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 ABAتراپی چیست؟
تحلیل کاربردی رفتار ،یک روش درمانی مبتنی بر شواهد است ABA .تراپی ،اثرات منفی رفتارهایی را
که در آموزش و تعامالت اجتماعی تداخل ایجاد میکنند ،بازمیدارد یا کاهش میدهد.
اهداف  ABAتراپی شامل موارد زیر است:
• شکلگیری رفتارهای جدید،
• تشدید یا تقلیل رفتارهای موجود،
• آشکار کردن رفتارهایی که از شرایط خاصی نشأت میگیرند،
• ارتقای مهارتهای محرک خوب ،بهداشت ،پیرایش ،مهارتهای ویژه منزل ،وقت شناسی ،و
صالحیت شغلی،
• بهبود مهارتهای زبانی و ارتباطی ،و
• افزایش توجه ،تمرکز ،مهارتهای اجتماعی ،حافظه و امور آموزشی.
 ABAتراپی برای برآورده کردن نیازهای مختلف ،قابل تطبیق است .یک ارائه دهنده مجرب خدمات
اوتیسم میتواند اصالحات را برای هر فرد طراحی ،اجرا و ارزیابی کند ABA .تراپی شامل ارزیابی،
درمان و نظارت است .بهمنظور تغییر رفتار به شیوه مثبت و هدفمند ،ارائه دهندگان خدمات آموزشدیده
از استراتژیهای تقویتی مثبت و «نتایج رفتاری سابق» استفاده میکنند.
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یک ارائه دهنده خدمات اوتیسم مجرب ،روی  ABAتراپی نظارت دارد یا مستقیما ً آن را ارائه میدهد.
این فرد معموالً یک تحلیلگر رفتار با برد تخصصی ( )BCBAاست .برنامه نیز ممکن است شامل
درمانگران یا تکنسینهای رفتاری رسمی (  )RBTباشد .این درمانگران تحت آموزش و نظارت BCBA
یا «مشاور مدیریت رفتار» میباشند .گاهی اوقات ،یک فرد مجوزدار دیگر ،به عنوان ارائه دهنده
خدمات اوتیسم مجرب ،خدمات  ABAتراپی را ارائه میدهد .این افراد عبارتند از:
• پزشک
• جراح
• فیزیوتراپیست
• شغل درمانگر
• روانشناس
• درمانگر ازدواج و خانواده
• روانشناس تحصیلی
• مددکار اجتماعی بالینی
• مشاور بالینی حرفهای
• آسیب شناس گفتار-زبان
• شنواییسنج
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اما خدمات ارائه شده باید در حیطه تجربه و تبحر دارندگان مجوز باشد.
 ABAتراپی در مکانهای مختلفی میتواند انجام شود .درمان میتواند در منزل ،مدرسه یا در جامعه
انجام شود .تعداد ساعات هفته و زمان جلسات درمانی متغیر است .مردم معموالً خدمات  ABAتراپی را
از طریق ناحیه مدرسه ،بیمه سالمت یا مرکز منطقهای هماهنگ و دریافت میکنند.
روشهای مختلفی برای دریافت و تأمین وجوه خدمات  ABAتراپی وجود دارد .دریافت خدمات ABA
تراپی و تأمین وجوه میتواند چالشبرانگیز باشد .بهطور کلی ،بیمه ،ناحیه مدرسه ،یا مراکز منطقهای،
برای کودکان واجد شرایط بودجه تأمین میکنند .برای دریافت  ABAتراپی از طریق طرح بیمه سالمت،
ناحیه مدرسه ،یا مرکز منطقه ای ،باید بدانید که چه نوع بیمه سالمتی دارید.

دریافت  ABAتراپی از طریق طرح بیمه سالمت
طرحهای بیمه سالمت بسیاری  ABAتراپی را تحت پوشش دارند .در این بخش ،به نحوه دریافت خدمات
و تأمین بودجه از طریق بیمه میپردازیم .ازجمله طرحهای  ،Medi-Calطرحهای خریداری شده از
طریق  ،Covered Californiaطرح های انفرادی خریداری شده از شرکت بیمه سالمت خصوصی ،و
طرحهای سالمت کارفرما محور.
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دریافت  ABAتراپی از طریق Medi-Cal
آیا  Medi-Calبرنامه  ABAتراپی را تحت پوشش دارد؟
بله ،برای اعضای زیر  21سال 2،Medical.تحت مزایای « Medicaidغربالگری زودهنگام و دورهای،
تشخیص و درمان» ( ،3)EPSDTکلیه «درمانهای سالمت رفتاری» ( )BHTکه ضرورت پزشکی دارند را
برای ذینفعان واجد شرایط پوشش میدهد« 4.درمان سالمت رفتاری» ،دسته  Medi-Calخدمات ازجمله ABA
تراپی میباشد 5.یک پزشک یا روانشناس باید  ABAتراپی را بر اساس ضرورت پزشکی توصیه کند.
ضرورت پزشکی بر این اساس است که آیا خدمات موجب اصالح یا بهبود عارضه فیزیکی و/یا رفتاری میشود
یا خیر Medi-Cal 6.به تشخیص اوتیسم برای خدمات  ABAتراپی نیاز ندارد Medi-Cal 7.خدمات  ABAرا
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برای پرداخت بر مبنای عملکرد ( )fee-for-serviceو مراقبت مدیریت شده  Medi-Calپوشش میدهد.
