைொப்பீடு ஒப்புதல் கபைப்படும்சபொது
குடும்பங்ைளுக்கு பைம் கசலுத்துதல் மற்றும் நிதிக் கைொள்கை
முகைபற்ைி கதரிவிக்ைப்படும்.

(g)

34 CFR §303.521 (a) (4) (iv) ன்படி, கபொது ைொப்பீடு அல்லது
நலன்ைகைக் கைொண்ை குடும்பங்ைைிைமிருந்து கபொது ைொப்பீடு
அல்லது நன்கமைள் அல்லது தனியொர் ைொப்பீட்டு இல்லொத
குடும்பங்ைகை விை அதிைமொன கதொகைகய வசூலிக்ைப்பைொது.

(h)

34 CFR §303.520 (b) (1) க்கு இைங்ை குடும்பங்ைள்
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குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதொரம் / கமடிசைய்டு மற்றும்
தனியொர் ைொப்பீடு இரண்கையும் கைொண்டிருந்தொல் ஆரம்ப
தகலயீட்டு வழங்குநர்ைள் கபற்சைொரின் ஒப்புதகலப்
கபறுவொர்ைள்:
(1)

ஆரம்ப தகலயீட்டுச் சசகவைைின் ஆரம்ப IFSP
கசலுத்துவதற்ைொை குடும்பத்தினர் தனியொர் சுைொதொர
பொதுைொப்பு ைொப்பீடு / ைொப்பீடு ஆைியவற்கைப்
பயன்படுத்துதல்;

(2)

IFSP இன் அதிர்கவண், நீைம், ைொல அல்லது தீவிரத்தின்
அதிைரிப்புக்கு ைட்ைைம் கசலுத்த தனியொர் சுைொதொரப்
பொதுைொப்பு ைொப்பீடு/ ைொப்பீட்கைப் பயன்படுத்துதல்

(i)

குடும்ப கசலவின பங்சைற்பிற்கு உட்பட்ை பகுதி C ஆரம்ப
தகலயீட்டுச் சசகவைளுக்ைொன ைட்ைைம் கசலுத்த இகை
ைொப்பீடு மற்றும் விலக்குைள் உட்பை, குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள்
சுைொதொரம் / கமடிசைய்டு மற்றும் தனியொர் சுைொதொரப் பொதுைொப்பு
ைவசரஜ் / ைொப்பீடு ஆைியவற்ைிற்ைொன பில்லிங் கபொறுப்புக்கு ESIT
வழங்குநர் கபொறுப்பு ஏற்ைிைொர்.

(j)

குடும்ப கசலவு பங்சைற்பிற்கு உட்பட்ை ஒரு பகுதி C ஆரம்ப
தகலயீட்டுச் சசகவ, தனியொர் சுைொதொர பொதுைொப்பு ைொப்பீடு /
ைொப்பீட்டிற்குக் ைட்ைைம் விதிக்ைப்பட்டு பின்னர் மறுக்ைப்பட்ைது,
ஒப்புதல் கபை ஒவ்கவொரு முயற்சியும் கசய்யப்பை சவண்டும்.
சமல்முகையீடு ஆரம்பிக்ைப்பட்ைொல், குடும்பத்தின்
சவண்டுசைொைின் சபரில், FRC அல்லது பிை கபொருத்தமொன
ஊழியர்ைள் உதவி வழங்ைலொம். இந்த குடும்பம் சுைொதொர ைொப்பீடு /
ைொப்பீட்டு ப்ரீமியம், கூட்டு பைம், இகை ைொப்பீடு மற்றும் குடும்ப
கசலவினங்ைளுக்ைொன குடும்ப கசலவின பங்கு திட்ைம் (IFSP)
ஆைியவற்ைில் உள்ை குடும்ப கசலவு பங்சைற்புைளுக்கு உட்பட்ை
பகுதி C ஆரம்ப தகலயீடுைளுக்ைொன கசலவுைளுக்கு குடும்பத்தொல்
கசலுத்த இயலவில்கல என்று தீர்மொனிக்ைப்பட்ைொல் தவிர
குடும்பசம கபொறுப்பு.

