
  Family Cost Participation- Laotian 

 

“ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກຂ້າພະເຈ ້ າບ ໍ່ ສາມາດຈໍ່າຍຄໍ່າໃຊ້

ຈໍ່າຍໄດ້?" 

ຄອບຄົວຂອງທ່ານສາມາດຖືກປະຕິເສດການບໍລິການແຊກ

ແຊງໃນເບືື້ ອງຕົື້ ນໂດຍອີງຕາມຄວາມບ່ໍສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າ

ປະກັນໄພແບບຈ່າຍຮ່ວມ, ການປະກັນໄພຮ່ວມ ຫ ື  ການຫັກ

ອອກທ່ີບ່ໍຕື້ອງເສຍຄ່າພາສີລາຍຮັບຂອງທ່ານ. ການປະກອບ

ແບບຟອມທ່ີທ່ານໄດື້ ຮັບຈະກໍານົດຄວາມສາມາດ  ຫ ື  ຄວາມບ່ໍ

ສາມາດໃນການຈ່າຍຂອງທ່ານ. ຖື້າຫາກພວກເຮົາກໍານົດວ່າ

ທ່ານມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍສໍາລັບຄ່າໃຊື້ຈ່າຍເຫ ົ່ ານີື້ , ທ່ານ

ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍພວກມັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ. 

FRC ແລະ ຜ ື້ ໃຫື້ ບໍລິການຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການດໍາເນີນ

ການນີື້ .  

 

ຄອບຄົວສາມາດຂໍໃຫື້ ມີການກໍານົດຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບຄວາມສາ

ມາດໃນການຈ່າຍຄ່າການຈ່າຍປະກັນໄພຮ່ວມກັນ, ການປະກັນ

ໄພຮ່ວມ, ການຫັກອອກໂດຍບ່ໍຕື້ອງເສຍຄ່າພາສີລາຍຮັບ ຫ ື  ຄ່າ

ທໍານຽມສໍາລັບຄອບຄົວລາຍເດືອນຂອງເຂົາເຈົື້ າໃນເວລາໃດກໍໄດື້

ທ່ີມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບລາຍຮັບ ຫ ື  ລາຍຈ່າຍຂອງຄອບຄົວ.  

 

ຖື້າຄອບຄົວລ່າຊື້າກວ່າ 90 ມືື້ ໃນການຈ່າຍຄ່າການຈ່າຍຮ່ວມ

ກັນ, ການປະກັນໄພຮ່ວມ, ການຫັກອອກໂດຍບ່ໍຕື້ອງເສຍຄ່າພາ

ສີລາຍຮັບ ຫ ື  ຄ່າທໍານຽມສໍາລັບຄອບຄົວລາຍເດືອນ, ໂຄງການ 

El ສາມາດງົດການໃຫື້ ບໍລິການຂອງແຜນການ IFSP ຈົນກວ່າ

ຈະມີການພັດທະນາແຜນການຊໍາລະເງິນກັບໂຄງການ El.  

 

“ຂ້າພະເຈ ້ າຄິດວໍ່າການປະກັນໄພຂອງຂ້າພະເຈ ້ າໄດ້ຄ ້ມ

ຄອງສ າລັບການບ ລິການແຊກແຊງໃນເບ ້ ອງຕ ້ ນ."  

ແຜນປະກັນໄພດື້ານສຸຂະພາບບາງແຜນປະກັນໄພສາມາດຄຸື້ມ

ຄອງການບໍລິການ El ໄດື້ໃນຂະນະທ່ີແຜນປະກັນໄພອ່ືນໆບ່ໍສາ

ມາດ. ໂຄງການ El ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານແບບ

ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ ເພ່ືອກໍານົດການເຂົື້ າຮ່ວມທ່ີມີຄ່າໃຊື້ຈ່າຍ

ຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ, ສໍາລັບການບໍລິການຂອງແຜນການ 

IFSP ຂອງລ ກຂອງທ່ານ, ຖື້າມີ. ການເຂົື້ າຮ່ວມທ່ີມີຄ່າໃຊື້ຈ່າຍ

ສໍາລັບຄອບຄົວ (FCP) ແມ່ນສ່ິງຈໍາເປັນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າເດັກ

ນື້ ອນທ່ີມີສິດທິໄດື້ ຮັບທັງໝົດໄດື້ເຂົື້ າເຖິງການບໍລິການແລື້ວ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການບໍລິການແຊກ

ແຊງໃນເບືື້ ອງ

ຕົື້ ນຂອງວໍຊິງຕັນ 
 

ການເຂົື້ າຮ່ວມທ່ີມີຄ່າໃຊື້ຈ່າຍສໍາລັບຄອບຄົວ 
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ມີຄ າຖາມ ຫ   ຂ ້ ສ ງໄສບ ?  