کودکانی که دارای پرداخت بر مبنای عملکرد  Medi-Calهستند ،خدمات  ABAتراپی را از مرکز منطقهای
محل خود دریافت میکنند 9.اگر دارای پرداخت بر مبنای عملکرد  Medi-Calهستید و می خواهید امکان
 ABAتراپی را بررسی کنید ،با مرکز منطقه ای خود تماس بگیرید تا درباره خدمات و تأمین بودجه صحبت
کنید .اگر دارای پرداخت بر مبنای عملکرد  Medi-Calهستید و درمانجوی مرکز منطقهای نیستید ،با مرکز
منطقه ای تماس بگیرید تا ببینید واجد شرایط ه ستید یا خیر .اگر «طرح مراقبت مدیریت شده» دارید ،با طرح
مراقبت مدیریت شده خود تماس بگیرید تا درباره خدمات  ABAتراپی بپرسید .همچنین میتوانید مستقیما ً به
ارائه دهنده خدمات اولیه (مانند متخصص اطفال خود) مراجعه کنید و درباره خدمات  ABAتراپی بپرسید.

معیارهای خدمات  ABAتراپی تحت  Medi-Calچه هستند؟
•
•
•
•

زیر سن  21سال باشید.
توصیه ای از طرف پزشک ،جراح یا روانشناسی دارای مجوز داشته باشید که در آن ذکر شده
باشد خدمات «درمان سالمت رفتاری» مبتنی بر شواهد ،ضرورت پزشکی دارد.
از لحاظ پزشکی در شرایط پایدار باشید.
نیازی به نظارت پزشکی/پرستاری  24ساعته یا عمل جراحی در بیمارستان یا مرکز مراقبت
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واسط برای افراد دچار ناتوانی ذهنی ( )ICF/IDنباشد.

اگر کودک بیمه خصوصی و  Medi-Calداشته باشد ،چه کسی مسئول خدمات  ABAتراپی است؟
گاهی اوقات کودک تحت پوشش دو طرح است .وقتی کودک تحت پوشش دو طرح است ،میتواند
 Medi-Calو پوشش سالمت دیگری داشته باشد .این پوشش سالمت دوم میتواند شامل طرحهای
خصوصی فردی یا طرح های گروهی خصوصی باشد .اگر کودکی تحت پوشش دو طرح باشد ،خدمات و
تأمین بودجه  ABAتر اپی را از بیمه خصوصی خود دریافت خواهد کرد Medi-Cal 11.آن خدماتی که
تحت پوشش بیمه خصوصی نیستند را پوشش میدهد 12.برای مثال ،میتوانید از  Medi-Calبه عنوان
خدمات همراه بیمه خصوصی خود برای جبران هزینه پرداخت مشترک و/یا پرداخت بیمه مشترک مرتبط
با « شواهد پوشش» استفاده کنید .اگر بیمه خصوصی و پرداخت بر مبنای عملکرد  Medi-Calدارید،
آنگاه ارائه دهنده خدمات  ABAشما باید یک ارائه دهنده پرداخت بر مبنای عملکرد  Medi-Calباشد تا
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برای هزینه پرداختهای مشترک بتوانید کمک دریافت کنید .اگر ارائه دهنده  ABAشما ارائه دهنده
پرداخت بر مبنای عملکرد  Medi-Calنیست ،برای دریافت کمک درخصوص پرداخت مشترک ،با
مرکز منطقهای تماس بگیرید.

اگر با عدم پذیرش یا تغییر خدماتم موافقت نکنم ،از چه حقوقی برخوردار هستم؟
اگر پرداخت بر مبنای عملکرد  Medi-Calدارید ،میتوانید برای دادرسی ایالتی درخواست بدهید.
اگر «طرح مراقبت مدیریت شده» دارید ،میتوانید پس از آن درخواست دادرسی ایالتی بدهید که:
• رویه تجدیدنظرخواهی داخلی طرح مراقبت مدیریت شده خود را تکمیل کرده باشید و نامهای
دریافت کرده باشید که بگوید طرح سالمت شما خدمات مورد نظر را ارائه نخواهد داد ،یا
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• بعد از گذشت بیش از  30روز ،نامه حاوی تصمیم را دریافت نکرده باشید.
از طریق تماس با خدمات اعضا میتوانید اطالعات بیشتری درباره رویه تجدیدنظرخواهی داخلی طرح
مراقبت مدیریت شده خود بیابید .لینک زیر شامل فهرستی از اطالعات تماس کلیه طرحهای مراقبت
مدیریت شده  Medi-Calاست.
.https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx
درخواست دادرسی ایالتی
ظرف  90روز از تاریخ نامه عدم پذیرش خود باید درخواست دادرسی ایالتی را ارسال کنید 14.برای
درخواست دادرسی ایالتی میتوانید فرم «درخواست دادرسی ایالتی» را در وبسایت
 www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspxپر کنید
و آن را ارسال کنید به:
اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا
بخش دادرسی های ایالتی
صندوق پستی MS 19-37 ،944243
Sacramento, CA 94244-2430
برای دادرسی ایالتی میتوانید تماس هم بگیرید .شماره تلفن ممکن است مشغول باشد .ممکن است پیامی
دریافت کنید که بعداً با شما تماس گرفته خواهد شد.
شماره تلفن رایگان5253-952-800-1 :
8349-952-800-1 :TTY
درخواست دادرسی ایالتی را میتوانید بهصورت آنالین در این وبسایت ارسال کنید:
.https://acms.dss.ca.gov/acms/page.request.do?page=public.intakeForm
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وقتی درخواست دادرسی ایالتی من در دست بررسی است ،آیا همچنان میتوانم خدمات درمانی را دریافت کنم؟
بله ،اگر اطالعیه موجب توقف یا کاهش خدمات شما شود .واجد شرایط بودن برای «»Aid Paid Pending
مستلزم آن است که:
• برای دادرسی ایالتی درخواست دهید ،و این کار را ظرف ده روز از این تاریخها انجام دهید:
 oتاریخی که اطالعیه مهر پست خورده است ،یا
 oتاریخ رسیدن اطالعیه به دست شما ،یا
 oقبل از تاریخی که اطالعیه میگوید درمانتان متوقف شده یا تغییر خواهد کرد.