(k)

பகுதி C தகுதியுள்ை குழந்கத அல்லது நைக்ைத்கதொைங்கும்
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குழந்கதைள் குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதரம்/கமடிைொய்டு
அல்லது தனியொர் சுைொதொரப் பொதுைொப்பு / ைொப்பீடு சபொன்ைவற்கை
அணுை கபற்கைொர்ைள் ஒப்புதல் தரவில்கலகயற்ைொல், ஒப்புதல்
கபறுவதற்கு ைொலதொமதம் ஏற்பட்ைொல் குழந்கதயின் அல்லது
குடும்பத்தின் குடும்ப கசலவின பங்சைற்ைிற்கு உட்பட்ை பகுதி C
ஆரம்ப தகலயீட்டு சசகவைைில் தொமதம் அல்லது மறுப்பு இருக்ை
கூைொது. இருப்பினும், ஒப்புதல் இல்லொகம மொதொந்திர ைட்ைைம்
அட்ைவகையில் சசர்க்ைப்படும் (பொர்க்ை பைம் கசலுத்துதல்
மற்றும் நிதிக் கைொள்கை 28.B.9 ைட்ைைம்).
(l)

ைொப்பீட்டு ஆகையத்தின் வொஷிங்ைன் அலுவலைம் கபற்சைொர்ைள்
தங்ைள் சுைொதொர பொதுைொப்பு / ைொப்பீட்டு பற்ைிய சைள்விைளுக்கு
உதவுவதற்கு ைிகைக்ைிைது. ைட்ைைமில்லொத ஹொட்கலன் 1-800562-6900 ஆகும்.

14.C.4. குடும்ப செலவு பங்கேற்புக்ோன சபாது வழிோட்டுதல்ேள்
(a)

ESIT க்கு முதன்கமயொன தகுதி உறுதி கசய்யப்பட்ை பின்னர்,
வருமொனம் மற்றும் கசலவின தைவல்ைகை வழங்குவதற்கு
அகனத்து குடும்பத்தினரும் சைட்டுக்கைொள்ைப்படுவொர்ைள்,
தனிப்பட்ை முகையில் அகையொைம் ைொைக்கூடிய தைவகல
கவைியிை ஒப்புதல் மற்றும் உங்ைள் கபொது மற்றும் / அல்லது
தனியொர் ைொப்பீட்டுத் திட்ைங்ைகை அணுை ஒப்புதல் அைிக்ை
சவண்டும். பின்வரும் சூழ்நிகலைகை சந்திக்ை ஆவைப்படுத்தவும்
ைீ ழ்ைண்ை வருமொனம் மற்றும் கசலவின தைவல் சதகவ:
(1)

ஒரு குடும்பம் குடும்ப கசலவின பங்சைற்புக்கு உட்பட்ை
குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதொரம் / கமடிைொய்கை
அணுகுதகல மறுக்கும்சபொது;

(2)
(3)

ஒரு குடும்பம் குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதொரம் /
கமடிைொய்டுக்கு விண்ைப்பிக்ை மறுக்கும்சபொது;

ஒரு குடும்பம் குடும்ப கசலவின பங்சைற்புக்கு உட்பட்ை
தனியொர் ைொப்பீடு / ைொப்பீட்கை அணுகுதகல
மறுக்கும்சபொது;;

(4)

தனியொர் ைொப்பீடு இகை-கசலுத்துதல்ைள், இகை
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ைொப்பீடு, மற்றும் விலக்குைளுக்கு கசலுத்த மற்றும்
கசலுத்த இயலொகமகயத் தீர்மொனித்தல்; மற்றும்,
(5)
(b)

ஒரு குடும்பத்திற்கு கபொது அல்லது தனியொர் ைொப்பீடு

இல்லொதசபொது, ைட்ைைம் கசலுத்தப்பை சவண்டும் என்ைொல்.

வருமொனம் மற்றும் கசலவின தைவல்ைள் ஆைியகவ
சரிகசய்யப்பட்ை வருைொந்த வருமொனத்தில் கபைரல் வறுகம நிகல
(FPL) இல் 200% அல்லது அதற்கு சமல் வழங்ைப்பட்ைொல், குடும்பம்
அவர்ைைின் தனியொர் சுைொதொர பயன்பொட்டிற்கு கதொைர்புகைய
இகை-கசலுத்தல்ைள், இகை ைொப்பீடு அல்லது விலக்குைள்
ஆைியவற்ைில் இருந்து பில் பிடித்தம் கசய்யப்படும் மற்றும்
குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதொரம் / கமடிைொய்டு ைவசரஜ்
கபொருந்தும் என்ைொல் அவற்ைில் இருந்தும் பிடித்தம் கசய்யப்படும்.

(c)

வருமொனம் மற்றும் கசலவின தைவல்ைள் ஆைியகவ
சரிகசய்யப்பட்ை வருைொந்த வருமொனத்தில் கபைரல் வறுகம
நிகல (FPL) இல் 200% அல்லது அதற்கு ைீ ழ் இருந்தொல்,
குடும்பத்தின் அைவின் அடிப்பகையில் அவர்ைைின் தனியொர்
சுைொதொர பயன்பொட்டிற்கு கதொைர்புகைய இகை-கசலுத்தல்ைள்,
இகை ைொப்பீடு அல்லது விலக்குைள் ஆைியவற்ைில் இருந்து பில்
பிடித்தம் கசய்யப்பைொது மற்றும் குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள்
சுைொதொரம் / கமடிைொய்டு ைவசரஜ் கபொருந்தும் என்ைொல் அவற்ைில்
இருந்தும் பிடித்தம் கசய்யப்பைொது.

