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Ano ang ABA Therapy? 

Ang Applied Behavioural Analysis ay isang therapy na nakabatay sa 
ebidensya. Pinipigilan o binabawasan ng ABA therapy ang masamang 
epekto ng pag-uugali na humahadlang sa pag-aaral at pakikipag-ugnayan 
sa ibang tao.  
 
Ang mga layunin ng ABA therapy ay maaaring magsama ng: 

• Pagbuo ng mga bagong pag-uugali, 
• Pagdaragdag o pagbawas ng mga umiiral nang pag-uugali, 

• Ang pag-usbong ng mga pag-uugaling nagreresulta mula sa mga 
espisipikong kapaligiran, 

• Pagpapabuti ng mahusay na kasanayan sa motor, kalinisan sa 
katawan, pag-aayos, mga kasanayan sa bahay, kahustuhan sa oras, 
at kakayahan sa trabaho,  

• Pagyabong ng kasanayan sa wika at komunikasyon, at 
• Pagpapabuti ng, atensyon, pokus, kasanayan sa lipunan, memorya, 

at akademiko. 
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Ang ABA therapy ay nababagay para matugunan ang iba't ibang mga 
pangangailangan. Ang isang kwalipikadong tagapagbigay ng serbisyo para 
sa autismoo ay maaaring magdisenyo, magpatupad, at magsuri ng mga 
pagbabago para sa bawat tao. Ang ABA therapy nagsasangkot ng isang 
pagsusuri, paggamot, at pagsubaybay. Upang mabago ang pag-uugali sa 
isang positibo at makabuluhang paraan, ang mga tagapagsanay ay 
gumagamit ng mga positibong istratehiyang pampalakas at Antecedent-
Behaviour-Consequences. 
 
Ang isang kwalipikadong tagapagbigay ng serbisyo para sa autismo ay 
nangangasiwa o direktang nagbibigay ng ABA therapy. Ang taong ito ay 
karaniwang isang Board-Certified Behaviour Analyst (BCBA). Ang isang 
programa ay maaari ring kasama sa mga therapist o rehistradong behikulo 
ng pag-uugali (RBTs). Ang mga therapist na ito ay sinanay at 
pinangangasiwaan ng BCBA o Consultant ng Pamamahala sa Pag-uugali. 
Minsan, ang ibang lisensyadong tao ay magbibigay ng mga serbisyo ng 
ABA therapy  bilang isang kwalipikadong tagapagbigay ng serbisyo para 
sa autismo.  Kabilang dito ang: 

• Manggagamot 

• Surgeon 
• pisikal na therapist 
• occupational therapist 

• Sikolohista 
• therapist ng kasal at pamilya 
• sikolohista para sa edukasyon 
• klinikal na trabahador sa lipunan 

• propersyunal na tagapagpayo sa klinika 
• patologo sa pagsasalita ng wika 
• audiologist 

Gayunpaman, ang mga serbisyong ipinagkakaloob ay dapat kasama sa 
karanasan at kakayahan ng may lisensya.1 
 
Ang ABA therapy ay maaaring mangyari sa iba't ibang mga lokasyon. 
Maaaring maganap ang therapy sa bahay, sa paaralan, at sa pamayanan. 
Ang bilang ng mga lingguhang oras at oras ng mga sesyon ng paggamot 
ay magkakaiba. Karaniwang nakikipag-ugnay ang mga tao at tumatanggap 
ng mga serbisyo ng ABA therapy sa pamamagitan ng isang distrito ng 
paaralan, seguro sa pangkalusugan, o regional center.  
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Mayroong iba't ibang mga paraan para makakuha at pondohan ang mga 
serbisyo ng ABA therapy. Ang pagtanggap ng mga serbisyo ng ABA at 
pagpopondo ay maaaring maging mahirap. Karaniwan, ang seguro, ang 
distrito ng paaralan, o mga regional center ay magbibigay ng pondo sa 
mga karapat-dapat na bata. Para makakuha ng ABA therapy sa 
pamamagitan ng isang plano sa Segurong pangkalusugan, distrito ng 
paaralan, o regional center, dapat mong malaman kung anong uri ng 
Segurong pangkalusugan ang mayroon ka.  
 

Tumatanggap ng ABA Therapy sa pamamagitan ng isang 
Plano sa Seguro sa Kalusugan 

Maraming mga plano sa Segurong pangkalusugan ang sumasaklaw sa 
ABA therapy. Saklaw ng seksyong ito kung paano makakuha ng 
pagpopondo at mga serbisyo sa pamamagitan ng Seguro. Kabilang ang, 
mga plano ng Medi-Cal, mga planong binili sa Covered California, mga 
indibidwal na plano na binili mula sa isang pribadong kompanya ng 
Segurong pangkalusugan, at mga plano sa kalusugan na nakabatay sa 
employer.  

Tumatanggap ng ABA Therapy sa pamamagitan ng Medi-Cal 

Saklaw ba ng Medi-Cal ang ABA therapy? 

Oo, para sa mga miyembro na wala pang edad 21.2 Sa ilalim ng Maaga at 
Panahon na Pag-screen, Diagnostic, at Paggamot (EPSDT) na benepisyo 
ng Medicaid,3 sinasaklaw ng Medi-Cal ang lahat ng kinakailangang medikal 
na Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali (BHT) para sa mga karapat-
dapat na benepisyaryo.4 Ang Paggamot sa Kalusugan sa Pag-uugali ay 
isang kategorya ng mga serbisyo ng Medi-Cal kasama ang ABA therapy.5 
Dapat irekomenda ng isang manggagamot o sikolohista ang ABA therapy 
na kinakailangan ng medikal. Ang medikal na pangangailangan ay batay sa 
kung ang mga serbisyo ay magtatama o magpapabuti sa anumang 
kondisyong pisikal at / o pag-uugali.6 Ang Medi-Cal ay hindi 
nangangailangan ng diagnosis ng autism para sa mga serbisyo sa ABA 
therapy.7 Saklaw ng Medi-Cal ang mga serbisyo ng ABA para sa bayad 
para sa serbisyo at pangangalaga ng pinamamahalaang Medi-Ca.8  

Ang mga batang mayroong fee-for-service na Medi-Cal ay makakatanggap 
ng mga serbisyo sa ABA therapy mula sa kanilang lokal na regional 
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center.9 Kung mayroon kang bayad para sa serbisyo na Medi-Cal at nais 
mong tuklasin ang posibilidad ng ABA therapy, makipag-ugnay sa iyong 
regional center para talakayin ang mga serbisyo at pagpopondo. Kung 
mayroon kang fee-for-service na Medi-Cal at hindi isang kliyente ng 
regional center, makipag-ugnay sa isang regional center para matukoy ang 
pagiging karapat-dapat. Kung mayroon kang Managed Cra Plan, makipag-
ugnayan sa iyong pinamamahalaang plano sa pangangalaga at magtanong 
tungkol sa mga serbisyo sa ABA therapy. Maaari ka ring direktang 
pumunta sa iyong pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga (iyong 
pedyatrisyan) at magtanong tungkol sa mga serbisyo sa ABA therapy. 

