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ﺑرﮔﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ :ﮐﺎھش  Medicaid / Medi-Calﺑﺎﻋث
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣدارس و آﻣوزش ھﺎی اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺻدﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧﻧد
ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ،2017ﻧﺷرﯾﮫ ﺷﻣﺎرهF105.16 – Farsi
ﮐﺎھش  Medi-Cal/Medicaidﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺻدﻣﮫ ﻣﯽ زﻧد؟
اﻣروزه ﻣدارس ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ  180ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺻرف  Medi-Cal/Medicaidﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت
ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ،ﺑﮫ وﯾژه داﻧش آﻣوزان دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت را ﺑﭘردازﻧد .ﺑﯾش از  90ﻣﯾﻠﯾون دﻻر از اﯾن ﻣﺑﻠﻎ
از ﺳوی دوﻟت ﻓدرال ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی اﺧﯾر در ﻣﺟﻠس ،ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﯾﺎ ﻗطﻊ اﯾن ﺑودﺟﮫ
 Medicaidﺷده اﺳت.
ﻣدارس ﻣﻌﻣوﻻً از ﺑودﺟﮫ ھﺎی  Medi-Calﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺷده
ﮐودک ) (IEPاﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﻣﯽ ﺷوﻧد Medi-Cal ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ
ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت آﻣوزش اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ را ﺑﭘردازﻧد ﻣﺛل:
 -ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ و ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ، -ﭘرﺳﺗﺎری، -ﺳﻼﻣت روان و -ﮐﻣﮏ ھﺎی ﮐﻼس درس Medi-Calھزﯾﻧﮫ واﮐر ،ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﺧدار،ﺗﺟﮭﯾزات زﻣﯾن ﺑﺎزی وﯾژه و ﻓﻧﺎوری ﮐﻣﮏ رﺳﺎن را ﺑرای
داﻧش آﻣوزان ﻣﻌﻠول ﻧﯾز ﻣﯽ ﭘردازد.
ﻣدارس ھﻣﭼﻧﯾن از  Medi-Calﺑرای ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﭘرﺳﺗﺎران و رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣدرﺳﮫ و ﺧدﻣﺎت
ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ و اﺑﺗداﯾﯽ در ﻣدرﺳﮫ،ﻣﺛل ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﺷﻧواﯾﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم داﻧش آﻣوزان اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﮐﺎھش  Medi-Cal/Medicaidﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﻣدارس ﻣﺎ ﺻدﻣﮫ ﻣﯽ زﻧد؟
دﺳﺗﺎورد ﭘﺎﯾﯾن ﺗر داﻧش آﻣوز :ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ داﻧش آﻣوزان ﺗﺣت ﭘوﺷش  Medicaidﯾﺎ ﺳﺎﯾر
ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﻣﻧظم ﺗر در ﻣدرﺳﮫ ﺣﺿور ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﺷﺗری دارد ﮐﮫ از دﺑﯾرﺳﺗﺎن
ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷوﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان دﯾﮕر ،اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﺷﺗری دارد ﮐﮫ ﮐﺎﻟﺞ را ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺑرﺳﺎﻧﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺣﻘوق ﺑﺎﻻﺗری دارﻧد و ﻋﻣر طوﻻﻧﯽ ﺗر و زﻧدﮔﯽ ﺳﺎﻟﻣﺗری دارﻧد .ﮐﺎھش دادن ﺳﮭم Medi-
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 Cal/Medicaidﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐم درآﻣد و ﻣﻌﻠول و ﺑﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔذارد— ﮐﮫ از ﭼرﺧﮫ ﻣوﻓﻘﯾت
ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣﯾزان ﻏﯾﺑت ﺑﯾﺷﺗر و ﺗرک ﺗﺣﺻﯾل ﺑﯾﺷﺗر :اوﻟﯾن دﻟﯾل ﻏﯾﺑت داﻧش آﻣوزان از ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﻣﺎری اﺳت.