ຫົວໜື້ າໂຄງການໃນໂຄງການການແຊກແຊງໃນເບືື້ ອງ

ຕົື້ ນ·(El) ຄວນຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຕອບຄໍາຖາມໃດ

ໜ ່ ງທ່ີທ່ານມີກ່ຽວກັບການເຂົື້ າຮ່ວມທ່ີມີຄ່າໃຊື້ຈ່າຍສໍາລັບ

ຄອບຄົວ (FCP) ຫ ື  ການບໍລິການແຊກແຊງໃນເບືື້ ອງຕົື້ ນ. 

 

 

ຜ ື້ ປະສານງານດື້ານຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວຂອງ

ທ່ານ (FRC) ແມ່ນ: 

 

 

ໂທລະສັບ:  

ໂຄງການ:  
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ການບ ລິການແຊກແຊງໃນເບ ້ ອງຕ ້ ນ (El) ຂອງວ ຊິງຕັນ 

“ຄໍ່າໃຊ້ຈໍ່າຍສ າລັບໂຄງການການແຊກແຊງໃນເບ ້ ອງຕ ້ ນ 

(El) ມີຫຍັງແດໍ່?"  

ບ່ໍມີທາງທ່ີຈະຮ ື້ກ່ອນລ່ວງໜື້ າວ່າມັນຈະມີຄ່າໃຊື້ຈ່າຍຫຍັງແດ່ສໍາ

ລັບການບໍລິການ El  ຂອງລ ກຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະບ່ໍຮ ື້ ຂໍື້

ມ ນນັື້ ນຈົນກວ່າພວກເຮົາລົມກັບທ່ານ ແລະ ກໍານົດວ່າທ່ານ

ຕື້ອງການເຫັນຫຍັງແດ່ເກີດຂ ື້ ນກັບລ ກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງ

ທ່ານຕາມຜົນຂອງການເຂົື້ າຮ່ວມໃນການແຊກແຊງໃນເບືື້ ອງ

ຕົື້ ນ. ການບໍລິການທ່ີລ ກ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະໄດື້ ຮັບ

ແມ່ນອີງຕາມລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ, ຊັບພະຍາກອນ, ຄວາມກັງ

ວົນຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມຕື້ອງການຂອງລ ກຂອງ

ທ່ານ. ພວກມັນຈະຖືກກໍານົດໂດຍທ່ານ ແລະ ທີມງານທ່ີທ່ານກໍາ

ລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ. ການບໍລິການແຊກແຊງໃນເບືື້ ອງຕົື້ ນ

ແມ່ນຖືກເຮັດແບບເປັນສ່ວນບຸກຄົນຕ່ໍກັບເດັກນື້ ອຍແຕ່ລະ

ຄົນ ແລະ ແຕ່ລະຄອບຄົວ.   

 
ມີຄໍ່າໃຊ້ຈໍ່າຍສ າລັບການບ ລິການບ ?  

ໃນພາກສ່ວນ C ຂອງກົດໝາຍວ່າດື້ວຍການສ ກສາສໍາລັບບຸກ

ຄົນທ່ີມີຄວາມພິການ (IDEA) ແມ່ນກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ

ກາງທ່ີແນະນໍາວິທີການສະໜອງໃຫື້ການບໍລິການແຊກແຊງໃນ

ເບືື້ ອງຕົື້ ນ (El). IDEA ອະນຸຍາດໃຫື້ມີການເຂົື້ າຮ່ວມທ່ີມີຄ່າໃຊື້

ຈ່າຍສໍາລັບຄອບຄົວ (FCP) ສໍາລັບການບໍລິການ EI ບາງບໍລິ

ການ. FCP ລວມເອົາການນໍາໃຊື້ການປະກັນໄພຂອງລັດ ຫ ື  ເອ

ກະຊົນຂອງຄອບຄົວ. ໃນບາງກໍລະນີ, FCP ຍັງສາມາດລວມເອົາ

ຄ່າທໍານຽມສໍາລັບຄອບຄົວອີກດື້ວຍ.