Ano ang mga pamantayan para sa mga serbisyo ng ABA 
therapy sa ilalim ng Medi-Cal? 

• Maging wala pang 21 taong gulang. 
• Magkaroon ng isang rekomendasyon mula sa isang lisensyadong 

manggagamot, surgeon, o sikolohista na ang mga serbisyo na batay 
sa ebidensya ng Behavioural Health Therapy na serbisyo ay medikal 
na kinakailangan. 

• Maging matatag sa medisina. 
• Huwag maging nangangailangan ng 24 na oras na pagsubaybay sa 

medikal / nars o mga pamamaraang ibinigay ng isang ospital o 
pasilidad sa pangangalaga sa mga taong may kapansanan sa 
intelektuwal (ICF / ID).10  

Sino ang responsable para sa mga serbisyo ng ABA therapy 
kung ang bata ay may pribadong Seguro at Medi-Cal? 

Minsan ang isang bata ay magkakaroon ng dalawahang saklaw. Kapag 
ang isang bata ay may dalawahang saklaw, maaari silang magkaroon ng 
Medi-Cal at iba pang saklaw sa kalusugan. Ang karagdagang saklaw na 
pangkalusugan na ito ay maaaring magsama ng mga indibidwal na 
pribadong plano o pribadong plano ng grupo. Kung ang isang bata ay may 
dalawahang saklaw, makakatanggap sila ng mga serbisyo sa ABA therapy 
at pagpopondo mula sa kanilang pribadong Seguro.11 Pagsasamahin ng 
Medi-Cal ang mga serbisyong iyon na hindi saklaw ng pribadong 
insurance.12 Halimbawa, maaari mong gamitin ang Medi-Cal bilang isang 
kasamang serbisyo sa iyong pribadong Seguro para mapunan ang halaga 
ng mga iyong kapywa nagbabayad at / o mga co-insurance nauugnay sa 
Katibayan ng Sakop. Kung mayroon kang pribadong Seguro at fee-for-
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service na Medi-Cal, ang iyong tagabigay ng ABA ay dapat na isang 
tagapagbigay ng Medi-Cal para sa serbisyong makakatanggap ng tulong 
sa gastos ng mga pagbabayad. Kung ang iyong tagapagbigay ng ABA ay 
hindi isang tagapagbigay ng bayad para sa serbisyo sa Medi-Cal, makipag-
ugnay sa regional center para matulungan sa co-pay. 

Ano ang aking mga karapatan kung hindi ako sumasang-
ayon sa pagtanggi o pagbabago ng aking serbisyo? 

Kung mayroon kang bayad para sa serbisyo na Medi-Cal, maaari kang 
mag-request ng isang pagdinig sa estado. 
 
Kung mayroon kang isang Pinapamahalaang Plano ng Pangangalaga, 
maaari kang mag-request ng pagdinig sa estado pagkatapos ng:  

• Nakumpleto mo na ang panloob na proseso ng apela ng iyong 
managed care plan at nakatanggap ng isang liham na nagsasabi sa 
iyo na ang iyong plano sa kalusugan ay hindi magbibigay ng 
serbisyo, o  

• Hindi ka makakatanggap ng isang liham na nagsasabi sa iyo ng 
desisyon at ito ay higit sa 30 araw.13  

Maaari kang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa 
panloob na proseso ng apela ng iyong managed care plan sa 
pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa mga serbisyo ng miyembro. Ang link 
sa ibaba ay isang listahan ng impormasyon sa pakikipag-ugnay para sa 
lahat ng mga Medi-Cal Managed Care Plan.  
 
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx. 
 
Mag-request ng isang Pagdinig ng Estado 

Dapat kang magsumite ng isang request para sa isang pagdinig ng estado 
sa loob ng 90 araw mula sa petsa ng iyong pagtangging sulat.14 Para mag-
request ng pagdinig sa estado, maaari mong punan ang form na "Pag-
equest sa Pagdinig ng Estado" sa www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx at ipadala ito sa:  

Kagawaran ng Serbisyong Panlipunan ng California  
State Hearings Division  

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx


Pahina 6 ng 23 

P.O. Box 944243, MS 19-37  
Sacramento, CA 94244-2430  
 
Maaari ka ring tumawag para mag-request ng pagdinig sa estado. Ang 
numero ay maaaring maging abala. Maaari kang makakuha ng isang 
mensahe para tumawag sa ibang pagkakataon.  

Telepono na walang bayad: 1-800-952-5253  
TTY: 1-800-952-8349 
 
Maaari ka ring mag-submit ng request sa pagdinig ng estado sa online: 
https://acms.dss.ca.gov/acms/page.request.do?page=public.intakeForm. 
 
Maaari pa ba akong makakuha ng paggamot habang nakabinbin ang aking 
kahilingan sa pagdinig ng estado?  

Oo, kung ang abiso ay humihinto o nagbabawas ng mga serbisyo. Ang 
pagiging karapat-dapat ay kinakailangan para sa “Aid Paid Pending” ay 
nangangailangan na ikaw ay: 
 

• Humingi ng pagdinig ng estado sa loob ng sampung araw mula sa: 
o Ang petsa kung kailan nai-post ang paunawa, o 
o Ang petsa kung kailan ibinigay ang abiso sa iyo, o 
o Bago ang petsa na sinabi ng abiso na titigil o magbabago ang 

iyong paggamot. 

• Sabihin na nais mong patuloy na makakuha ng paggamot sa 
panahon ng proseso ng pagdinig. 

 
Maaari itong tumagal ng hanggang 90 araw para mapakinggan ang iyong 
kaso at maipadala sa iyo ang isang desisyon. 
 

Tumatanggap ng ABA Therapy Sa Pamamagitan ng 
Pribadong Seguro sa Kalusugan  

Maaari ba akong makatanggap ng ABA therapy sa 
pamamagitan ng isang plano na binili sa pamamagitan ng 
Covered California?  

Oo. Ang Affordable Care Act (ACA) ng 2010 ay nangangailangan ng mga 
plano sa insurance na pangkalusugan na ipinagbili sa pamamagitan ng 

https://acms.dss.ca.gov/acms/page.request.do?page=public.intakeForm
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Covered California para maisama ang isang hanay ng mahahalagang 
benepisyo sa kalusugan.15 Ang mga mahahalagang benepisyo na ito ay 
maaaring magsama ng ABA therapy.16 Sa ilalim ng ACA, ang mga serbisyo 
sa paggamot sa kalusugang pangkaisipan ng iyong plano ay dapat maging 
katulad ng inaalok ng iyong plano para sa maihahambing na mga 
serbisyong medikal. Ang lahat ng mga plano sa Covered California ay 
dapat masakop ang ABA therapy para sa mga karapat-dapat na tao.    