• در درخواست خود ذکر کنید که می خواهید در طول رویه دادرسی نیز خدمات درمانی را دریافت کنید.
حداکثر  90روز طول میکشد تا پروندهتان مورد دادرسی قرار گرفته و تصمیم نهایی برایتان ارسال شود.

دریافت  ABAتراپی از طریق بیمه سالمت خصوصی
آیا میتوانم  ABAتراپی را از طریق طرحی دریافت کنم که توسط Covered
 Californiaخریداری شده است؟
بله « .قانون مراقبت مقرون به صرفه» ) (The Affordable Care Act) (ACAدر سال  2010طرحهای
بیمه سالمت فروخته شده توسط  Covered Californiaرا ملزم کرد که مجموعهای از مزایای سالمت
ضروری را لحاظ کنند 15.این مزایای ضروری میتواند شامل  ABAتراپی باشد 16.تحت  ،ACAخدمات درمان
سالمت روان طرح شما باید درست مانند آن چیزی باشد که طرحتان برای خدمات پزشکی قابل قیاس ارائه
میدهد .کلیه طرحهای  Covered Californiaباید  ABAتراپی را برای افراد واجد شرایط پوشش دهند.
آیا میتوانم  ABAتراپی را از طریق طرح انفرادی دریافت کنم که مستقیما ً از طریق یک شرکت بیمه
سالمت خصوصی خریدهام؟
بله ،اگر کودکتان دچار اوتیسم یا تشخیص اختالل رشدی فراگیر دیگری میباشد .طرحهای خصوصی
تحت نظارت قانون ایالتی هستند SB 946 .به تاریخ اجرایی  1ژوئیه  ،2012عموما ً قراردادهای طرح
خدمات مراقبت سالمت و خطمشیهای بیمه سالمت را ملزم میکند که درمان سالمت رفتاری با
ضرورت پزشکی را تحت پوشش قرار دهند .این خدمات شامل  ABAتراپی برای افراد دچار اوتیسم یا
سایر اختالالت رشد فراگیر میباشد .قانون  SB 946برای کلیه طرحهای سالمتی اعمال میشود که
درمان بیمارستانی ،دارویی یا جراحی را تحت حوزه اختیارات « اداره خدمات مراقبت سالمت مدیریت
شده» ( )DMHCیا «اداره بیمه» ( )DIفراهم میکنند 17.اگر کودکتان دچار اوتیسم یا تشخیص اختالل
فراگیر رشد دیگری نیست ،بیمه شما ممکن است  ABAتراپی را پوشش دهد .با اداره خدمات اعضای
طرح سالمت خود تماس بگیرید تا ببینید که آیا طرحتان  ABAتراپی را برای افراد فاقد اوتیسم یا سایر
تشخیصهای اختالالت فراگیر رشد پوشش میدهد یا خیر.
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آیا میتوانم  ABAتراپی را از طریق بیمه سالمت کارفرما محور خود دریافت کنم؟
طرحهای سالمت تحت حمایت کارفرما که کامالً بیمه/کامالً تنخواهدار هستند ،تحت نظارت قانون ایالتی
میباشند .قانون ایالتی که طرحهای تحت حمایت کارفرمای کامالً بیمه شده/کامالً تنخواهدار را تحت نظارت
دارد ،قانون  SB 946میباشد ، SB 946 .قراردادهای طرح خدمات بهداشت و درمان و خطمشیهای بیمه
سالمت را ملزم به ارائه پوشش بهگونه ای که در سطور فوق ذکر شد میکند .قانون  SB 946برای کلیه
طرحهای سالمتی اعمال میشود که درمان بیمارستانی ،دارویی یا جراحی را تحت حوزه اختیارات «اداره
خدمات مراقبت سالمت مدیریت شده» ( )DMHCیا «اداره بیمه» ( )DIفراهم میکنند.
در مقابل ،وقتی طرحی خویشبیمه/خویش تنخواهدار است ،تحت نظارت قانون فدرال میباشد .در حالی
که کلیه طرحهای خویش بیمه/خویش تنخواه دار باید از قوانین فدرال تبعیت کنند ،کارفرما مزایای طرح
را طراحی میکند .برخی طرحها  ABAتراپی را پوشش میدهند ،و برخی دیگر پوشش نمیدهند .با
اداره خدمات اعضای طرح سالمت خود یا «اداره منابع انسانی» کارفرمای خود تماس بگیرید تا ببینید که
آیا طرح شما خویش بیمه/خویش تنخواهدار است و آیا  ABAاز مزایای تحت پوشش هست یا خیر .اگر
طرح شما خدمات  ABAتراپی را پوشش نمیدهد ،درخواست نامه پوشش بدهید و با یک مرکز منطقهای
تماس بگیرید 18.اگر طرح بیمه سالمت خویش بیمه/خویش تنخواهدار داشته باشید که این خدمات را
پوشش نمیدهد ،مرکز منطقهای میتواند بودجه  ABAتراپی را تأمین کند .همچنین میتوانید از
کارفرمای خود بخواهید که این خدمات را در طرح خود پوشش دهد.
