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FARSI Fairfax County Public Schools 

Individualized Education Program 
Medicaid/FAMIS Parental Consent
Frequently Asked Questions 

شما در حاضر یا متعاقبا برای  FAMIS ای Medicaid افتیرد یاربًاگر فرزند یا گرفتھ قرار ارزیابی مورد و شرایط باشد واجد
آموزش فردی پوشش برنامھ تحت خدمات خدمات را بھ  (IEP) دریافت ھزینھ این تواند می فدرال دولت شده است، گرفتھ درنظر

ھمارنبءاقرتایراب را مزالھجدوبدنوابت ھقطمن اتتاس مزالامشتایرض .دکن تخدارپزاب (FCPS) یانتکسکفرفی یلتودسردام
آموزش مخصوص  دریافت کند.  FCPSدر ھای

 ؟دردا تخادرزپبا تفیاردھبزیانیماتخد ھچیارب FCPS Medicaid / FAMIS ھمنارب
FCPS رد دهش درج تامدختخدارپزابلانبدھبدوانتیم IEP اتشیماآز ویبیاارز تمادخ:تاس رزی درواملماشھکداشب 

توسط تیم  شده درخواست
ایپرستا  .ری حرفھ

IEP اتمدخو ینمادر یوایشن ،یاسنشانور،یانمردرافتگ،یانمردراک،یاپروتزیفی ابهرامھ 

 یرابھسرمد رم دندزرفیارب دهشھئاراتمادخ ھتجتسارادق FCPSچگونھ 
؟ ارسال کند

Medicaid / FAMIS باحسترصو 

دریافت خدماتقانون تأم واجد کھ آموزانی دانش د  م اجازه  تامخد ششپو تتح ، ندتسھ Medicaid / FAMISھد یین اجتماعی
 طرتبمتامدخوسردامتداشھب یھا نھیزھ ختادرپیرابدنھست جازماھالت ا ی ،ھجتینرد .دنیرگ ارقر ھطوبرم اتمخد ویاشتدھب
 .تسا دهش انیب IEP ردھکدشنابھشتدا یسرستدلرادفیلام بعانمھباھآن اب

FCPS 
FCPS 

 ؟دنکیم دهاتفسا Medicaid / FAMIS زا هشد تفایرت دخاردپزاب زا ھنوگچ
 یزانومآشاندھبطوبرمیاھھمارنبتویقتیرابیفتاریدھجدوبزا،تازھیجتومزوال،ناکنراکیرابریشتبعابمن ھھیتاب

 .دکن یمهدافتاس ندرادهیژویھایازن کھ
 ؟دنردا Medicaid / FAMIS تاالبطمتفیاردیاربنیدالوتضایرھبزنیا سرادمارچ

FCPS هداوناخ یصوصخ میرح ظفح و یشزومآ قوقح نوناق قبط ستا فظوم (FERPA) زومآشاندتاعالطایافشازالقب 
،  رضایت والدین را بدست آورد. این امر شامل ارائھ اطالعات بھ آژانس   .ودشیم Medicaidمعلول

 تباالطمتفریادیارب FCPSچھ تعداد دفعاتی اخذ رضایت من از طریق 
IEP ؟تسا زیان مدنزرف 

Medicaid / FAMIS رج درندمتامخد تھج 

ضروریست یکبار تنھا در  .رضایت والدین شما کھ فرزند زمانی  باز لباق اتمدخ رگید ای ،دشبا لصیحت غولشم FCPSتا
 .ودب ھداوخرعتبم یتاضر،دنیکنوغل را تایرض امشھکینامزاتای، دنکن افتیرد IEPپرداخت را از طریق 

نظرم عوض شود چھ اتفاقی خواھد افتاد؟ًصورتیکھ رضایت بدھم و متعاقبادر 
شود لغو زمانی ھر در تواند می و بوده بعدا.رضایت والدین داوطلبانھ و دھید شما رضایت قابل را نآًاگر لغو ، این باطل کنید