Maaari ba akong makatanggap ng ABA therapy sa pamamagitan ng 
indibidwal na plano na binili ko nang direkta sa pamamagitan ng isang 
pribadong kumpanya ng Segurong pangkalusugan? 

Oo, kung ang iyong anak ay mayroong autism o iba pang pervasive na 
diagnosis ng developmental disorder. Kinokontrol ng batas ng estado ang 
mga pribadong plano. Ang SB 946, na epektibo noong Hulyo 1, 2012, ay 
nangangailangan ng mga kontrata sa plano sa serbisyo sa pangangalaga 
ng kalusugan at mga patakaran sa Segurong pangkalusugan para 
magbigay ng saklaw para sa medikal na kinakailangang paggamot sa 
kalusugan ng pag-uugali.  Kasama rito ang ABA therapy para sa mga 
indibidwal na may autism o iba pang kalat na karamdaman sa pag-unlad. 
Nalalapat ang SB 946 sa lahat ng mga plano sa kalusugan na nagbibigay 
ng paggamot sa ospital, medikal o pag-opera sa ilalim ng hurisdiksyon ng 
Department of Managed Health Care Services (DMHC) o Department of 
Insurance (DI).17 Kung ang iyong anak ay walang autism o iba pang 
malaganap na diagnosis ng developmental disorder ang iyong insurance 
ay maaaring masakop ang ABA therapy. Makipag-ugnay sa kagawaran ng 
mga serbisyo ng kasapi ng iyong planong pangkalusugan para malaman 
kung sakop din ng iyong plano ang ABA therapy para sa mga taong walang 
autismo o iba pang malaganap na diagnosis ng developmental disorder. 

Maaari ba akong makatanggap ng ABA therapy sa pamamagitan ng aking 
insurance na pangkalusugan na nakabatay sa trabaho? 

Kinokontrol ng batas ng estado ang mga plano sa kalusugan na 
sinusuportahan ng employer na kumpletong nakaseguro / buong 
pinondohan. Ang batas ng estado na kumokontrol sa ganap na nakaseguro 
/ buong pinondohan na mga plano na nai-sponsor ng employer ay SB 946. 
Ang SB 946 ay nangangailangan ng mga kontrata sa serbisyo sa 
pangangalaga ng kalusugan at mga patakaran sa seguro sa kalusugan 
upang magbigay ng saklaw tulad ng nabanggit sa itaas. Nalalapat ang SB 
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946 sa lahat ng mga plano sa kalusugan na nagbibigay ng paggamot sa 
ospital, medikal o pag-opera sa ilalim ng hurisdiksyon ng Department of 
Managed Health Care Services (DMHC) o Department of Insurance (DI). 

Bukod dito, kapag ang isang plano ay nakaseguro sa sarili / pinondohan ng 
sarili, kinokontrol ito ng batas ng pederal. Habang ang lahat ng mga plano 
na nakaseguro sa sarili / pinondohan ng sarili ay dapat sumunod sa mga 
batas na federal, lumilikha ang isang employer ng disenyo ng benepisyo ng 
plano. Ang ilang mga plano ay sasakupin ang ABA therapy, at ang iba ay 
hindi. Makipag-ugnay sa kagawaran ng mga serbisyo ng miyembro ng 
iyong plano sa kalusugan o departamento ng Human Resources ng iyong 
pinagtatrabahuhan para malaman kung ang iyong plano ay self-insured / 
self-funded at kung ang ABA therapy ay isang saklaw na benepisyo. Kung 
hindi saklaw ng iyong plano ang mga serbisyo ng ABA therapy, humiling ng 
isang liham ng saklaw at makipag-ugnay sa isang sentral na rehiyon.18 Ang 
isang panrehiyong sentro ay maaaring pondohan ang ABA therapy kung 
mayroon kang isang self-insured/self-funded na plano ng segurong 
pangkalusugan na hindi saklaw ng mga serbisyong ito. Maaari mo ring 
tanungin ang iyong employer na isaalang-alang ang pagsakop sa mga 
serbisyong ito sa kanilang plano. 

Kanino ako maaaring makipag-ugnay kung ang aking pribadong insurance 
na pangkalusugan ay tanggihan ang aking paghahabol o request?  

Dapat iproseso ng pribadong insurance na pangkalusugan ang iyong 
paghahabol o tumugon sa iyong nakasulat na kahilingan sa loob ng 30 
araw.19 Matapos makatanggap ng pagtanggi o hindi ipinagpatuloy na mga 
serbisyo, maaari kang mag-submit ng isang apela nang direkta sa 
pamamagitan ng iyong kagawaran ng Mga Serbisyo sa Miyembro ng 
insurance. Mahahanap mo ang impormasyong ito sa iyong Seguro card o 
sa manwal ng mga benepisyo. Kapag tumawag ka, hilinging makipag-usap 
sa sinuman tungkol sa isang apela na nauugnay sa autismo o pag-apila ng 
mga serbisyong pangkalusugan. Maaaring hilingin sa iyo ng iyong plano sa 
Segurong i-submit mo ang apela nang nakasulat. Ang iba pang mga plano 
ay maaaring magkaroon ng proseso sa pag-apela sa online. Anuman, ang 
kumpanya ng insurance ay dapat tumugon sa iyong apela sa loob ng 30 
araw.20   

Kapag tinanggihan ng kumpanya ng insurance ang iyong request, dapat 
nilang sabihin ang dahilan ng pagtanggi. Dapat din nilang gawing available 
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sa iyo ang lahat ng mga kaugnay na dokumento. Hilingin ang mga 
dokumentong ito kung wala ka ng mga ito. Kapag nag-apela ka, isama ang 
mga naunang pagsusuri, mga plano sa paggamot, layunin, at liham mula 
sa pedyatrisyan ng iyong anak, distrito ng paaralan, o regional center. 
Dapat suportahan ng lahat ng mga dokumentong ito ang 
pangangailangang medikal ng ABA therapy. Itago ang mga karagdagang 
kopya ng lahat ng mga dokumentong ito habang nasa proseso ng pag-
apela. 21  

Ang mga mapagkukunang ito ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon 
sa proseso ng pag-apela ng pribadong insurance at SB 946: 

• Mag-click dito para sa publication ng DRC sa mga request na 

pagtanggi ng mga pribadong plano sa kalusugan. 

• Mag-click dito para sa publication ng DRC sa SB 946. 

• Mag-click dito para sa isang listahan ng lahat ng mga plano sa 
ilalim ng Department of Managed Health Care Services (DMHC). 

• Mag-click dito para sa isang listahan ng lahat ng mga plano sa ilalim 
ngDepartment of Insurance (DI). 
 