اگر بیمه سالمت خصوصی من ،مطالبه یا درخواستم را رد کرد ،با چه کسی میتوانم تماس بگیرم؟
بیمه سالمت خصوصی باید ظرف  30روز مطالبه شما را پردازش کند یا به درخواست کتبی شما پاسخ
دهد 19.پس از آنکه خدماتتان رد یا متوقف شد ،میتوانید مستقیما ً درخواست تجدیدنظری را از طریق
اداره «خدمات اعضای» بیمه خود ارسال کنید .این اطالعات تماس را میتوانید روی کارت بیمه خود یا
در کتاب راهنمای مزایا بیابید .هنگامی که تماس میگیرید ،بگویید که میخواهید با یک نفر درباره
تجدیدنظر درخصوص خدمات مرتبط با اوتیسم یا سالمت رفتاری صحبت کنید .طرح بیمه شما ممکن
است از شما بخواهد که درخواست تجدیدنظر خود را بهصورت مکتوب ارسال کنید .دیگر طرحها ممکن
است رویه درخواست تجدیدنظر آنالین داشته باشند .صرفنظر از این موضوع ،شرکت بیمه باید ظرف
20
 30روز به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ دهد.
وقتی شرکت بیمه تقاضای شما را رد میکند ،انتظار می رود که دلیل عدم پذیرش را ذکر کند .همچنین
مقرر شده است که کلیه اسناد مربوطه را در اختیار شما قرار دهند .اگر در حال حاضر این اسناد را
ندارید ،درخواست دهید که در اختیارتان قرار داده شود .وقتی درخواست تجدیدنظر میدهید ،ارزیابیهای
قبلی ،طرح های درمان ،اهداف ،و نامه نوشته شده توسط متخصص کودکان ،ناحیه مدرسه یا مرکز
منطقه ای خود را ضمیمه کنید .همه این اسناد باید از ضرورت پزشکی  ABAتراپی حمایت کنند.
21
نسخههای اضافه همه این اسناد را در طول رویه تجدیدنظرخواهی نزد خود نگاه دارید.
این منابع اطالعات بیشتری را درباره رویه تجدیدنظرخواهی بیمه خصوصی و  SB 946ارائه میدهند:
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• اینجا را کلیک کنید تا نشریه  DRCدرباره رد تجدیدنظرخواهی توسط طرحهای سالمت
خصوصی را ببینید.
• اینجا را کلیک کنید تا نشریه  DRCدرباره  SB 946را ببینید.
• اینجا را کلیک کنید تا فهرستی از کلیه طرحهای تحت « اداره خدمات مدیریت شده مراقبت
سالمت» ( )DMHCرا ببینید.
• اینجا را کلیک کنید تا فهرستی از کلیه طرحهای تحت «اداره بیمه» ( )DIرا ببینید.

 ABAتراپی در مدارس عمومی
کودک شما میتواند خدمات  ABAرا از طریق طرح بیمه سالمت کودک دریافت کند .اما اگر کودکتان
به  ABAتراپی بهمنظور دسترسی به آموزش ویژه نیاز دارد ،میتوانید  ABAتراپی مرتبط با آموزش
را از طریق ناحیه مدرسه کودکتان دریافت کنید .محدودیتهایی برای دریافت و تأمین وجه  ABAتراپی
از طریق ناحیه مدرسه وجود دارد .در این بخش ،قوانین فدرال درخصوص برنامههای آموزش ویژه،
نحوه درخواست «برنامه آموزش ویژه فرد» برای کودکتان ،و این که در چه شرایطی ناحیه مدرسه
بودجه  ABAتراپی را تأمین میکند ،توضیح داده شده است .در کالیفرنیا ،برنامههای آموزش ویژه تحت
نظارت «قانون ویژه معلولین» هستند.
«قانون ویژه معلولین» و «استاندارد  »FAPEچه هستند؟
در کالیفرنیا ،برنامههای آموزش ویژه تحت نظارت قانون فدرال و ایالتی هستند .این قوانین شامل «قانون
ویژه معلولین» ( )IDEAو «قانون آموزش کالیفرنیا» میباشد .قانون ویژه معلولین ،دستورالعملهایی را
برای استانداردهای برنامه آموزش ویژه مشخص میکند.
دانش آموزانی که واجد شرایط آموزش ویژه هستند ،از این حق برخوردارند که از آموزش عمومی
رایگان مناسب ( )FAPEبهرهمند باشند« 22.رایگان» بدین معنی است که مدرسه عمومی هزینه آموزش
ویژه و خدمات مربوطه را پرداخت میکند ،نه خانواده« .مناسب» بدین معنی است که آموزش ویژه،
نیازهای منحصربهفرد دانش آموز را تأمین می کند .و آموزش ویژه ،مزایای آموزشی را در اختیار
دانشآموز قرار میدهد .لذا اگر دانشآموزی به  ABAتراپی برای بهره بردن از مدرسه نیاز دارد ،آنگاه
ناحیه مدرسه باید هزینه  ABAتراپی را به عنوان خدمات مربوطه ارائه دهد 23.و  FAPEالزم میداند
که خدمات ،استانداردهای آموزشی مناسب پیشدبستانی تا دبیرستان (سنین  3تا  21سال) را برآورده کنند
24
و یک «برنامه آموزش ویژه فرد» ( )IEPرا دنبال نمایند.
«برنامه آموزش ویژه فرد» ( )IEPچیست و چطور میتوانم برای فرزندم درخواست دهم؟
«برنامه آموزش ویژه فرد» ( ) IEPیک برنامه کتبی است که وقتی فرزندتان واجد شرایط آموزش ویژه
شد ،شما و تیم  IEPدانشآموز تدوین میکنید .تیم  ، IEPاین برنامه را حداقل یکبار در سال ویرایش
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میکند IEP .سطح عملکرد ،اهد اف آموزشی ،خدمات ،سازگاری ،اصالحات ،و تعیین سطح مدرسه
25
فرزندتان را تعریف میکند.