(d)

இகை கசலுத்துதல்ைள், இகை ைொப்பீடு, அல்லது விலக்குைள்,
பகுதி C கசலுத்துபவர் ைகைசி நிதி உட்பை மற்ை நிறுவன நிதிைள்
கசலுத்தும் அகனத்துக் குடும்பங்ைளும் இந்த கசலவிங்ைகை
கசலுத்த சவண்டும்.

14.C.5. செலுத்த இயலாறெ
(a)

குடும்பங்ைள் தங்ைள் குடும்ப கசொத்துக்ைள்
ஒருங்ைிகைப்பொைரிைமிருந்து (FRC) அல்லது பிை தகுதியுள்ை
பைியொைர்ைைிைமிருந்து எந்தகவொரு சநரத்திலும் இகைகசலுத்துதல்ைள், இகை ைொப்பீடு அல்லது விலக்குைகை
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ஆைியவற்கை "கசலுத்த இயலவில்கல" என்பகதக் சைொரலொம்.
சைொரிக்கைகயப் கபற்ைபின், வருவொய் மற்றும் கசலவு சரிபொர்ப்பு
படிவத்கத பூர்த்தி கசய்ய குடும்பத்திற்கு FRC உதவுைிைது.
(b)

குடும்பத்தின் கமொத்த வருைொந்திர வருமொனத்தில் 10% ஐ விை
அதிைமொைக் குகைக்ைப்பைொத வருைொந்த அனுகூலமொன
கசலவினங்ைகைக் கைொண்டிருக்கும் குடும்பத்கத அகையொைம்
ைொண்பிக்கும் வருமொனம் மற்றும் கசலவுைள் சரிபொர்ப்பு
படிவங்ைைின் அடிப்பகையில் "கசலுத்த இயலொகம"
தீர்மொனிக்ைப்படுைிைது.
(1)

ஒரு "கசலுத்த இயலொகம" உறுதி கசய்யப்பட்ைொல், பகுதி C
ைகைசி கசலுத்துபவர் நிதி அல்லது மற்ை நிறுவன்ன நிதி
கபொன்ைகவைள் இகை கசலுத்துதல்ைள், இகை ைொப்பீடு
அல்லது விலக்குைகைச் கசலுத்த பயன்படுத்தப்டும்.

(2)

சசகவயொனது மிைவும் கசலவில் வழங்ைப்பட்ைொல், அசத
வழங்குனகரப் பயன்படுத்துவதற்கு அல்லது தனியொர்
சுைொதொர ைொப்பீடு / ைொப்பீடு சபொன்ை அசத கசலகவ
கசலுத்த பொகுபொடு இல்கல.

(c)

குடும்பத்தின் "கசலுத்துவதற்ைொன இயலொகம" நிகலகய
மதிப்பொய்வு கசய்து, குகைந்தபட்சம் ஆண்டுசதொறும் புதுப்பிக்ை
சவண்டும் அல்லது குடும்ப சைொரிக்கைைகை ஏற்று விகரவொை
கசய்திை சவண்டும்.

(d)

IFSP கசயல்படுத்தப்படும் சபொது எப்சபொதும் குடும்பத்தின்
"கசலுத்த இயலொகம", தன்கம மொைலொம் அவர்ைள் விகரவில்
FRC க்கு கதரிவிக்ை சவண்டும் மற்றும் கசலுத்த இயலொகமகய
தீர்மொனிக்ை சைொரலொம் எந்த சநரத்திலும் சுைொதொர பொதுைொப்பு
ைவசரஸ் / ைொப்பீட்டு மொற்ைங்ைள் ஏற்பைலொம், குடும்பம் தங்ைள்
FRC யுைன் அந்த மொற்ைங்ைகை பைிர்ந்து கைொள்ை சவண்டும்.

