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Fairfax County 
PUB LIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THR IVE 

FARSI 

CONFIDENTIAL 
Fairfax County Public Schools DRAFT UNTIL IEP 

Individualized Education Program IS SIGNED 

 و Medicaid ھب اھباسحتروص لاسرا یارب نیدلاو تقفاوم
FAMIS یمھبششوپتحتتادمخیراب 

 :زومآ شاند یائساشن هرامش :زومآ شاند مان

:IEP ابندیلاوتقفاومخریات :دلوتخریات :IEP خریات 

 ھک یتامدخ د وشاب )FAMIS(ینامرد ھمیب ھب هدانواخ یسرتسد ای Medicaidیاھ ھمیب تفایرد طیارش زئاحًادعب ای رضاح رد ناتدنزرف رگا
یاھباسحترصو ه ودرک کمک ھسردم متسیس ای ھقطنم ھب دناتو یم لاردف تلدو ،دنک تفایرد تسا هدش ینیب شیپ IEP یفرد شوزمآھمانبر در
 FAMIS ای Medicaidزا ار اھ ھنیرھ ھنگونیا تخادرپزاب تساخورد دناتوب ھسردم ھکنیازا لبق .دنک تخادرپ ار ششپو تحت تامدخ
امش ایازم یرو یریثات ھنگوجیھ و دش دھاوخن لاسرایصخش یاھ ھمیب یارب اھباسحترصو نیا ت.سیرروض راکنیا یارب نیدلات وقفامو دنکب

 یرو بریریثات ھنگوچیھ مادقا نیا دینکن تقفامو امش رگا .دشابیم ھنابلطواد یلکروطب امش تقفامو ت.شاد دھاخون Medicaid/FAMIS در
 .تشاگذ دھاخون ناتدنزرف تامخد

 IEPتامدخ درمو رد تاعالطا راشتنا یارب )FCPS( یتناک سکفریف یتلدو سرادم زاتیاضر در یارب دخو قح زا نم:یظتافح ایھ ھویر
 تقفامو ھمانرب نیا اب ھک منک باختنارگامنادیم نم .متسھ هاگآ FAMIS یا Medicaid قیطر از تخاپردازبتساوخدر ورظنمھبمندفرز

ادیم تفایرد مدنزرف ھک یتامدخ یرو نم میمصت نیارم ن  هاگھرنم و هدوب ھنابلطاود نم تقفامو ھک من یم نم ت.شاد دھاوخن یریثات دنک اد
.منک ذاختا ار  تساھتفگر ارقرناگریدسترسددرھک دیاسنازایپککیمرادقحھکمنادیمنینچمھنمم.نکغولارنآمناتو میمرگیبممیصت

 .دریگیبسامت Medicaid هژروپریدماب 4065-423-571هرامش نفلت ابًافطل دیراد یرظن ای لاسؤ رگا

یال زا( تمدخ خیرات  یسورس

یال زا( تمدخ خیرات  یسورس

یال زا( تمدخ خیرات  یسورس

یال زا( تمدخ خیرات  یسورس

یال زا( تمدخ خیرات  یسورس

 تاعفد ارکرت )

 تاعفد ارکرت )

 تاعفد ارکرت)

 تاعفد ارکرت )

 تاعفد ارکرت)

تامدخ ناگدنھد ھئارا ریاس ،ناکشزپ رستسد رد یکزشپ تامدخ رد ندمزرف یفتارید یاھ یسورش ھب طوبرم تاعالطا FCPS مھد یم تیاضر من
 ھب FCPS باسحتروص روتکاف ھنوگ رھ و DMASباسحترصو ردوصسنژاآھنگورھ، (DMAS) یکشزپ کمک تامدخ ترازو ، یکشزپ
.دھد رارق ،تاس هدش نایب IEP رد ھک Medicaid / FAMIS ششوپ تحت تامدخ تخادرپزاب یارب تابلاطم تخادرپ روظنم

آموز تاریخ دانش (یا والدین بزرگتر)18 امضاء یا سالھ

 ھتفگر رظندر وا IEP رد ھک یتفایرد تامدخ و اھ سیورس ھنیمز رد ار مدنزرف تاعالطا یتناک سکفریف یتلود سرادم ھک مھد یمن تایضر من
.دھد رارق رستدس رد داشب یم تخادرپ لباق FAMIS ای Medicaid یاھ ھمیب ھلیسوب ھک ھطوبرم یاھ ھنیزھ تخادرپزاب روظنمب تسا دهش

آموز تاریخ دانش (یا والدین بزرگتر)18 امضاء یا سالھ

یبتک تیاضر نودب دنک تقفاوم هدننک تفایرد ھک دریگ یم رارق نارگید رستسد رد یتروص رد کسفریف یتناک یتلود رسادم نازومآشاند یلیصتح هدنورپ تاعطالا
د.ھدن رارق نارگید رستسد ردار لیبق نیازایتاعالطاطیارش زئاح زومآنشاد ای نیدلاو

IEP 216 (7/20) Parent Consent for Billing Medicaid/FAMIS Insurance LS-Special Education-Forms-IEP 216 