“ຂ້າພະເຈ ້ າຄິດວໍ່າການບ ລິການແມໍ່ ນບ ໍ່ ໄດ້ເສຍຄໍ່າ."  

ໃນພາກສ່ວນ C ຂອງກົດໝາຍ IDEA ກໍານົດວ່າ ບາງ ກິດຈະ

ກໍາສໍາລັບ El ຖືກສະໜອງໃຫື້ແກ່ຄອບຄົວຂອງທ່ານໂດຍບ່ໍເສຍ

ຄ່າ. ກິດຈະກໍາເຫ ົ່ ານັື້ ນລວມມີ:  

 ການຊອກຫາເດັກນື້ ອຍ (ອອກຕິດຕ່ໍຊອກຫາເດັກນື້ ອຍທ່ີ

ອາດຈະມີສິດໄດື້ ຮັບສໍາລັບ EI).  

 ການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ (ເພ່ືອກໍານົດວ່າເດັກ

ນື້ ອຍມີສິດໄດື້ ຮັບສໍາລັບ EI ຫ ື ບ່ໍ).  

 ການປະສານງານການໃຫື້ ບໍລິການ (ກິດຈະກໍາທ່ີຊອກຫາ

ຊັບພະຍາກອນສໍາລັບຄອບຄົວ).  

 ການພັດທະນາ ແລະ ການທົບທວນແຜນການບໍລິການສໍາ

ລັບຄອບຄົວທ່ີເປັນສ່ວນບຸກຄົນ (IFSP) ກ່ຽວກັບແຜນ

ການສໍາລັບຄອບຄົວ.  

 ສິດທິສໍາລັບຄອບຄົວ (ທ່ີເອີື້ ນວ່າ ການຄຸື້ມຄອງທາງດື້ານ

ລະບຽບການ ແລະ ການດໍາເນີນການທ່ີເໝາະສົມ).  
 

“ຂ້າພະເຈ ້ າຈະຮ ້ ໄດ້ແນວໃດວໍ່າຈະມີຄໍ່າໃຊ້ຈໍ່າຍຫ  ບ ໍ່ ?"  

ແບບຟອມທ່ີທ່ານຈະຖືກຖາມເພ່ືອປະກອບຈະຊ່ວຍທ່ານໃນ

ການກໍານົດວ່າຈະມີຄ່າໃຊື້ຈ່າຍໃດໜ ່ ງສໍາລັບການບໍລິການຫ ື ບ່ໍ. 

ຖື້າຫາກທ່ານໃຫື້ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນແບບຟອມທ່ີຈະນໍາໃຊື້

ການປະກັນໄພຂອງລັດ ຫ ື  ເອກະຊົນຂອງທ່ານ ແລະ ເຫັນດີທ່ີຈະ

ຈ່າຍຄ່າການຈ່າຍຮ່ວມກັນ, ການປະກັນໄພຮ່ວມ ແລະ ການຫັກ

ອອກໂດບບ່ໍຕື້ອງເສຍຄ່າພາສີລາຍຮັບ, ທ່ານຈະບ່ໍຈໍາເປັນຕື້ອງ

ສະໜອງໃຫື້ ຂໍື້ ມ ນທາງດື້ານການເງິນໃດໆ. ຖື້າຫາກທ່ານຄິດວ່າ

ທ່ານຈະບ່ໍມີຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພແບບ

ຈ່າຍຮ່ວມກັນ, ການປະກັນໄພຮ່ວມ ແລະ ການຫັກອອກໂດຍບ່ໍ

ຕື້ອງເສຍຄ່າພາສີລາຍຮັບ, ຂໍື້ ມ ນທາງດື້ານການເງິນຈໍາເປັນທ່ີ

ຈະຕື້ອງຖືກສະໜອງໃຫື້  ເພ່ືອກໍານົດວ່າຈະມີຄ່າໃຊື້ຈ່າຍໃດໜ ່ ງ

ສໍາລັບການບໍລິການຫ ື ບ່ໍ.

“ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈ ້ າເລ ອກທີໍ່ ຈະບ ໍ່ ໃຫ້ຂ ້

ມ ນກໍ່ຽວກັບລາຍຮັບ ຫ   ການປະກັນໄພດ້ານສ ຂະພາບ

ຂອງຂ້າພະເຈ ້ າ?" 

ຄອບຄົວມີສິດທິທ່ີຈະບ່ໍສະໜອງໃຫື້ ຂໍື້ ມ ນກ່ຽວກັບລາຍຮັບຂອງ

ເຂົາເຈົື້ າ ຫ ື  ອະນຸຍາດໃຫື້ໂຄງການສ່ົງໃບເກັບເງິນສໍາລັບການປະ

ກັນໄພດື້ານສຸຂະພາບຂອງລັດ ຫ ື  ເອກະຊົນຂອງເຂົາເຈົື້ າ. ຖື້າ

ຫາກທ່ານເລືອກທ່ີຈະບ່ໍສະໜອງໃຫື້ ຂໍື້ ມ ນກ່ຽວກັບລາຍຮັບ, ໃຫື້

ສະໝັກເອົາ Medicaid (ຖື້າມີສິດໄດື້ຮັບ), ຫ ື  ອະນຸຍາດໃຫື້ໂຄງ

ການສ່ົງໃບເກັບເງິນສໍາລັບການປະກັນໄພຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະ

ຖືກປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບຄ່າທໍານຽມສໍາລັບຄອບຄົວລາຍເດືອນ

ໃນການຈ່າຍສໍາລັບການບໍລິການທ່ີຖືກສະໜອງໃຫື້  ເຊ່ິງຂ ື້ ນ

ກັບການເຂົື້ າຮ່ວມທ່ີມີຄ່າໃຊື້ຈ່າຍສໍາລັບຄອບຄົວ (FCP) ໂດຍອີງ

ຕາມຂະໜາດ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ.  
 

ຂໍື້ ມ ນທ່ີມີລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບຄ່າໃຊື້ຈ່າຍສໍາລັບຄອບ

ຄົວທ່ີອາດເປັນໄປໄດື້ແມ່ນຖືກສະໜອງໃຫື້ຢ ່ ໃນລະ

ບຽບການຂອງນະໂຍບາຍດື້ານການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການ

ເສຍຄ່າທໍານຽມທ່ີຜ ື້ ປະສານງານດື້ານຊັບພະຍາກອນຄອບຄົວ 

(FRC) ຈະໃຫື້ແກ່ທ່ານ.   
 

 
 

“ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈ ້ າເຄ ໍ່ ອນຍ້າຍ ຫ   ໂອນ

ຍ້າຍໄປຍັງໂຄງການການແຊກແຊງໃນເບ ້ ອງຕ ້ ນອ ໍ່ ນ?"  

ທ່ານຈໍາເປັນຈະຕື້ອງສະໜອງໃຫື້ ຂໍື້ ມ ນກ່ຽວກັບຂະໜາດ, ລາຍ

ຮັບ ແລະ ການປະກັນໄພຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານຕ່ໍກັບໂຄງການ 

El ໃໝ່ ແລະ ສະໜອງໃຫື້ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນການນໍາໃຊື້

ການປະກັນໄພທ່ີເປັນຂອງລັດ ຫ ື  ເອກະຊົນຂອງທ່ານ ເພ່ືອຊ່ວຍ

ຈ່າຍສໍາລັບການບໍລິການໃນໂຄງການ El ໃໝ່.

ຂ ້ ມ ນກໍ່ຽວກັບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈໍ່າຍຂອງ

ຄອບຄ ວແມໍ່ ນເປັນຄວາມລັບ. ມັນບ ໍ່ ສາມາດ

ນ າໄປໃຊ້ໄດ້ຕ ໍ່ ກັບໂຄງການອ ໍ່ ນໆ (ຂອງລັດ ຫ   

ເອກະຊ ນ) ໂດຍບ ໍ່ ມີການຍິນຍອມເຫັນດີທີໍ່

ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທໍ່ານ. 
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