(e)

34 CFR §303.521 (a) (4) (ii) இைங்ை ஒரு குடும்பம், "கசலுத்த
இயலொகம’ என்று அகையொைம் ைொைப்பட்ைொல் அகனத்து
குழந்கதயின் IFSP ஆல் அகையொைம் ைொைப்பட்ை அகனத்து பகுதி
C சசகவைளும் குடும்பத்திற்கு எந்த கசலவும் இல்லொமல்
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(பதிப்பு 7/11/13)
Family Cost Participation Guidelines- Tamil

கைொள்கை 14 - பக்ைம் 11

வழங்ைப்பைசவண்டும். கூடுதலொை, பைம் கசலுத்துவதற்ைொன
குடும்பத்தின் இயலொகம பகுதி C சசகவைைின் தொமதத்கதசயொ
அல்லது மறுப்கபசயொ குைிக்ைொது.
(f)

குடும்பத்தின் கசலுத்த இயலொகம நிறுவப்பைவில்கல என்ைொல்,
அவர்ைைின் தனியொர் சுைொதொர பொதுைொப்பு / ைொப்பீட்டு இகை
கசலுத்துதல், இகை ைொப்பீடு, மற்றும் விலக்குைள்
சபொன்ைவற்கை கசலுத்த சவண்டிய கபொறுப்பு குடும்பத்திற்கு
இருக்ைிைது.

14.C.6. ேட்டணம்
(a)

குடும்ப

கசலவு

பங்குபற்றுதலுக்கு

குழந்கதைளுக்ைொன
தனியொர்

ஆப்பிள்

சுைொதொரப்

அணுகுவதற்ைொன

சுைொதொரம்/

பொதுைொப்பு

ஒப்புதல்

உட்பட்ை

கமடிைொய்ட்

ைவசரஜ்

வழங்கும்

சசகவைளுக்கு,
/

அல்லது

ைொப்பீடுைகை

(ஆரம்பத்தில்

மற்றும்

சசகவைள் அதிைரிக்ைப்படும் சபொது) குடும்பங்ைளுக்கு, ைட்ைைம்
கசலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அைிக்ைப்படும்.
(b)

குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதொரம் / கமடிைொய்டு ைவசரஜ்
சபொன்ைகவைகைக் கைொண்ை குடும்பங்ைள் பைம் கசலுத்த
இயவில்கல என்ை வகையகரகயச் சந்தித்தொலும் பகுதி C
ஆரம்பத் தகலயீட்டுச் சசகவைளுக்கு குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள்
சுைொதொரம்/ கமடிைொய்கை அணுகுவதற்ைொன ஒப்புதகல
வழங்ைவில்கல என்ைொல் ைட்ைைத்கத கசலுத்துவதில் இருந்து
விலக்கு அைிக்ைப்படும்.

(c)

ைீ ழ்ைண்ைகவைள் இரண்டில் ஏசதனும் ஒன்று நிைழும்பட்சத்தில்
குடும்ப வருமொனம் மற்றும் கசலவின தைவல்ைள் பின்வரும்
மொதொந்திர ைட்ைைம் அட்ைவகையில் இைம்கபறுவதற்கு
தீர்மொனிக்ைப் பயன்படுத்தப்படும்.
(1)

குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதொரம் / கமடிைொய்டு
ைவசரஜ் சபொன்ைகவைள் இல்லொத குடும்பங்ைள் மற்றும்
தனியொர் சுைொதொர ைவனிப்புக் ைவசரஸ்/ ைொப்பீடு இல்லொத
குடும்பங்ைள் குடும்பத்தின் அைவு மற்றும் சரிபொர்க்ைப்பட்ை
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ஆண்டு வருமொைம் ஆைியவற்ைின் அடிப்பகையில்
மொதொந்திர ைட்ைை அட்ைவகையில் கவக்ைப்படுவொர்ைள்.
(2)

குடும்ப கசலவின பங்சைற்பிற்க்கு உட்பட்ை பகுதி C இன்
ஆரம்ப தகலயீட்டுச் சசகவைளுக்கு தனியொர் சுைொதொர
ைவனிப்பு ைவசரஸ்/ ைொப்பீடு சபொன்ைகவைகை அணுை
மறுக்கும் குடும்பங்ைள் மற்றும் அவர்ைள் வருமொனம் மற்றும்
கசலவின தைவல்ைள் அைித்திருந்தொல் குடும்பத்தின் அைவு
மற்றும் சரிபொர்க்ைப்பட்ை ஆண்டு வருமொனம் ஆைியவற்ைின்
அடிப்பகையில் மொதொந்திர ைட்ைை அட்ைவகையில்
கவக்ைப்படுவொர்ைள்.

(d)

குடும்பங்ைள் வருமொனம் மற்றும் கசலவின தைவல்ைகை அைிக்ை
மறுத்தொல் குடும்பத்தின் அைவின் அடிப்பகையில் மொதொந்திர
ைட்ைை அட்ைவகையில் உச்சத்தில் கவக்ைப்படுவொர்ைள்.