ABA Therapy sa Mga Pampublikong Paaralan 

Ang iyong anak ay maaaring makakuha ng mga serbisyo ng ABA sa 
pamamagitan ng plano ng insurance na pangkalusugan ng iyong anak. 
Gayunpaman, kung ang iyong anak ay nangangailangan ng ABA therapy 
para ma-access ang espesyal na edukasyon, posible na makakuha ng 
ABA therapy na may kaugnayan sa edukasyon sa pamamagitan ng distrito 
ng paaralan ng iyong anak. Mayroong mga limitasyon sa pagtanggap at 
pagpopondo ng ABA therapy sa pamamagitan ng distrito ng paaralan. 
Ipinapaliwanag ng seksyong ito ang mga batas sa pederal tungkol sa mga 
espesyal na programa sa edukasyon, kung paano humiling ng isang 
Indibidwal na Programa sa Edukasyon para sa iyong anak, at sa anong 
mga sitwasyon ang ipopondo ng distrito ng paaralan ang ABA therapy. Sa 
California, ang Batas ng Mga Indibidwal na May Kapansanan ay 
namamahala sa mga programang edukasyon para sa mga may 
pangangailangang espesyal. 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=file-attachments/F07201.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/F07101.pdf
https://wpso.dmhc.ca.gov/hpsearch/viewLicensedHealthPlan.aspx
https://interactive.web.insurance.ca.gov/webuser/ncdw_alpha_co_line$.startup
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Ano ang Batas ng Mga Indibidwal na May Kapansanan at ang 
Pamantayang FAPE?  

Sa California, ang batas pederal at estado ay namamahala sa mga 
espesyal na programa sa edukasyon. Kasama sa mga batas na ito ang 
Indibidwal na Mga May Kapansanan na Batas (IDEA) at ang Code sa 
Edukasyon sa California. Nagtatakda ang IDEA ng mga alituntunin para sa 
mga pamantayan sa programa ng espesyal na edukasyon.  

Ang mga mag-aaral na karapat-dapat para sa espesyal na edukasyon ay 
may karapatan sa isang libreng naaangkop na pampublikong edukasyon 
(FAPE).22 Ang ibig sabihin ng "Libre" ay nagbabayad ang pampublikong 
paaralan para sa espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyo — 
hindi ang pamilya. Ang "naaangkop" ay nangangahulugang natutugunan ng 
espesyal na edukasyon ang natatanging pangangailangan ng mag-aaral. 
At, ang espesyal na edukasyon ay nagbibigay ng benepisyo sa edukasyon 
ng mag-aaral. Kaya, kung ang isang mag-aaral ay nangangailangan ng 
ABA therapy para makinabang mula sa paaralan, ang distrito ng paaralan 
ay dapat magbayad para sa ABA therapy bilang isang kaugnay na 
serbisyo.23 At, hinihiling ng FAPE na matugunan ng mga serbisyo ang 
naaangkop na preschool sa pamamagitan ng mga pamantayan sa 
pangalawang edukasyon (edad 3 hanggang 21) at sundin ang isang 
Indibidwal na Edad ng Edukasyon (IEP).24  

Ano ang isang Indibidwal na Edukasyon Program (IEP) at paano ako 
magre-request nito para sa aking anak?  

Ang isang Indibidwalisadong Programa sa Edukasyon (IEP) ay isang 
nakasulat na plano na binuo mo at ng koponan ng IEP ng iyong mag-aaral 
sa sandaling ang iyong anak ay maging karapat-dapat para sa espesyal na 
edukasyon. Ang koponan ng IEP ay binabago ang IEP sa isang taunang 
batayan, sa minimum. Inilalarawan ng IEP ang kasalukuyang mga antas ng 
pagganap, mga layunin sa pag-aaral, serbisyo, tirahan, pagbabago, at 
paglalagay ng paaralan.25  

Ang unang hakbang para makakuha ng IEP ay mag-request sa distrito ng 
paaralan na suriin ang iyong anak para sa espesyal na edukasyon. Ikaw o 
sinuman sa koponan ng paaralan ng iyong mag-aaral ay maaaring mag-
refer sa iyong mag-aaral para sa pagsusuri sa anumang oras. Kung nais 
mong mag-refer sa iyong mag-aaral para sa espesyal na edukasyon, 
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magpadala ng isang nakasulat at may petsang kahilingan sa punong-guro 
ng paaralan ng iyong mag-aaral.26 Dapat magpadala sa iyo ang paaralan 
ng isang plano sa pagsusuri sa loob ng 15 araw mula sa kanilang 
pagtanggap ng isang nakasulat na referral para sa espesyal na edukasyon. 
Ang timeline na ito ay naka-pause sa mga school break na mas malaki sa 
limang araw ng pag-aaral (ibig sabihin, break sa panahon ng taglamig at 
tag-init).  

Hindi masusuri ng distrito ng paaralan ang iyong mag-aaral hangga't hindi 
nito natatanggap ang iyong nakasulat na pahintulot para sa pagsusuri. 
Tiyaking plano ng paaralan na masuri ang iyong mag-aaral sa lahat ng 
mga aspeto na hinihinalang may kapansanan. Maaari kang magsulat sa 
plano kung nais mong malaman kung ang iyong mag-aaral ay 
nangangailangan ng ABA therapy sa paaralan. Pagkatapos, pumirma ng 
pahintulot sa plano sa pagsusuri, humiling ng karagdagang mga pagsusuri 
kung kinakailangan, at agad na ibalik ang nakapirma na plano sa paaralan.  

Kapag natanggap ng distrito ng paaralan ang iyong nakasulat na pahintulot 
para sa pagsusuri, dapat itong magsagawa ng pagpupulong ng IEP upang 
talakayin ang pagiging karapat-dapat sa espesyal na edukasyon ng iyong 
mag-aaral sa loob ng 60 araw ng kalendaryo.27 At, kung ang iyong mag-
aaral ay napatunayang karapat-dapat para sa espesyal na edukasyon, ang 
koponan ng IEP ay dapat ding bumuo ng isang IEP para sa iyong mag-
aaral sa loob ng parehong timeline. Muli, ang timeline na ito ay humihinto 
para sa mga araw ng pag-aaral na mas matagal kaysa sa limang araw ng 
pag-aaral. Dapat talakayin ng distrito ng paaralan ang mga 
pangangailangan ng iyong mag-aaral, lumikha ng mga tiyak na layunin 
para matugunan ang mga pangangailangan na iyon, at alamin kung anong 
mga kaugnay na serbisyo at kaluwagan ang kailangan ng iyong mag-aaral 
upang maisulong ang kanilang mga layunin.  