 دصق رگا د.وش یم ابسحتروص Medicaidبرگشت نخواھد بود و خدمات انجام شده در مدت زمان رضایت شما ھمچنان بھ آژانس 
 افطلدیھدرغییتاردوختایرض میمتص دیردا
 د؟تفیامیقفاات ھچمھدنتایرض رگا

 .دیرگیب سامت 4098-423-571 فنلتهمارش با Medicaidرفتد ابً

مطابق با  وی آموزشی نیازھای شما براساس کودک آموزشی  رظن رد نودب امش یتاضر میمصت د.وش یم میظنت IEPبرنامھ
 FCPS یایناوتربتایرض مدع،لاحنای اب.تذاشگدھواخنرأثیتیوتامدخرب Medicaid / FAMISگرفتن وضعیت رضایت 

 .درذاگیمرأثیتتاسرداروخربلوعلمنزاومآشدان یزشومآیازایمزاھکیاھجدوبھبیابتیدسرد
 ؟ادتاف دھاوخیاقفتاھچ ھدت دسز داار Medicaid/FAMIS اییازم نم دنزرف ھکیترصو رد

FCPS یازایمزاکدوک کھ دنکھالبطم را تامدخھزینھدوانتیمیانمزاھتن Medicaid/FAMIS نداد تسد زا د.درگ رادوخرب 
 ت.شاد دھاوخن ریثات دنک یم افتیرد امش کدوک ھک یتامدخ یور رب Medicaid/FAMIS یازایم

آیا ھزینھ ای برای من وجود دارد یا خسارت مالی خواھم داشت؟ 
برای والدین ای ھزینھ بدون ھیچ مخصوص آموزش خدمات ، بالغ/خیر آموز دانش یا تحت ارفسرپرست شما شود. فرزند می ھم

 امش ست.ا (FAPE) گانیاروبسنامیمومعشوزمآھب جازم (IDEA) نردا یواناتنیزشومآظاحلبھکیدارفاھبطوربم وننقا
 .دش دیاھوخن لحمتم یلام ررض چیھ Medicaid / FAMIS اتمدخ یارب ابسحتروص ھب تسبن یت)اضر مدع ای( یتاضر ھجیتن رد

IEP-106 (1/20) Medicaid/FAMIS Parental Consent FAQ 

LS-Special Education-Forms-IEP 106 



 
 

 
  

       
    

               
     

            
    

     
        

    
 

              
            

     
   

         
   
  

            
           

  
    

           
                 
 

      
             

     
 
  

       
                    

        
  

 
       

     

    

   

 •,; 
~ 

Fairfax County 
PUBLIC SCHOOLS 
CNGAGI!: • IHSPIJI[ • f llRIVC 

Fairfax County Public Schools 

Individualized Education Program 
Medicaid/FAMIS Parental Consent
Frequently Asked Questions 

، آ یا خدماتی کھ فرزند من در خارج از مدرسھ دریافت می کند تحت زا FCPSاگر  دریافت مطالبات کند Medicaid / FAMIS 
تأثیر قرار می گیرد؟ 

 خارج شکپز یک زاهدشتفیادر Medicaid / FAMIS اتمدخ رفت.گ دھاوخن رارر قیثات حتت ھسردم متسیس از خارج تمادخ
 ھترفگ رارر قیثأت حتت دینک یم افتیرد ھسردم متسیس زا جراخ ھک یتامدخ دینک یم ساسحا رگا د.نشاب یم زاجم ھرسدم متیسس زا

تلفن  شماره با شود می توصیھ ،  سانژآقریطزا Medicaid رفتد.دیرگیبسامت Medicaid ترفد با 4098-423-571است
Medicaid درکدھواخیرگیپی یالتای. 