اولین گام برای داشتن  IEPاین است که از ناحیه مدرسهتان درخواست کنید که فرزندتان را برای
آموزش ویژه ارزیابی کند .شما یا هر فردی در تیم مدرسه دانشآموزتان میتوانید هر زمان که الزم بود،
دانش آموزتان را برای ارزیابی ارجاع دهید .اگر میخواهید دانش آموزتان را برای آموزش ویژه ارجاع
دهید ،درخواست کتبی را با ذکر تاریخ به مدیر مدرسه دانشآموزتان ارسال کنید 26.مدرسه باید ظرف
 15روز از تاریخ دریافت ارجاع کتبی برای آموزش ویژه ،برنامه ارزیابی را برای شما ارسال کند .این
جدول زمانی در طول تعطیالت مدرسه بیشتر از پنج روز (مانند تعطیالت زمستان و تعطیالت تابستان)
موقتا ً متوقف میشود.
ناحیه مدرسه تا زمانی که رضایت کتبی شما برای ارزیابی را دریافت نکند ،نمیتواند دانشآموزتان را
ارزیابی نماید .دقت کنید که مدرسه بهگونهای برنامهریزی کند که کلیه حیطههای ناتوانی احتمالی را
ارزیابی نماید .میتوانید روی برنامه بنویسید که می خواهید بدانید که آیا دانشآموزتان به  ABAتراپی در
مدرسه نیاز دارد یا خیر .سپس رضایتنامه برنامه ارزیابی را امضا کنید ،درصورت نیاز برای
ارزیابی های بیشتر درخواست دهید ،و بالفاصله برنامه امضا شده را به مدرسه بازگردانید.
به محض آنکه ناحیه مدرسه رضایتنامه مکتوب شما برای ارزیابی را دریافت کرد ،باید ظرف  60روز
تقویمی جلسه  IEPرا برگزار کند تا درباره واجد شرایط بودن دانش آموزتان برای آموزش ویژه صحبت
شود 27.و اگر دانش آموزتان واجد شرایط آموزش ویژه شناخته شد ،تیم  IEPباید یک برنامه  IEPرا
ظرف همان جدول زمانی برای دانش آموزتان تدوین کند .در اینجا نیز جدول زمانی در تعطیالت مدرسه
بیشتر از پنج روز تحصیلی ،موقتا ً متوقف می شود .ناحیه مدرسه باید درباره نیازهای دانشآموز شما بحث
کند ،اهداف ویژه ای را برای رسیدگی به آن نیازها مشخص کند ،و تعیین کند که دانشآموز شما به چه
خدمات و سازگاری نیاز دارد تا بتواند به سمت اهدافش پیش برود.
تیم  IEPمیتواند موافقت کند که دانشآموزتان به خدمات  ABAتراپی در مدرسه نیاز دارد تا از آموزش
ویژه بهره ببرد .اگر چنین بود IEP ،فرزندتان شامل  ABAتراپی به عنوان « خدمات مربوطه» خواهد
بود .خدمات مربوطه ،هر خدماتی است که برای کمک به دانشآموز جهت بهره بردن از برنامه آموزش
ویژهاش ضروری میباشد« 28.بهره بردن از آموزش ویژه» بهطور کلی به معنای پیشرفت معنیدار به
سمت برآورده کردن اهداف و مقاصد  IEPمیباشد 29.در جلسه  ،IEPوالدین باید آماده باشند که تیم
 IEPرا متقاعد کنند که کودکشان به  ABAنیاز دارد تا بتواند ا ز آموزش ویژه بهره ببرد .برای کسب
اطالعات بیشتر درباره ارزیابی و رویه  ، IEPازجمله این که چه کسی باید در جلسه  IEPشرکت کند و
کاری که باید درصورت عدم موافقت با ارزیابی ناحیه مدرسه یا تصمیم تیم  IEPانجام دهید ،مراجعه
کنید به.

آیا  IEPفرزندم میتواند به تأخیر بیفتد؟
خیر .پس از تدوین برنامه  ، IEPآموزش ویژه و خدمات مربوطه باید بر اساس  IEPدر اختیار کودک
قرار داده شود« .آژانس آموزش محلی» باید اطمینان یابد که هیچ تأخیری در اجرای برنامه IEP
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دانش آموز روی ندهد ،ازجمله مواردی که دارای مشکلی درخصوص پرداخت هزینه آموزش ویژه و
30
خدمات مربوطه هستند.
آیا ناحیه مدرسه یا بیمه من هزینه  ABAتراپی را پرداخت میکند؟
 ABAتراپی ارائه شده در برنامه  IEPفرزندتان بدین معنی نیست که طرح بیمه یا شخص ثالث مشابه،
دیگر نباید خدماتی را به کودک معلول ارائه کند یا هزینه آن را پرداخت نماید Medi-Cal 31.و بیمه
خصوصی باید خدمات  ABAتراپی را به کودکان واجد شرایط ارائه کنند .کودکی که درمان را در محیط
آموزشی یا برای اهداف آموزشی دریافت میکند ،بیمهگر را از پوشش خدمات مورد نیاز در خارج از
32
محیط آموزشی معاف نمیکند.
آیا ناحیه مدرسه میتواند درخواست دهد که از  Medi-Calیا طرحهای بیمه عمومی دیگری برای
پرداخت هزینه خدمات استفاده کنم؟
ناحیه مدرسه میتواند از شما بخواهد که برای استفاده از  Medi-Calجهت پرداخت هزینه خدمات
مربوطه دانش آموزتان رضایت بدهید ،اما ملزم به دادن رضایت نیستید .ناحیه مدرسه عمومی میتواند از
 Medi-calیا طرح بیمه عمومی دیگر کودک برای ارائه یا پرداخت هزینه خدمات آنگونه که تحت
برنامه بیمه مجاز است ،استفاده کند.