14.C.7. ோலவறரயற்ற பணம்
(a)

வருமொனம் மற்றும் கசலவினச் சரிபொர்ப்பு படிவத்தின் தைவகல
அடிப்பகையொைக் கைொண்டு, ஒரு குடும்பம், குடும்ப கசலவின
பங்சைற்ப்புைன் சம்பந்தப்பட்ை அல்லது சம்பந்தப்பைொத
சசகவைளுக்கு இகை-கசலுத்துதல்ைள், கூட்டு ைொப்பீடு,
விலக்குைள் அல்லது ைட்ைைத்கத கசலுத்தும் திைகனக்
கைொண்டிருக்ைின்ைது என தீர்மொனிக்ைப்பட்ைொல், இந்தச் சசகவைள்
மறுக்ைப்பைலொம். கசலுத்தப்பைொத நிலுகவைள் 90 நொட்ைளுக்கு
இகையொை இருந்தொல் இது நிைழலொம்.

(b)

குடும்பம், சசகவ வழங்குநர்ைள் மற்றும் FRC ஆைியகவ FRC
சசகவைள், மதிப்பீடு, IFSP வைர்ச்சி மற்றும் மறுஆய்வு, மற்றும்
நகைமுகை பொதுைொப்பு முகைைகை தவிர சவறு எந்த
சசகவைளும் குடும்பத்திற்கும் சசகவ வழங்கும் நிறுவனத்திற்கும்
இகைசய ஒரு திட்ைத்கத உருவொக்கும் வகர கதொைரொது என்ை
எழுத்துப்பூர்வமொன முன் அைிக்கைகயப் கபறுவொர்ைள்.

(c)

குடும்பம் மற்றும் சசகவ வழங்கும் நிறுவனத்தொல் ஒரு பைம்
கசலுத்துவதற்கு

திட்ைம்

உருவொக்ைப்பட்டு

மற்றும்

ஒப்புக்
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கைொள்ைப்பட்ைவுைன்,
வழங்குநர்ைள்

குடும்பம்,

குடும்ப

கசலவு

FRC

மற்றும்

பங்சைற்ப்புக்கு

சசகவ
உட்பட்ை

சசகவைள் கதொைரும் என்று அைிவிக்ைப்படுவொர்ைள்.
14.C.8. வறரயறறேள்
இந்த வழிைொட்டுதல்ைளுக்ைொன சநொக்ைங்ைளுக்ைொை பின்வரும்
வகரயகைைள் கபொருந்துைின்ைன:
(a)

"அனுமதிக்ைத்தக்ை கசலவுைள்" என்ைொல்:
(1)

மூன்ைொம் தரப்பினருக்கு குடும்பத்தொல் வழங்ைப்படும் குழந்கத

(2)

கபற்சைொர் சவகல கசய்யும் சபொது அல்லது பள்ைிக்குச்

ஆதரவு / ஜீவனொம்சம்;

கசல்லும்சபொது குடும்பத்தொல் வழங்ைப்படும் குழந்கத
பரொமரிப்பு கசலவினம்; மற்றும்
(3)

பிரீமியங்ைள், இகை கசலுத்துதல்ைள் மற்றும்
குடும்பத்தினரொல் கசலுத்தப்படும் விலக்குைள் உட்பை
திரும்ப கபை இயலொத மருத்துவ கசலவுைள், மருத்து
கசலவுைள் மற்றும் பல் கசலவினங்ைள்.

(b)

"கூட்டு ைொப்பீடு" என்பது: சுைொதொர பொதுைொப்புக்ைொன கபற்சைொர் (ைள்)
மூலம்

கசலவொகும்

பைிர்வு.

உதொரைமொை,

சுைொதொர

பொதுைொப்பு

ைவசரஜ் 80% கசலுத்துைிைது மற்றும் கபற்சைொர் (ைள்) சசகவயின்
கசலவில் 20% கசலுத்துைிைொர்ைள்.
(c)

"சைொசப" என்ைொல்: ஒரு குைிப்பிட்ை சசகவ, உபைரைங்ைள்
அல்லது கபொருட்ைளுக்ைொை சுைொதொர பொதுைொப்புக் ைொப்பீட்ைொல்
நிர்ையிக்ைப்பட்ை கதொகை அதகன சுைொதொர வழங்குநருக்கு
கபற்கைொர்ைள் கசலுத்துைிைொர்ைள். சசகவ அல்லது சப்கை
வழங்குசவொருக்கு சநரடியொை பைம் கசலுத்தப்படுைிைது.

(d)

"விலக்கு" என்பது கபற்சைொர்ைைின் மருத்துவ மற்றும் பல்
கசலவினங்ைைின் ஒரு பகுதிகயக் குைிக்ைிைது, நன்கமைள்
ைிகைக்கும் முன் கசலுத்த சவண்டியது அவர்ைள் கபொறுப்பு
ஆகும். கூட்டு கசலுத்துதல் மற்றும் / அல்லது இகை ைொப்பீடு
விலக்குக்கு கபொருந்தொது.