آیا بیمھ خصوصی من تحت تأثیر قرار خواھد گرفت؟ 
Medicaid اتمدخ یارب ار امش یصوصخ ھمیب IEP مرفیاضماابھکدنیدابتاس مھمامشیراب.درکدھواخنباحسرتوص 

، ا ز مزایای بیمھ خصوصی کھ از سایر خدمات  رضایت
 .شود

Medicaid / FAMIS یمن ھتساک ، دینک یم فتایرد هداوناخ ای امش ھک 

 ؟تشاذگ دھاوخ ریاثت متسھ زجام یصوخص تامدخ یارب ھک یساتجل دادعت بصاندح روی ھرسدم باحسترصو رودص یاآ
 .تشادھداوخنیصوصختامخد قیطر اززاجم اتسلجادعدت درییرثتاھسدرم درتسالجتخادپرباز

 تساوخرت دروص رن دم یصوصخ تامخد اریز منکن اضما ار ھمان تیاضر ھک دیوگب نم ھب یصوصخ تامخد ھائرا هداینمن رگا
 ؟ادتاف ھداوخ یقاتفا ھچ ودش یمن تخادرپزاب ،ھسرمد فرط زا تخادرپزاب
 8871-37-804هرامش اب یزاس فافش یرابًافطل ، یدردک افتیرد دوخ یصوصخ اتمدخ ھئارا دهنیامن از ار تالعاطا ینا گرا
 یصوصخ اتمدخ ابسحتروص رد یریثأت ھسردم اتمدخ یارب ابسحتروص رودص .دیریگب سامت Medicaid سانژآ اب
 .تاشددھواخن

 ؟دردا Medicaid Waiverآیا صدور صورتحساب در مدرسھ تأثیری در خدمات دریافت شده تحت برنامھ 
و   ثبت نام در برنامھ صدور صورتحساب

 .گذاشت
Medicaid Waiver ھمنابر تحتتمادختفیادر در Medicaid Waiver دھواخنراثیت 

 ؟دوش یم تظفاحم نم Medicaid / FAMISآیا اطالعات 
است شما خصوصی سالمت و پزشکی اطالعات کھ ھستیم آگاه است .ما اھمیت حائز شما پزشکی اطالعات از .محافظت

FCPS امشیکشزپویداشتھبتاعالطاندوبھانمرحمظفحھبمزمل را امھکدکن یمتیاعر را یلتاای ولرادفمکحمنوانیق 
کند.  می

اطالعاتی با آژانس   ؟دشو یم ھتشاگذ کارتشا ھب Medicaidچھ
آژانس  با کھ اطالعاتی  ،مان،امشدنزرفیگدواانخماندوشیمھشتذاگکراشتاھبھجدوبنیاھبیرسدست یراب Medicaidتنھا

 یایاسشن هرامش ، دلوت یختار
 .تاسناتیبپش

Medicaid / FAMIS ، دانسا ھنوگرھ و صیخشت اتعالطا ، اتمدخ ھئارا ، اتمدخ ھئارا خیرات 

چھ کسی این اطالعات را دریافت می کند؟ 
خدمات قابل پرداخت بوسیلھ   هدش ورظنم IEP رد ھک Medicaid/FAMISبھ منظور ارسال درخواست بازپرداخت ھزینھ ھای 

 تمادخ گاندنھدھئاار یرسا ،لؤسم کانشپز سترسد در تسا کنمم تمادخھنوگنیا در تاندنفرز تکرشھبطوبمر تالعاطا،تسا
 ابسحتروص ختادرپ نولیمسئ زا کی رھ و ،Medicaid یاھابحسرتوصتخدارپنولیمسئ زاکریھ،Medicaid سژانآ،یکزشپ

FCPSدیرگ ارقر. 

 ؟منک وغل ار دوخ تیاضر مناوت یم ھنوگچ
ً  همارشبا FCPS Medicaidرتفد اب افطل ، یتاضر وغل یارب د.ینک وغل ار دوخ یتاضر دیھاوخ یم ھک نامز رھ دیراد قح امش

 د.ینک مالعا ار دوخ یتاضر وغل تساوخرد و دیرگیب سامت 571-423-4098

 .درییگبساتم 571-423-4098 نفلت هرامش اب FCPS Medicaid رتفد اب ینارگن ھنوگ را ھی لاؤس تروص رد

IEP-106 (1/20) Medicaid/FAMIS Parental Consent FAQ 




