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 "ما العمل إذا لم يكن بإمكاني تحمل التكلفة؟"

ال يجوز حرمان أسرتك من تلقي خدمات التدخل المبكر لعدم 
قدرتها على سداد التكاليف التأمينية المشتركة أو التأمين المشترك 

أو المقتطعات، وسوف يحدد استكمالك للنموذج المقدم لك مدى 
قدرتك على السداد من عدمه. في حال الوصول إلى قرار أنه 

لى عاتقك سدادها بالكامل، بإمكانك سداد هذه التكاليف سيقع ع
 وسوف يساعدك منسق الموارد األسرية ومقدم الخدمة في ذلك. 

 
يجوز لألسرة طلب إعادة النظر في مدى قدرتها على سداد 

التكاليف التأمينية المشتركة أو التأمينات المشتركة أو المقتطعات 
أو رسوم األسرة الشهرية في أي وقت إذا ما طرأ أي تغيير على 

 األسرة أو نفقاتها. دخل 
 

وفي حال عجز األسرة عن سداد التكاليف التأمينية المشتركة أو 
يوًما،  90التأمينات المشتركة أو الرسوم الشهرية لمدة تزيد عن 

ربما يعلق برنامج التدخل المبكر خدمات خطة خدمة األسرة 
الفردية حتى يتم وضع خطة لسداد التكاليف مع برنامج التدخل 

 المبكر. 
 

"كنت اعتقد أن التأمين الخاص بي يغطي تكلفة خدمات التدخل 
 المبكر." 

ربما تغطي بعض خطط التأمين الصحي خدمات التدخل المبكر، 
بينما ال تغطيها باقي الخطط األخرى. وسوف يعمل برنامج 
إن  -التدخل المبكر معك فرديًّا لتحديد مشاركة أسرتك في التكلفة 

عن خدمات خطة خدمة األسرة الفردية الخاصة بك، وتعد  -وجد 
ا لضمان وصول الخدمة مشاركة األسرة في التكلفة أمًرا هامً 

لجميع األطفال الذين يستحقونها. 
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 هل لديك أسئلة أو مشكالت؟ 

يستطيع مدير برنامج التدخل المبكر اإلجابة على ما لديك من 

تساؤالت حول مشاركة األسرة في التكلفة أو خدمات التدخل 

 المبكر.

 

 

 منسق الموارد األسرية الخاص بأسرتك هو:

 

 

  رقم الهاتف:

  البرنامج:
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 خدمات التدخل المبكر بواشنطن

"ماذا سيحدث في حال اختياري عدم تقديم معلومات عن دخلي 
 أو التأمين الصحي؟"

يحق لكل أسرة عدم تقديم معلومات بشأن دخلها أو عدم السماح 
للبرنامج باستخام تأمينها الصحي الخاص أو العام مقابل الخدمات. 

عدم تقديم معلومات بشأن دخلك، يمكنك التقديم  ففي حال اختيارك
أو اسمح للبرنامج  -إذا كنت مؤهًًل  -" Mediacaidإلى "

باستخدام التأمين الخاص بك لسداد تكاليف الخدمات، وسوف يتم 
ربط رسوم أسرة شهرية لك لسدادها مقابل الخدمات شريطة أن 

 تكون خاضعًا لشرط مشاركة األسرة في التكلفة حسب حجم
 أسرتك ودخلك. 

 
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن تكاليف األسرة 
المحتملة في سياسة دفع الرسوم وأنظمة السداد التي ستحصل 

 عليها من منسق الموارد األسرية الخاص بك.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 "ما الذي سيحدث في حال انتقالي إلى برنامج تدخل مبكر آخر؟" 

سوف تحتاج إلى تقديم بعض المعلومات عن حجم أسرتك ودخلك 
والتأمين الخاص بك إلى برنامج التدخل المبكر الجديد وتقديم 

الخاص أو العام للمساعدة في سداد موافقتك على استخدام تأمينك 
مقابل خدمات البرنامج الجديد.

  "كنت أعتقد أن هذه الخدمات مجانية."

" من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات تقديم Cيشترط الجزء "
أنشطة التدخل المبكر مجانًا ألسرتك، وتشمل هذه الخدمات بعض 

 ما يلي: 

  الوصول لألطفال )االنتشار للوصول إلى األطفال الذين
 ربما يستحقون التدخل المبكر(. 

  التقييم )اتخاذ القرار إذا ما كان الطفل يستحق خدمات
 التدخل المبكر(. 

  .)تنسيق الخدمة )األنشطة التي توفر موارد لألسرة 

  .وضع خطة خدمة األسرة الفردية وتنقيحات هذه الخطة 

 تعرف بعملية الضمانات اإلجرائية ومراعاة  حقوق األسرة(
 األصول القانونية(. 

 
 "كيف أعلم بوجود تكلفة مترتبة علي؟" 

سوف يساعدك النموذج الذي سيطلب منك تعبئته في تحديد ما إذا 
كانت هناك أي تكلفة مقابل الخدمات التي ستتلقاها. وفي حال تقديم 

لخاص أو العام موافقتك في النموذج على استخدام تأمينك ا
وموافقتك على سداد التكاليف التأمينية المشتركة والتأمينات 

المشتركة والمقتطعات، فلن يتعين عليك تقديم أي معلومات مالية 
بعد ذلك. وإذا كنت تعتقد أنك لن تستطيع سداد التكاليف التأمينية 
المشتركة والتأمين المشترك والمقتعات، فسوف نحتاج منك تقديم 

ت مالية حتى يتسنى لنا تحديد إذا ما سيكون هناك أي معلوما
تكاليف تترتب عليك مقابل الخدمات.

 "ما هي تكلفة برنامج التدخل المبكر؟" 

ال توجد طريقة يمكن من خًللها تحديد تكلفة خدمات التدخل 
المبكر لطفلك مقدًما، ولن يتسنى لنا معرفة المعلومات إال بعد 

د أن تحصل عليه لطفلك وألسرتك التحدث معك ومعرفة ما تري
من اشتراكك في هذه الخدمات، إذ أن الخدمات التي ستقدم لطفلك 
وألسرتك تعتمد على أولويات أسرتك ومواردها والمشكًلت التي 
تواجهها واحتياجات طفلك. وهذا األمر تحدده أنت والفريق الذي 

على ستعمل معه، نظًرا ألن خدمات التدخل المبكر تقدم لكل أسرة 
 أساس فردي.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هل توجد تكلفة مقابل الخدمات؟ 

" من قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات هو Cويعد الجزء "
القانون الفيدرالي الذي يرشدك إلى طرق تقديم خدمات التدخل 
المبكر، ويسمح هذا القانون بمشاركة األسر في التكلفة لبعض 

طرق مشاركة األسرة في التكلفة خدمات التدخل المبكر. وتشمل 
استخدام تأمينها العام أو الخاص، وربما تتضمن مشاركة األسرة 

 في التكلفة دفع رسوًما شهريًّا في بعض الحاالت.

 
 

تعد جميع المعلومات المتعلقة بدخل األسرة 

ونفقاتها معلومات سرية. ولن تتم إتاحتها 

أخرى )عامة أو خاصة( بدون ألي برامج 

 موافقة كتابية مسبقة منك.
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