(e)

"குடும்ப கசலவு பங்சைற்பிற்கு உட்பட்ை ஆரம்பைொல தகலயீட்டுச்
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சசகவைள்" என்பது உதவி கதொழில்நுட்ப சொதனங்ைள், உதவி
கதொழில்நுட்பம், ஆயுர்சவதம், ஆசலொசகன, சுைொதொர சசகவைள்,
மருத்துவ சசகவைள், ஊட்ைச்சத்து சசகவைள், கதொழில் சிைிச்கச,
உைல் சிைிச்கச, உைவியல் சசகவைள், சமூை பைி சசகவைள்
மற்றும் சபச்சு கமொழி சநொயியல் சசகவைள் சபொன்ைகவைள் IDEA
இன் ஆரம்ப தகலயீட்டுச் சசகவைைின் ைீ ழ் தகுதியுகைய
ஒவ்கவொரு குழந்கதக்ைொன வைர்ச்சித் சதகவைளுக்ைொை
வடிவகமக்ைப்பட்டிருக்ைின்ைது
மற்றும் குழந்கதைைின் வைர்ச்சிகய சமம்படுத்துவதற்ைொை
கதொைர்புகைய குடும்பத்தின் சதகவைள். இந்த சசகவைள்
கபற்சைொருகைய ஒத்துகழப்புைன் சதர்ந்கதடுக்ைப்படுைின்ைன.
வொஷிங்ைன் மொநிலத்தின் "தகுதியுகைய" வகரயகையின் ைீ ழ்
வகரயறுக்ைப்பட்ை தகுதிவொய்ந்த பைியொைர்ைைொல் மற்றும்
தனிப்படுத்தப்பட்ை குடும்ப சசகவத் திட்ைத்துைன் (IFSP)
இைக்ைமொன கபொது சமற்பொர்கவயின் ைீ ழ் இகவைள்
வழங்ைப்படுைின்ைன.
(f)

"ஆரம்பைொல தகலயீட்டுச் சசகவைள் ஒப்பந்தக்ைொரர் (உள்ளூர்
முன்னைி நிறுவனம்)" என்பது ஆரம்பைொல ைற்ைல் துகையின்
ஆரம்பத் தகலயீட்டுச் சசகவைள் ஒப்பந்தத்தின் ைீ ழ் உள்ளூரில்
நியமிக்ைப்பட்ை நிறுவனம் அல்லது நிறுவனமொகும், குழந்கதைள்
மற்றும் நைக்ைத்கதொைங்கும் குழந்கதைளுக்ைொன ஆரம்பைொல
ஆதரவு (ESIT) ஏற்றுக்கைொள்ைப்பட்ை வொஷிங்ைன் மொநில மொனிய
விண்ைப்பத்தின்படி சசகவைளுக்கு உத்தரவொதம் அைிக்ைின்ைது.

(g)

"ஆரம்பத் தகலயீட்டுச் சசகவைள் வழங்குநர்" என்பது உள்ளூர்
கபொது அல்லது தனியொர் சசகவ வழங்குநர் அல்லது IDEA, பகுதி C,
ஆரம்ப தகலயீட்டுச் சசகவைகை வழங்கும் நிறுவனமொகும்.

(h)

"குடும்பச் கசலவு பங்சைற்ப்பு" என்பது குடும்பத்தினர் தன்
குழந்கதயின் சசகவக்ைொை ைீ ழ்ைண்ைகவைைின் மூலம் நிதி
அைித்தல் (1) தனியொர் சுைொதொரக் ைொப்பீடு / ைொப்பீட்டு, அல்லது /
அல்லது (2) குழந்கதைளுக்ைொன ஆப்பிள் சுைொதொரம் / கமடிைொய்டு
அல்லது ஆப்பிள் ஆசரொக்ைியத்திற்ைொன அணுைல், அல்லது (3)
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ைட்ைைங்ைள், குடும்பம் கசலவு பங்சைற்ப்பிற்கு உட்பட்டு அந்த
IDEA, பகுதி C ஆரம்ப தகலயீடு சசகவைள்.
(i)

"குடும்ப கசொத்துக்ைள் ஒருங்ைிகைப்பொைர் (FRC)" என்பது தனிப்பட்ை
குடும்ப சசகவத் திட்ைத்தில் (IFSP) அகையொைம் ைொைப்பட்ை நபர்
இவர் தகுதியுகைய குழந்கத மற்றும் அவன் அல்லது
அவளுகைய குடும்பத்திற்கு ஆரம்பத்த தகலயீட்டுச் சசகவைகைப்
கபறுவதைகு உதவுைிைவர் மற்றும் ஆரம்ப தகலயீட்டு திட்ைத்தின்
உரிகமைள் மற்றும் கசயல்முகைப் பொதுைொப்கபப் கபறுபவர்.