Maaaring sumang-ayon ang koponan ng IEP na ang iyong mag-aaral ay 
nangangailangan ng mga serbisyo ng ABA therapy sa paaralan upang 
makinabang mula sa espesyal na edukasyon. Kung gayon, isasama ng IEP 
ng iyong anak ang ABA therapy bilang isang "kaugnay na serbisyo.” Ang 
isang kaugnay na serbisyo ay anumang serbisyo na kinakailangan para 
matulungan ang isang mag-aaral na makinabang mula sa kanilang 
espesyal na programa sa edukasyon.28 Para "makinabang mula sa 
espesyal na edukasyon" sa pangkalahatan ay nangangahulugang 
paggawa ng makabuluhang pag-unlad tungo sa pagtugon sa mga layunin 
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at layunin ng IEP.29 Sa pagpupulong ng IEP, dapat maghanda ang mga 
magulang para kumbinsihin ang koponan ng IEP na ang kanilang anak ay 
nangangailangan ng ABA para makinabang mula sa espesyal na 
edukasyon. Para sa karagdagang impormasyon sa proseso ng pagsusuri 
at IEP, kabilang ang kung sino ang dapat na dumalo sa isang 
pagpupulong ng IEP at kung ano ang maaari mong gawin kung hindi ka 
sumasang-ayon sa mga pagtatasa ng distrito ng paaralan o mga 
desisyon ng koponan ng IEP, bisitahin. 

Maaari bang maantala ang IEP ng 
aking anak? 

Hindi. Pagkatapos lumikha ng isang IEP, ang espesyal na edukasyon at 
mga kaugnay na serbisyo ay dapat ibigay batay sa IEP. Dapat tiyakin ng 
Ahensya ng Lokal na Edukasyon na walang pagkaantala sa pagpapatupad 
ng IEP ng isang mag-aaral, kasama ang anumang kaso na may isang 
katanungan tungkol sa pagbabayad para sa espesyal na edukasyon at 
mga kaugnay na serbisyo.30 

Nagbabayad ba ang distrito ng paaralan o ang aking Seguro para sa ABA 
therapy? 

Ang ABA therapy na ibinigay sa IEP ng iyong anak ay hindi 
nangangahulugang ang isang plano sa Seguro o katulad na third party ay 
hindi na kailangang magbigay o magbayad para sa mga serbisyong 
ibinibigay sa isang batang may kapansanan.31 Ang Medi-Cal at pribadong 
Seguro ay dapat magbigay ng mga serbisyong ABA therapy sa mga 
karapat-dapat na bata. Ang bata na nakakakuha ng therapy sa isang pang-
edukasyon na setting o para sa mga hangaring pang-edukasyon ay hindi 
tinatanggal ang obligasyon ng insurer mula sa nasakop na mga serbisyong 
kinakailangan sa labas ng kondisyong pang-edukasyon. 32  

Maaari bang humiling ang distrito ng paaralan na gumamit ako ng Medi-Cal 
o ibang mga plano sa segurong pampubliko para magbayad para sa mga 
serbisyo? 

Maaaring hilingin ng distrito ng paaralan ang iyong pahintulot na gumamit 
ng isang Medi-Cal upang bayaran ang mga kaugnay na serbisyo ng iyong 

https://serr.disabilityrightsca.org/#:~:text=Special%20Education%20Rights%20and%20Responsibilities%20%28SERR%29%20The%20Federal,education%20%28FAPE%29%20in%20the%20least%20restrictive%20environment%20%28LRE%29.
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mag-aaral, ngunit hindi kinakailangan na ibigay mo ang iyong pahintulot 
dito. Ang isang distrito ng pampublikong paaralan ay maaaring gumamit ng 
Medi-Cal ng bata o ibang plano ng Segurong pampubliko para magbigay o 
magbayad para sa mga serbisyong pinapayagan sa ilalim ng programa ng 
seguro.  

Gayunpaman, kung ang layunin ng ABA therapy ay ang magbigay ng 
FAPE sa isang karapat-dapat na anak, ang distrito ng paaralan ay hindi 
maaaring hilingin sa mga magulang na pumirma o magpatala sa Medi-Cal 
upang masakop ang serbisyo.33 Ang distrito ng paaralan ay hindi maaaring 
pilitin ang mga magulang na magkaroon ng gastos na kanilang 'di kayang 
tugunan para sa mga serbisyo tulad ng mga pagbabayad na maibabawas o 
co-pay. Kung ang isang maibabawas na pagbabayad o co-pay ay nangyari 
dahil sa pag-file ng isang paghahabol para sa mga serbisyo, maaaring 
bayaran ng distrito ng paaralan ang gastos na dapat bayaran ng 
magulang.34   

At ang isang distrito ng paaralan ay maaaring hindi gumamit ng mga 
benepisyo ng isang bata sa ilalim ng Medi-Cal kung gagamitin ito upang: 

• Bawasan ang magagamit na saklaw ng panghabambuhay o 
anumang iba pang insurance na benepisyo; 

• Nagreresulta sa isang pamilya na nagbabayad para sa mga serbisyo 
kung hindi nasasakop ng mga pampublikong benepisyo o programa 
ng Seguro at kailangan ng bata sa labas ng oras na ang bata ay nasa 
paaralan; 

• aasan ang mga premium o humantong sa mga benepisyo o pagtigil 
sa Seguro; o 

• Pagkawala ng pagiging karapat-dapat para sa mga waivers na 
nakabase sa bahay at pamayanan, batay sa kabuuang mga gastos 
na nauugnay sa kalusugan.35 
 

Ang distrito ng paaralan ay dapat kumuha ng nakasulat na pahintulot ng 
magulang bago mag-access sa mga pampublikong benepisyo o insurance 
ng anak o magulang.36 Kung ang isang magulang ay hindi pumayag sa 
paggamit ng kanilang mga pampublikong benepisyo o insurance sapagkat 
magkakaroon sila ng gastos para sa mga serbisyo, para matiyak na FAPE, 
ang distrito ng paaralan ay maaaring gumamit ng mga espesyal na pondo 
sa edukasyon para mabayaran ang mga serbisyo.37 
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Paano kung ang aking pampublikong benepisyo o segurong 
pangkalusugan ay tumangging magbayad para sa ABA therapy?  

Kung ang isang pampublikong ahensya, bukod sa distrito ng paaralan, ay 
nabigo na magbigay o magbayad para sa espesyal na edukasyon at 
kaugnay na serbisyo, ang Lokal na Ahensya ng Edukasyon ay dapat 
magbigay o magbayad para sa mga serbisyo sa isang napapanahong 
paraan.38 Ang Lokal na Ahensya ng Edukasyon ay karaniwang distrito ng 
paaralan na responsable sa pagbuo ng IEP ng mag-aaral. Tingnan sa itaas 
para sa karagdagang impormasyon patungkol sa saklaw ng gastos ng 
seguro para sa ABA therapy.  

Maaari bang gamitin ng distrito ng paaralan ang aking pribadong Seguro 
upang masakop ang ABA therapy?  