اما اگر هدف  ABAتراپی ارائه  FAPEبه کودک واجد شرایط است ،ناحیه مدرسه نمیتواند والدین را
ملزم کند که در  Medi-Calثبتنام کنند یا عضو شوند تا این خدمات را پوشش دهد 33.ناحیه مدرسه
نباید والدین را ملزم کند که هزینه خدماتی را از جیب خودشان پرداخت کنند ،ازجمله پرداخت معاف از
مالیات یا پرداخت های مشترک .اگر پرداخت مشترک یا پرداخت معاف از مالیات به دلیل مطالبه خدمات
پیش آید ،ناحیه مدرسه ممکن است هزینه ای را پرداخت کند که والدین در غیراین صورت باید پرداخت
34
نمایند.
و ناحیه مدرسه نباید از مزایای کودک تحت  Medi-Calاستفاده کند که در صورت استفاده:
•
•
•
•

پوشش مادامالعمر موجود یا هر نوع مزایای بیمه شده کاهش مییابد؛
منجر به پرداخت هزینه توسط خانواده می شود که در غیراین صورت ،تحت پوشش مزایای عمومی
یا برنامه بیمه است و این که کودک در خارج از زمانی که در مدرسه است به آن نیاز دارد؛
حق بیمه را افزایش داده یا منجر به توقف مزایا یا بیمه میشود؛ یا
با خطر از دست دادن صالحیت جهت معافیت مبتنی بر منزل و جامعه ،براساس کل هزینههای
35
مرتبط با سالمت مواجه میشود.

ناحیه مدرسه باید رضایتنامه مکتوب والدین را قبل از دسترسی به مزایای عمومی یا بیمه والدین یا
کودک دریافت کند 36.اگر والدینی به دلیل تحمیل هزینه خدمات ،به استفاده از مزایای عمومی یا بیمهشان
رضایت ندهند ،برای اطمینان خاطر دادن به  ،FAPEناحیه مدرسه میتواند از تأمین بودجه آموزش
37
ویژه برای پرداخت هزینه خدمات استفاده کند.
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اگر مزایای عمومی یا بیمه سالمت عمومی از پرداخت هزینه  ABAتراپی امتناع کند ،چه اتفاقی میافتد؟
اگر یک آژانس دولتی ،به غیر از ناحیه مدرسه ،آموزش ویژه و خدمات مربوطه را ارائه ندهد یا هزینه
آن را پرداخت نکند ،آنگاه «آژانس آموزش محلی» باید خدمات را بهموقع ارائه دهد یا هزینه آن را
پرداخت کند« 38.آژانس آموزش محلی» معموالً ناحیه مدرسه ای است که مسئول تدوین برنامه IEP
دانش آموز است .برای کسب اطالعات بیشتر درباره پوشش هزینه  ABAتراپی توسط بیمه ،به مطالب
فوق مراجعه کنید.
آیا ناحیه مدرسه میتواند از بیمه خصوصی من برای پوشش  ABAتراپی استفاده کند؟
بله ،اگر رضایت خود را اعالم کنید و بیمه خصوصیتان این خدمات را پوشش دهد .وقتی خدمات،
 FAPEرا برای کودک واجد شرایط ارائه میدهد ،آژانس عمومی فقط میتواند درصورت رضایت
والدین ،به سود بیمه خصوصی آنها دسترسی داشته باشد .هر بار که ناحیه مدرسه درخواست میدهد که
به سود بیمه خصوصی والدین دسترسی داشته باشد ،باید از آنها رضایت بگیرد .امتناع والدین از دادن
مجوز به ناحیه مدرسه برای دسترسی به بیمه خصوصی شان موجب معاف شدن ناحیه مدرسه از
39
مسئولیت آن نسبت به ارائه کلیه خدمات مورد نیاز بهصورت رایگان به والدین نمیشود.
گاهی اوقات بیمه خصوصی برای خدمات ،به پرداخت معاف از مالیات یا پرداخت مشترک نیاز دارد .در
این موارد ،ناحیه مدرسه ممکن است هزینه ای را پرداخت کند که والدین ملزم به پرداخت آن هستند 40.با
این روش ،ناحیه مدرسه میتواند به بیمه خصوصی دسترسی یابد ،و والدین هزینهای متحمل نمیشوند.
همچنان الزم است که والدین به ناحیه مدرسه برای استفاده از بیمه خصوصی یا مزایا رضایت بدهند .اگر
والدینی به دلیل تحمیل هزینههای خدمات ،به استفاده از بیمه خصوصیشان رضایت ندهد ،برای اطمینان
دادن به  ، FAPEناحیه مدرسه ممکن است از تأمین بودجه آموزش ویژه خود برای پرداخت هزینه
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خدمات استفاده کند.

 ABAتراپی از طریق مرکز منطقهای
معموالً طرحهای بیمه سالمت و ناحیه مدرسه ،خدمات  ABAتراپی را ارائه کرده و بودجه آن را تأمین
میکنند .گاهی اوقات ،مراکز منطقهای نیز خدمات  ABAتراپی را ارائه کرده و بودجه آن را تأمین
مینمایند .مراکز منطقهای میتوانند تحت دو برنامه ( Early Start Programو قانون لنترمن) خدمات
 ABAتراپی را ارائه کرده و بودجه آن را تأمین نمایند .در این بخش بهطور خالصه به معرفی مراکز
منطقهای کالیفرنیا« ،Early Start Program ،قانون لنترمن» و مرکز منطقهای تأمین کننده بودجه
 ABAتراپی میپردازیم .مراکز منطقهای همچنین میتوانند مدارک بیشتری از ضرورت پزشکی
طرح های بیمه سالمت را ارائه دهند .حتی اگر برای دریافت خدمات  ABAاز طریق مرکز منطقهای
برنامه ریزی نکرده باشید ،به نفع شماست که درباره گزینههای موجود با آنها صحبت کنید.