(j)

"உயர் விலக்கு / சபரழிவு பொதுைொப்பு முக்ைிய மருத்துவ பொதுைொப்பு"
என்பது ஆண்டு ஒன்ைிற்கு $ 5,000 அல்லது அதற்கும் சமலொன
ைொப்பீைொை இருப்பதொல், ஆரம்ப தகலயீட்டுப் பில்லிங்
சநொக்ைங்ைளுக்ைொன நம்பைத்தன்கம அல்லொத ைொப்பீைொை
ைருதப்படுைிைது.

(k)

"தனிப்படுத்தப்பட்ை குடும்ப சசகவத் திட்ைம் (IFSP)" என்பது IDEA
ஆரம்பத் தகலயீட்டுப் பிரிவின் ைீ ழ் தகுதியுள்ை ஒரு குழந்கத
மற்றும் குழந்கதயின் குடும்பத்திற்கு ஆரம்பைொல தகலயீட்டுச்
சசகவைகை வழங்கும் ஒரு எழுதப்பட்ை திட்ைமொகும். திட்ைம்
இவ்வொறு இருக்ை சவண்டும்:
(1)

ஆரம்ப தகலயீட்டு சசகவைள் கபறுவதில் சம்பந்தப்பட்ை
குடும்பம் மற்றும் தகுதிவொய்ந்த நபர்ைள் கூட்ைொை
முன்சனற்ைமகைய சவண்டும்;

(2)

பல்துகை மதிப்பீடு மற்றும் குழந்கத மதிப்பொய்கவ

(3)

கபற்சைொரின் அனுமதியுைன், குடும்பத்தின் வைங்ைள்,

அடிப்பகையொைக் கைொண்டிருக்ை சவண்டும்;

முன்னுரிகமைள் மற்றும் குழந்கதைைின் வைர்ச்சிகய
சமம்படுத்துவதில் சம்பந்தப்பட்ை ைவகலைள்
ஆைியவற்கை உள்ைைக்ைியது; மற்றும்
(4)

குழந்கதைைின் தனித்துவமொன சதகவைகை பூர்த்தி
கசய்ய குடும்பத்தின் திைகன சமம்படுத்துவதற்குத்
சதகவயொன குைிப்பிட்ை ஆரம்பத் தகலயீட்டுச்
சசகவைள் பற்ைிய ஒரு அைிக்கைகயச் சசர்க்ைவும்.
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(l)

"IFSP ஆரம்ப தகலயீட்டுச் சசகவைள்" என்பது குழந்கதைள்
மற்றும் நைக்ைத்கதொைங்கும் குழந்கதைளுக்ைொை IFSP ஆல்
விவரிக்ைப்பட்ை ஒரு ஆரம்பைொல தகலயீடு சசகவைள் ஆகும்.

(m)

"கபற்சைொர்" என்ைொல்:
(1)

ஒரு குழந்கதயின் உயிரியல் அல்லது தந்துப் கபற்சைொர்;

(2)

மொநிலச் சட்ைமின்ைி, ஒழுங்குமுகைைள் அல்லது மொநில
அல்லது உள்ளுர் நிறுவனத்துைன் ஒப்பந்தம் சொர்ந்த
ைட்டுப்பொடுைள் ஒரு கபற்சைொரொை கசயல்படுவகத ஒரு
வைர்ப்பு கபற்சைொருக்குத் தகைகசய்ைிைது;

(3)

ஒரு பொதுைொவலர் என்பவர் குழந்கதயின் கபற்சைொரொை
கசயல்படுவதற்கு கபொதுவொை அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ைவர், அல்லது
குழந்கதக்கு ஆரம்பத் தகலயீடு, ைல்வி, சுைொதொரம் அல்லது
வைர்ச்சி முடிவுைகை எடுக்ை அங்ைீ ைரிக்ைப்பட்ைவர் (ஆனொல்
குழந்கத அரசின் ஒரு வொர்டு என்ைொல் மொநிலம் அல்ல);

(4)

ஒரு உயிரியல் அல்லது தத்கதடுக்ைப்பட்ை கபற்சைொர்
(தொத்தொ, மொற்றுப் கபற்கைொர் அல்லது பிை உைவினர்
உட்பை) இைத்தில் தனிநபர் கசயல்படுைிைொர் அவருைன்
குழந்கத வொழ்ைிைது அல்லது குழந்கத நலனுக்ைொை
சட்ைபூர்வமொை கபொறுப்சபற்பவர்

(5)