Oo, kung magbibigay ka ng pahintulot at saklaw ng iyong pribadong 
insurance ang mga serbisyo. Kapag nagbibigay ng mga serbisyo ang 
FAPE sa isang karapat-dapat na anak, ang isang pampublikong ahensya 
ay maaari lamang i-access ang pribadong kita ng isang magulang na 
nalikom kung papayag ang magulang. Ang isang magulang ay dapat 
magbigay ng pahintulot sa bawat oras na imungkahi ng distrito ng paaralan 
na i-access ang mga nalikom na pribadong seguro ng mga magulang. Ang 
pagtanggi ng isang magulang na pahintulutan ang distrito ng paaralan na 
mag-access sa kanilang pribadong Seguro ay hindi nililigtas ang distrito ng 
paaralan sa responsibilidad nitong ibigay ang lahat ng kinakailangang 
serbisyo nang walang gastos sa mga magulang.39  

Ang pribadong seguro ay minsang humihingi ng deductible na bayad o co-
payment para sa serbisyo. Sa ganitong sitwasyon, ang paaralang distrito 
ay maaring bayaran ang gastos na kailangan bayaran ng magulang.40 Sa 
ganitong paraan, ang paaralang distrito ay maaaring mag-access 
pribadong seguro, at ang magulang ay hindi magkakaroon ng karampatang 
babayaran. Ang magulang ay dapat pa ring magbigay ng pahintulot sa 
distritong paaralan para sa paggamit ng pribadong seguro o benepisyo. 
Kung ang magulang ay hindi magbigay ng pahintulot na gamitin ang 
kanilang pribadong seguro dahil magdadagdag ito ng panibagong bayad 
para sa serbisyo, para matiyak ang FAPE, ang paaralang distrito ay 
maaaring gumamit ng pondo sa edukasyon para sa mga espesyal para 
bayaran ang pondo.41 
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ABA Therapy sa Pamamagitan ng Isang Regional Center 

Karaniwan, ang mga plano sa segurong pangkalusugan at mga distrito ng 
paaralan ay nagbibigay ng serbisyo at pagpopondo ng ABA. Paminsan-
minsan, ang mga sentro ng rehiyon ay nagbibigay at nagpopondo sa mga 
serbisyo ng ABA.  Ang Regional center ay maaaring magbigay at 
magpondo  ng ABA therapy serbisyo sa ilalim ng dalawang programa - ang 
Early Start Program at ang Lanterman Act. Ang bahaging ito ay maikling 
ipinakikilala ang California regional centers, Early Start Program, the 
Lanterman Act, at ang regional center funding para sa ABA therapy. Ang 
mga regional center ay maaari ring magbigay ng mas maraming 
dokumentasyon ng medikal na pangangailangan sa mga segurong 
pangkalusugan. Kahit hindi mo planong kumuha ng mga serbisyo ng ABA 
sa pamamagitan ng regional center, kapaki-pakinabang na talakayin ang 
mga opsiyon sa kanila.  

Ano ang mga regional center ng California? 

Ang mga regional center ng California ay nakikipag-ugnayan ng mga 
serbisyo sa mga bata at matatanda na may mga kapansanan sa pag-
unlad. Mayroong 21 na pribado at hindi mga pangkabuhayan na mga 
regional center sa California. Ang mga regional center ay nasa ilalim ng 
Department of Developmental Services (DDS) at kailangang sundin ang 
Title 17 at ang Lanterman Act. Ang Title 17 ay namamahala sa programa 
ng California para sa mga sanggol at mga bata edad 0 hanggang 36 na 
buwan.42 Ang Lanterman Act ay namamahala sa mga serbisyo ng regional 
center para sa mga taong edad 3 pataas. Sinusuri ng mga regional center 
ang mga pangangailangan ng mga tao at tinutukoy ang pagiging karapat-
dapat para sa mga serbisyo, kabilang na ang ABA therapy.   

 

Ano ang Early Start Program (0 hanggang 36 na buwan)? 

Ang regional centers ng Early Start Program ay nagbibigay ng mga 
serbisyo para sa mga batang edad 0 hanggang 36 na buwan. Binuo bilang 
tugon sa mga Indibidwal kasama ang Disabilities Education Act (IDEA) 
Bahagi C43, tinitiyak ng Early Start Program ang mga serbisyo na may 
interbensyon para sa karapat-dapat na mga sanggol at mga bata. Ang 
sistemang ito ng mga serbisyo ay gumagamit ng koordinado at nakasentro 
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sa pamilya na sa maagang interbensyon.44 Ang dokumentadong pagsusuri 
ng isang Regional center ay tumutukoy sa pagiging karapat-dapat ng isang 
sanggol o mga bata para sa maagang interbensyon sa pamamagitan ng 
Early Start 

Ang mga sanggol at mga toddler na 0 hanggang 36 buwan na taong 
gulang ay maaaring maging karapat-dapat para sa Early Start kung 
natutugunan nila ang isa sa mga pamantayang ito: 

• Magkaroon ng isang pagkaantala sa pag-unlad ng kaisipan na hindi 
bababa sa 33% sa isa o higit pang mga lugar ng nagbibigay-malay, 
komunikasyon, panlipunan o emosyonal, adaptive, o pag-unlad ng 
pisikal at motor kabilang ang paningin at pandinig; o 

• Magkaroon ng isang kilalang sanhi ng kundisyon na may mataas na 
posibilidad na magresulta sa delayed development; o 

• Isaalang-alang na may mataas na posibilidad na magkaroon ng isang 
malaking kapansanan sa pagdevelop dahil sa isang kumbinasyon ng 
mga kadahilanan ng biomedical na peligro na na-diagnose ng mga 
kwalipikadong tauhan.45 

Ang maagang interbensyon na serbisyo ay nag-iiba. Kabilang sa 
pagsasaalang-alang ang mga pangangailangan ng isang tao ay ang 
developmental na pangangailangan at alalahanin ng pamilya na ibinahagi 
sa Individualized Family Service Plan (IFSP) team. Ang Maagang 
interbensyon na serbisyo ay maaaring isama ang ABA therapy. Ang IFSP 
ng isang sanggol ay maaaring matukoy ang mga serbisyo, kabilang ang 
ABA therapy, upang matugunan ang kanilang mga indibidwal na 
pangangailangan.   

Kung sa palagay mo ay maaaring makinabang ang iyong sanggol mula sa 
ABA therapy, kontakin ang inyong lokal na regional center o distrito ng 
paaralan. Ang regional center o distrito ng paaralan ay magtatalaga ng 
makikipag-ugnayan patungkol sa serbisyo. Tutulungan ka ng tagapag-
uganayan ng serbisyo sa pamamagitan ng pagtukoy ng pagiging karapat-
dapat at pag-uugnay ng mga serbisyo ng ABA.46  

Ang anak ko ay wala pang 3 taong gulang, may ilang katangiang tulad ng 
autismo, ngunit hindi pa nakatanggap ng diagnosis. Maaari ba silang 
tumanggap ng ABA therapy mula sa isang regional center? 
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Kung walang autismo na diagnosis ang iyong anak, maaari silang 
tumanggap ng mga serbisyo ng ABA mula sa isang regional center kung 
angkop sila mga pamantayan ng pagiging karapat-dapat sa pamamagitan 
ng Early Start.47  

Ano ang Lanterman Act (3 taong gulang at mas matanda pa)? 