مراکز منطقهای کالیفرنیا کدام هستند؟
مراکز منطقه ای کالیفرنیا ،ارائه خدمات به کودکان و بزرگساالن دچار ناتوانی رشدی را هماهنگ
میکنند 21 .مرکز منطقه ای خصوصی و غیرانتفاعی در کالیفرنیا وجود دارد .مراکز منطقهای تحت
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نظارت «اداره خدمات رشد» ( )DDSهستند و ملزم به رعایت موضوع  17و «قانون لنترمن»
میباشند .برنامه  Early Startکالیفرنیا برای نوزادان و نوپایان  0تا  36ماهه ،تحت نظارت موضوع
 17است 42.خدمات مرکز منطقهای برای افراد  3ساله و بزرگتر ،تحت نظارت قانون لنترمن میباشد.
مراکز منطقه ای نیازهای مردم را ارزیابی میکنند و واجد شرایط بودن افراد برای دریافت خدمات
ازجمله  ABAتراپی را مشخص میکنند.
 0( Early Start Programتا  36ماه) چیست؟
 Early Start Programدر مراکز منطقهای خدماتی را به کودکان  0تا  36ماهه ارائه میدهید.
 Early Start Programدر پاسخ به «بخش  Cاز قانون ویژه آموزش معلولین» 43تدوین شده و
موجب تضمین خدمات مداخله ای برای نوزادان و نوپایان واجد شرایط می شود .این سیستم خدمات ،از
روش هماهنگ و خانواده محور برای مداخله زودهنگام استفاده میکند 44.ارزیابی و تشخیص مستند
مراکز منطقه ای ،واجد شرایط بودن نوزاد یا نوپا را برای مداخله زودهنگام از طریق Early Start
مشخص میکند.
اگر نوزادان و نوپایان  0تا  36ماهه یکی از معیارهای زیر را داشته باشند میتوانند واجد شرایط
 Early Startباشند:
• دارای تأخیر رشد حداقل  33درصدی در یک یا چند حیطه شناختی ،ارتباطی ،اجتماعی یا
هیجانی ،انطباقی ،یا رشد فیزیکی یا حرکتی ازجمله بینایی و شنوایی باشند؛ یا
• دلیل شناخته شده ای برای شرایط با احتمال باالی ایجاد تأخیر در رشد وجود داشته باشد؛ یا
• به دلیل ترکیبی از عوامل خطر زیست سنجشی که توسط پرسنل مجرب تشخیص داده شده است،
45
در معرض خطر باالی ناتوانی رشدی چشمگیر باشد.
خدمات مداخله زودهنگام متغیر است .مالحظات شامل نیازهای رشدی ارزیابی شده فرد و اولویتها و
نگرانیهای خانواده است که با تیم «طرح خدمات خانواده ویژه فرد» ( )IFSPبه اشتراک گذاشته شده
است .خدمات مداخله زودهنگام میتواند شامل  ABAتراپی باشد IFSP .برای نوپایان میتواند خدمات
مورد نیاز ،ازجمله  ABAتراپی ،برای تأمین نیازهای فرد را مشخص کند.
اگر فکر میکنید که کودک نوپای شما میتواند از  ABAتراپی بهره ببرد ،با مرکز منطقهای محل خود یا
ناحیه مدرسه تماس بگیرید .مرکز منطقه ای یا ناحیه مدرسه یک هماهنگ کننده خدمات را معین میکند.
هماهنگ کننده خدمات از طریق تعیین واجد شرایط بودن و هماهنگ کردن خدمات  ABAتراپی به شما
46
کمک میکند.
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کودکم زیر  3سال است و ویژگی های شبه اوتیسم دارد ،اما هنوز تشخیصی دریافت نکرده است .آیا
میتواند  ABAتراپی را از مرکز منطقهای دریافت کند؟
اگر کودکتان تشخیص اوتیسم ندارد ،درصورتی که معیارهای واجد شرایط بودن را داشته باشد ،میتواند
47
خدمات  ABAرا از مرکز منطقهای دریافت کند.
«قانون لنترمن» ( 3ساله و بزرگتر) چیست؟
«قانون لنترمن» از قوانین کالیفرنیا میباشد که مراکز منطقه ای را ملزم به ارائه خدمات به افراد  3ساله
و بزرگتر میکند .این قانون تضمین میکند که افراد دچار ناتوانی رشدی ،از خدمات و حمایتهایی بهره
48
ببرند که برای ورود به زندگی اجتماعی و تجربه زندگی روزمره مانند افراد فاقد ناتوانی نیاز دارند.
برای آنکه فردی واجد شرایط خدمات مرکز منطقهای تحت «قانون لنترمن» باشد ،باید دچار ناتوانی باشد که:
• قبل از  18سالگی ایجاد شده باشد؛
• انتظار برود که برای مدت نامحدودی ادامه داشته باشد؛ و
• باعث ایجاد ناتوانی قابل توجه شود.
عارضه هایی که واجد شرایط هستند شامل فلج مغزی ،صرع ،اوتیسم ،سندروم داون ،ناتوانی ذهنی ،و
سایر عارضههای ناتوان کننده شبیه به ناتوانی ذهنی یا نیازمند درمان مشابه میباشد« 49.قانون لنترمن»
میگوید که مراکز منطقه ای باید خدمات ارزیابی ،تشخیص ،و هماهنگی خدمات را ارائه دهند .همچنین
باید «طرح برنامه فردی» ( )IPPرا تدوین کنند IPP .میتواند نیاز پزشکی برای  ABAتراپی و دیگر
«درمانهای سالمت رفتاری» را نشان دهد .ناحیه مدرسه کودک یا مرکز منطقهای ،وظیفه هماهنگی
خدمات و حمایت آموزشی مورد نیاز را هنگام  3ساله شدن کودک برعهده دارند .اگر کودک  3ساله یا
بزرگتر است ،برای برنامهریزی ارزیابی با ناحیه مدرسه و/یا مرکز منطقهای تماس بگیرید.