34 CFR க்கு ஏற்ப நியமிக்ைப்பட்ை ஒரு மொற்றுப் கபற்சைொர்
சட்ைத்தின் §303.422 அல்லது பிரிவு 639 (அ) (5).

(n)

"கபொது அல்லது தனியொர் சுைொதொர ைவனிப்புக் ைொப்பீடு / ைொப்பீடு"
என்பது:
(1)

“தனியொர் ைொப்பீடு”

– ஒரு குழந்கத மற்றும் / அல்லது

குடும்பத்திற்ைொன சுைொதொர பரொமரிப்பு கசலவினத்தின்
மூன்ைொம் தரப்பு பொதுைொப்பு. இதில் சவகலவொய்ப்பு மற்றும்
தனியொர் வொங்ைிய ைொப்பீடுைள், மருத்துவ சசமிப்பு
ைைக்குைள் மற்றும் சுைொதொர சசமிப்பு ைைக்குைள் ஆைியகவ
அைங்கும்.
(2)

“டிகரசைர் / டிகரகவஸ்ட்” – இரொணுவ அலுவலர்ைளுக்கும்
அவர்ைைின் குடும்பங்ைளுக்கும் சுைொதொர நலன் திட்ைம்.
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(3)

“கபொதுக் ைொப்பீடு”

– சுைொதொர பரொமரிப்பு சசகவக்ைொை பைம்

கசலுத்துைிை குழந்கதக்கு கபொதுமக்ைைொல் நிதியைிக்ைப்பட்ை
திட்ைம் (அரசு மற்றும் / அல்லது கூட்ைொட்சி). இதில்
அடிப்பகை சுைொதொர பிைஸ், கமடிைொய்டு, கமடிைொய்டு
ஆசரொக்ைியமொன விருப்பங்ைள், மற்றும் அகனத்து ஆப்பிள்
சுைொதொர திட்ைங்ைள் அைங்கும்.
குழந்கதைள் நல ைொப்பீட்டுத் திட்ைம்.
(o)

"ஸ்சைட் லீட் ஏகஜன்சி (SLA)" என்பது ஆரம்பைொல ைற்ைல் துகை
என்பதொகும்.

(p)

"கமொத்த ஆண்டு வருமொனம்" என்ைொல்:
(1)

சவகலவொய்ப்பு மற்றும் / அல்லது சவறு எந்த
ஆதொரங்ைைிலிருந்தும் வருைொந்திர வருமொனம், ஆனொல்
இதில் மட்டுமல்ல: கபொது உதவி வழங்ைல்,
சவகலயின்கம இழப்பீடு, குகைபொடுகைசயொர் வருமொனம்,
குழந்கத ஆதரவு / உயிர்மீ ட்சி கபறுதல், பின்வருவதில்
அைங்கும் பிை வருமொனம்:
(i)

மிை சமீ பத்திய மத்திய வருவொய் வரி வருவொய்

(படிவம் 1040 = வரி 22; 1040A = வரி 15; 1040EZ =
வரி 4);
(ii)

மிை சமீ பத்திய W2 (ைள்) மற்றும் / அல்லது 1099 (ைள்)

(படிவம் W2 = வரி 1; 1099 = கமொத்த வரிைள் 1, 2 & 3)
(iii)

ைைந்த இரண்டு(2) கதொைர்ச்சியொன ஊதியங்ைள்; அல்லது

(iv)

சம்பைம் அல்லது ஊதியங்ைள் எழுத்துப்பூர்வ அைிக்கை
(நிறுவனம் / முதலொைியின் கபயர், முைவரி,
கதொகலசபசி எண், மற்றும் சமற்பொர்கவயொைர் / மனித
வை ஊழியர்ைள் கைகயொப்பம் ஆைியகவ இருக்ை
சவண்டும்)

(2)

சீருகைப் பைி சசகவைைின் உறுப்பினர்ைள், வரவு மற்றும்
வருவொய் அைிக்கையில் ைொட்ைப்பட்ை கமொத்தத்கதயும்
உள்ைைக்ைியிருக்ை சவண்டும்:
(i)
(ii)

அடிப்பகை ஊதியம் (சம்பொதித்த வருமொனம்); மற்றும்
அனுமதிைள் (அைியப்பைொத வருமொனம்)
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(iii)

அலவன்ஸ்

கசலுத்தப்படும்சபொது,

அசத

ஊதிய

ைொலத்தில் ைழிக்ைப்பட்ைொல் விசரொதமொன தீ ஊதியம்,
உைனடி
அடிப்பகை

ஆபத்து

ஊதியம்,

வட்டு
ீ

இலவச

அலவன்ஸ்

அல்லது
ஆைியகவ

சசர்க்ைத்சதகவயில்கல.
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