Ang Lanterman Act ay isang batas ng California na nangangailangan ng 
mga regional center para magbigay ng serbisyo sa mga taong edad 3 pa 
lang. Tinitiyak ng batas na may mga kapansanan sa pag-develop ay may 
mga serbisyo at may mga sumusuporta sa pangangailangan nila sa pang-
araw-araw nilang pamumuhay tulad ng mga taong walang kapansanan.48 

Upang maging karapat-dapat para sa mga serbisyo ng regional center sa 
ilalim ng Lanterman Act, ang isang tao ay dapat magkaroon ng 
kapansanan na: 

• Nagmula bago ang edad na 18; 

• Inaasahang magpapatuloy nang walang katiyakan; at 
• Naghahatid ng isang malaking kapansanan. 

 
Kabilang sa mga kundisyon na kwalipikado ang Cerebral Palsy, Epilepsy, 
Autism, Down Syndrome, Intellectual Disability, at iba pang mga 
kondisyong hindi pagpapagana na katulad ng Intellectual Disability o 
nangangailangan ng katulad na paggamot.49 Sinabi ng Batas ng Lanterman 
na ang mga regional centers ay dapat magbigay ng pagsusuri at 
koordinasyon sa serbisyo. Dapat din silang bumuo ng isang Indibidwal na 
Plano ng Programa (IPP). Maaaring ipakita ng isang IPP ang isang medikal 
na pangangailangan para sa ABA therapy o iba pang Paggamot sa 
Behavioral na Kalusugan. Ang distrito ng paaralan ng isang bata o ang 
regional center ay may responsibilidad sa pag-uugnay ng mga 
kinakailangang serbisyo at suporta sa edukasyon sa sandaling ang isang 
bata ay 3 taong gulang. Kung ang isang bata ay 3 o mas matanda pa, 
makipag-ugnay sa lokal na distrito ng paaralan at / o regional center para 
maisaayos ang isang pagsusuri.   

Nagbibigay ba ang regional center ng ABA therapy at magkano ang 
gastos? 
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Ang mga regional center ay nagbibigay ng pagsusuri at koordinasyon ng 
serbisyo nang walang gastos sa mga karapat-dapat na tao. Gayunpaman, 
dapat kilalanin at ituloy ng mga regional center ang lahat ng 
mapagkukunan ng pagpopondo para sa mga mamimili na tumatanggap ng 
mga serbisyong pang-rehiyon.50 Ang publiko o pribadong insurance ay 
dapat gamitin muna para sa mga serbisyong kinakailangan sa medikal 
tulad ng ABA therapy. Sa California, Medi-Cal, karamihan sa mga 
pribadong plano sa Seguro, at mga distrito ng paaralan ay dapat pondohan 
ang mga serbisyo ng ABA sa mga karapat-dapat na bata. Kung hindi 
saklaw ng seguro ang serbisyo, bibilhin o ibibigay ito ng mga Ahensya ng 
Lokal na Edukasyon (mga distrito ng paaralan) o mga regional center.51  

Kung tinanggihan ng Medi-Cal o pribadong Seguro ang iyong request para 
sa ABA therapy, maaaring sakupin ng isang regional center ang gastos. 
Sasakupin lamang ng isang regional center ang gastos para sa mga taong 
karapat-dapat para sa mga serbisyong pang-rehiyon. Ang isang regional 
center ay hindi maaaring pondohan ang ABA para sa isang mamimili na 3 
taong gulang pataas nang hindi muna natatanggap ang isang kopya ng 
pagtanggi mula sa pribadong insurance at / o Medi-Cal. Dapat ding tukuyin 
ng regional center na ang isang apela ng pagtanggi ay hindi 
magtatagumpay.52 Kung nakatanggap ka ng isang pagtanggi mula sa 
pribadong insurance at / o Medi-Cal, makipag-ugnay sa iyong lokal na 
regional center para matukoy kung ang isang apela ay maaaring 
matagumpay. Kung hindi ka pa karapat-dapat para sa regional center, 
kakailanganin mong mag-apply. 

Ang regional center ay maaaring pondohan ang mga serbisyo ng ABA 
kung ang isang tao ay may isang plano na self-funded / self-insured na 
pribadong plano ng segurong pangkalusugan. Maaari ring pondohan ng 
isang regional center ang ABA therapy para sa mga plano sa Segurong 
pangkalusugan na nagmula sa labas ng California. Ang mga regional 
center ay hindi bibili ng isang serbisyo na kung hindi man magagamit mula 
sa Medi-Cal, Medicare, o pribadong insurance kapag ang isang mamimili o 
isang pamilya ay nakamit ang mga pamantayan para sa saklaw ngunit 
piniling hindi ito ituloy.   

Maaari bang bayaran ng regional center ang aking mga co-pay, co-
insurance, at / o deductibles? 
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Oo Ang mga regional center ay maaaring masakop ang mga co-pay at 
deductibles kung ang kita ng pamilya ay mas mababa sa 400% ng Pederal 
na Patnubay sa Kahirapan.53 Tanungin ang iyong coordinator ng serbisyo 
sa regional center para sa pagpopondo ng co-pay.  

Wala akong pagtanggi mula sa pribadong insurance o Medi-Cal. Mayroon 
bang mga pagbubukod? 

Oo Maaaring magbayad ang mga regional center para sa mga serbisyo sa 
pag-uugali sa mga panahong ito: 

• Habang hinahabol mo ang saklaw, ngunit bago ka makakuha ng 
isang pagtanggi. 

• Nakabinbin ang isang pangwakas na desisyon sa pamamahala sa 
isang apela kung ibibigay mo sa regional center ang patunay na nag-
apela ka. 

• Hanggang sa ang Medi-Cal, pribadong insurance o isang plano sa 
serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ay magsisimulang mga 
serbisyo sa ABA.54  

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mga regional center ng 
California: 

Para maghanap at makipag-ugnayan sa iyong lokal na regional center, 
mangyaring sundin ang link na ito na pinananatili ng Kagawaran ng Mga 
Serbisyong Pangkaunlaran ng California: 
https://www.dds.ca.gov/rc/listings/.  

Pangkalahatang Mga Payo: 

• Kung tinanggihan ka sa ABA therapy sa pamamagitan ng iyong plano 
sa insurance na pangkalusugan, tanungin ang dahilan sa pagsulat. 

• Gumawa ng mga kopya ng lahat ng pagsusuri, mga plano sa 
paggamot, layunin, at liham mula sa pedyatrisyan ng iyong anak, 
distrito ng paaralan, o regional center na sumusuporta sa 
pangangailangang medikal ng ABA therapy. 

https://www.dds.ca.gov/rc/listings/
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• Magtala. Isulat ang petsa ng iyong pagtawag, ang pangalan ng taong 
nakausap mo, at kung ano ang sinabi ng tao.  