آیا مرکز منطقهای  ABAتراپی را ارائه میدهد و هزینه آن چقدر است؟
مراکز منطقه ای ،خدماتی مانند ارزیابی ،تشخیص ،و هماهنگی خدمات را بهصورت رایگان برای
افراد واجد شرایط فراهم میکنند .اما مراکز منطقهای باید کلیه منابع تأمین بودجه را برای مشتریانی که
خدمات مراکز منطقهای را دریافت میکنند ،شناسایی و پیگیری نمایند 50.برای خدماتی که ضرورت
پزشکی دارند ،مانند  ABAتراپی ،ابتدا باید از بیمه عمومی یا خصوصی استفاده شود .در کالیفرنیا،
 ،Medi-Calبیشتر طرحهای بیمه خصوصی ،و ناحیه مدرسه باید بودجه خدمات  ABAرا برای
کودکان واجد شرایط تأمین کنند .اگر بیمه این خدمات را پوشش نداد« ،آژانسهای آموزش محلی» (ناحیه
51
مدارس) یا مراکز منطقه ای آن را خریده یا ارائه خواهند داد.
اگر  Medi-Calیا بیمه خصوصی درخواست شما برای  ABAتراپی را رد کنند ،ممکن است یک
مرکز منطقه ای هزینه را پوشش دهد .مرکز منطقهای هزینه را صرفا ً برای افرادی پوشش میدهد که
واجد شرایط خدمات مرکز منطقهای باشند .یک مرکز منطقهای نمیتواند قبل از آنکه ابتدا یک نسخه از
عدم پذیرش را از بیمه خصوصی و/یا  Medi-Calدریافت کند ،بودجه  ABAرا برای مشتریان  3ساله
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یا بزرگتر تأمین کند .مرکز منطقه ای همچنین باید مشخص کند که تجدیدنظرخواهی عدم پذیرش موفق
نخواهد بود 52.اگر از بیمه خصوصی و/یا  Medi-Calعدم پذیرش گرفتید ،با مرکز منطقهای محل خود
تماس بگیرید تا مشخص کنید که آیا تجدیدنظرخواهی میتواند موفق باشد یا خیر .اگر هنوز واجد شرایط
مرکز منطقهای نیستید ،باید درخواست دهید.
اگر فردی طرح بیمه سالمت خصوصی خویش بیمه/خویش تنخواهدار داشته باشد ،مرکز منطقهای ممکن
است بودجه خدمات  ABAرا تأمین کند .مرکز منطقهای همچنین بودجه  ABAتراپ ی را برای طرحهای
بیمه سالمت که مربوط به خارج از کالیفرنیا هستند تأمین میکند .مراکز منطقهای خدمتی را نمیخرند که
وقتی یک مشتری یا یک خانواده معیارهای قرارگیری تحت پوشش را دارند ،اما تصمیم میگیرند که آن
را پیگیری نکنند ،از طرف  Medicare ،Medi-Calیا بیمه خصوصی در دسترس قرار میگیرد.
آیا مرکز منطقهای میتواند پرداختهای مشترک ،بیمه مشترک و/یا معاف از مالیات من را پرداخت کند؟
بله .اگر درآمد خانواده کمتر از  400درصد « خط فقر فدرال» باشد ،مراکز منطقهای ممکن است
پرداختهای مشترک و معاف از مالیات را پوشش دهند 53.از هماهنگ کننده خدمات مرکز منطقهای خود
برای تأمین بودجه پرداخت مشترک بپرسید.
من از بیمه خصوصی یا  Medi-Calعدم پذیرش دریافت نکردم .آیا استثنایی وجود دارد؟
بله .مراکز منطقه ای ممکن است در طول این دورهها هزینه خدمات رفتاری را پرداخت کنند:
• وقتی در پی پوشش هستید ،اما قبل از آنکه عدم پذیرش بگیرید.
• درصورتی که مدارک تجدیدنظرخواهی را به مرکز منطقه ای ارائه کرده باشید ،منتظر پاسخ
اداری نهایی تجدیدنظرخواهی باشید.
• تا زمانی که  ، Medi-Calبیمه خصوصی یا طرح خدمات مراقبت سالمت ،خدمات  ABAرا
54
آغاز کنند.
اطالعات تماس برای مراکز منطقهای کالیفرنیا:
برای پیدا کردن شماره و تماس با مرکز منطقهای محل خود ،لطفا ً این لینک که توسط «اداره خدمات رشد
کالیفرنیا» مدیریت می شود را دنبال کنید.https://www.dds.ca.gov/rc/listings/ :
نکات کلی:
• اگر طرح بیمه سالمت ABA ،تراپی را برای شما رد کرد ،از آنها بخواهید که دلیل آن را به
صورت مکتوب به شما اعالم کنند.
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• از کلیه ارزیابیها ،طرحهای درمان ،اهداف ،و نامههای نوشته شده توسط متخصص کودکان،
ناحیه مدرسه و مرکز منطقه ای که از ضرورت پزشکی  ABAتراپی حمایت میکنند ،کپی بگیرید.
• یادداشت بردارید .تاریخ تماس ،نام فردی که با شما صحبت میکند ،و حرفهای آن فرد را
یادداشت کنید.
• کلیه اسناد حمایتی را در کالسوری که به این موضوع اختصاص داده شده است نگه دارید.
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