• Panatilihin ang lahat ng pansuportang dokumentasyon sa isang 
binder na nilikha para sa paksang ito.  

1  Seksyon sa Code sa Kalusugan at Kaligtasan 1374.73 (c) (3) 
2 https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/BHT_FAQ_12-18-
18.pdf.  
3 https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/Medi-Cal-
Coverage-for-EPSDT.pdf  
4 Id. 
5   https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx.  Ang Paggamot sa Kalusugan 
sa Pag-uugali ay isang malawak na kategorya ng mga serbisyo.  Kabilang 
sa Paggamot sa Kalusugan sa Pag-uugali ang ABA therapy at iba pang 
mga pamamaraang interbensyon sa pag-uugali na nakabatay sa 
ebidensya.   
6Id. 
7 Id. 
8 Id. 
9 https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx. 
10 
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyL
etters/APL2018/APL18-006.pdf. 
11 Id.  
12 Id. 
13 Id. 
14 Id. 
15 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/18022, 
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/156.20. Ang mahahalagang 
benepisyo sa kalusugan na ito ay kinabibilangan ng mga serbisyo sa 
Kalusugang Pangkaisipan at Paggamit ng Substance at mga serbisyong 
Rehabilitative at Habilitative. 
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https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/156.20
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16 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2015-02-27/pdf/2015-03751.pdf. 
Tinutukoy ng HHS ang mga habilitative na serbisyo bilang mga serbisyong 
ibinibigay sa isang tao para makamit, mapanatili, o porsyento ng pagkasira 
ng isang kasanayan o abilidad na hindi natutunan o nakuha dahil sa 
kapansanan. Kasama sa mga halimbawa ang therapy para sa isang bata 
na hindi naglalakad o nakikipag-usap sa inaasahang edad. Ang mga 
serbisyong ito ay maaaring magsama ng physical at occupational na 
therapy, patolohiya sa pagsasalita ng wika at iba pang mga serbisyo para 
sa mga taong may kapansanan sa iba't ibang mga kundisyon ng inpatient 
at / o outpatient.  
17 http://leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_0901-
0950/sb_946_bill_20111009_chaptered.pdf  
18 http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05-
autism/upload/REVAutismFAQs.pdf.  
19 Mga seksyon ng Code ng Insurance 10169 at 10123.13. 
20 Sa ilang mga sitwasyon, maaari kang makakuha ng isang pinabilis na 
apela. Kapag ang buhay ng isang tao o ang pangmatagalang kalusugan ay 
nasa panganib. Tanungin ang kagawaran ng miyembro ng iyong insurnace 
kung nalalapat ito sa iyo.  
21 https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-
resources/05-autism/upload/REVAutismFAQs.pdf.  
22 34 C.F.R. Sec. 300.17 Free Appropriate Public Education 
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/a/300.17.  
23 20 U.S.C. Sec. 1401(29); 34 C.F.R. Sec. 300.39; Cal. Ed. Code Sec. 
56031. 
24 Pamagat 20 Code na Seksyon ng Estados Unidos (U.S.C.) Seksyon 
(Sek.) 1401 (9); Pamagat 34, Code of Federal Regulations (C.F.R.) Sek. 
300.17. 
25 https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-4-information-on-
iep-process/4-1-what-is-an-individualized-education-program-iep-and-how-
do-i-request-one-for-my-child/.  
26 https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-4-information-on-
iep-process/4-1-what-is-an-individualized-education-program-iep-and-how-
do-i-request-one-for-my-child/.  
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27 34 C.F.R. Sec. 300.320; Cal. Ed. Code Sec. 56344 (a). Ang mga 
bakasyon sa paaralan na tumatagal ng mas mahaba sa limang araw ay 
hindi binibilang sa 60 araw na deadline. Halimbawa, kung ang isang 
paunang referral ng isang mag-aaral sa espesyal na edukasyon ay nagawa 
30 araw o mas kaunti pa bago magtapos ang regular na taon ng pag-aaral, 
isang IEP ay buuin sa loob ng 30 araw pagkatapos ng pagsisimula ng 
susunod na taon ng pag-aaral. 
28 34 C.F.R. Sec. 300.34(a). 
29 County of San Diego v. California Special Education Hearing Office, 93 
F.3d 1458, 1467 (9th Cir. 1996). 
30 34 C.F.R. Sec. 300.103 FAPE. 
31 34 C.F.R. Sec. 300.103(b) https://sites.ed.gov/idea/regs/b/b/300.103.  
32 34 C.F.R. Sec. 300.154 (b)(1)(i). 
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/b/300.154.  
33 34 C.F.R. Sec. 300.154 (d)(2)(i).  
34 34 C.F.R. Sec. 300.154 (d)(2)(ii). 
35 34 C.F.R. Sec. 300.154 (d)(2)(iii). 
36 34 C.F.R. Sec. 300.154 (d)(2)(iv) and (v).  
37 34 C.F.R. Sec. 300.154 (f)(1). 
38 34 C.F.R. Sec. 300.154 (B)(2). Maaaring i-claim ng LEA ang 
reimbursement para sa mga serbisyo mula sa hindi edukasyong 
pampubliko na ahensya na nabigong magbigay o magbayad para sa mga 
serbisyo.  
39 34 C.F.R. Sec. 300. 154(e). Tignan din ang (f).  
40 34 C.F.R. Sec. 300.154 (f)(2). 
41 34 C.F.R. Sec. 300.154 (f)(1). 
42 Simula sa 17 C.C.R. § 52000 sa pamamagitan ng 52175. 
43 https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr303_main_02.tpl.  
44 IDEA; 20; U.S.C., Seksyon 1431 et seq. 
45 Code ng Pamahalaan ng California: Seksyon 95014 (a). California Code 
ng mga Regulasyon: Pamagat 17, Kabanata 2, Seksyon 52022 
46 17 C.C.R. § 52120. 
47 17 C.C.R. § 52022. 
48 https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/02/LA_Guide-1.pdf.  
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49 
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode
=WIC&sectionNum=4512 (definition for other disabling conditions).  
50 W.I.C. 4659(a). 
51 34 C.F.R. Sec. 300.154 (B)(2). Maaring habulin ng LEA ang abyad para 
sa mga serbisyo galing sa pampublikong ahensya na walang kinalaman sa 
edukasyon at hindi nagkapagbigay or nakapagbayad para sa mga 
serbisyo.  
52  https://www.altaregional.org/sites/main/files/file 
attachments/a_family_guide_to_childrens_services.final1_.word_doc.pdf 
(W&I Code 4648, 4659, 4685-4689.8). 
53 W.I.C. 4659.1 Sek 7. 
54 W.I.C. Sec. 4659. 
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