ﮐﺎھش  Medi-Cal/Medicaidﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز را
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ،ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل آﺳم ﮐﻧﺗرل ﻧﺷده ،دﻧدان درد و ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺳﺗری
ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن داده اﺳت داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻣر ﻏﯾﺑت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد،رواﺑط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺿﻌﯾف ﺗری در ﻣﮭدﮐودک دارﻧد،ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺧواﻧدن آﻧﮭﺎ در ﮐﻼس ﺳوم ﺿﻌﯾﻔﺗر اﺳت و ﻣﯾزان ﺗرک
ﺗﺣﺻﯾل آﻧﮭﺎ در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .و اﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻣﺿﺎﻋﻔﯽ ﺑﮫ ﺑودﺟﮫ ﻣدارس ﻣﺣﻠﯽ آﺳﯾب
ﺑزﻧد،ﭼون ﺣﺿور ﮐﻣﺗر در ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﻓرﻣول ھﺎی ﺑودﺟﮫ دوﻟت ﻣﯽ ﺷود.
ﺣذف در ﻏرﺑﺎﻟﮕری و درﻣﺎن اوﻟﯾﮫ :ﻣدارس و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﮐﻧون ﺑﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏرﺑﺎﻟﮕری دوره ای
ﺗﺷﺧﯾص و درﻣﺎن زودھﻧﮕﺎم ) (EPSDTﭘزﺷﮏ  Medicaidواﺑﺳﺗﮫ ھﺳﺗﻧد،ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﮐودﮐﺎن دارای
ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ و ﺷﻧواﯾﯽ ،ﺗﺄﺧﯾرات رﺷدی و ﻣﻌﻠوﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﻣﺛل اوﺗﯾﺳم را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑر ﯾﺎدﮔﯾری ﺗﺄﺛﯾر
ﺑﮕذارد ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و درﻣﺎن ﮐﻧﻧد .ﮐﺎھش  Medicaidﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺗﺿﻌﯾف در روﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ EPSDT
ﺷود و ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻻت رﺷدی و ﺗﺷﺧﯾص داده ﻧﺷده ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔذارد؛ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺳب اﻧﮕﯾزه ﺑرای
آﻣوزش در ﺳﺎل ھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ھدف آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐودﮐﺎن ﺑرای ﻣﮭدﮐودک ﻣﯽ ﺷود و
اﻗداﻣﺎت وﺳﯾﻌﺗر ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ھر ﮐودک ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ﺳوم ﺑر ﻣﮭﺎرت ﺧواﻧدن ﻣﺳﻠط ﻣﯽ ﺷود
را ﻣﺧﺗل ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺣدودﺗر ﺳﻼﻣت روان :از ھر  10داﻧش آﻣوز 7،داﻧش آﻣوزی ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت روان درﯾﺎﻓت
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﯾن ﺧدﻣﺎت را در ﻣدرﺳﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﻏﻠب،اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره ای ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ اراﺋﮫ
ﻣﯽ ﺷود ،ﺗوﺳط ﺑرﻧﺎﻣﮫ  EPSDTMedicaidاراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻧظر ﺷﻣﺎ را ﺑداﻧﯾم! ﻟطﻔﺎ ً ﻧظرﺳﻧﺟﯽ زﯾر را درﺑﺎره ﻧﺷرﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﭘر ﮐﻧﯾد و ﻣﺎ را از ﮐﯾﻔﯾت
ﮐﺎرﻣﺎن ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد! ]در ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد[
ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  800-776-5746ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﻓرم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ را ﺗﮑﻣﯾل
ﮐﻧﯾد .ﺟﮭت ﺗﻣﺎم اﻣور دﯾﮕر ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ھﺎی ) 916-504-5800ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ(؛213-213-8000
)ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻣﺧﺎرج ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑرای اطﻼع از ﻟﯾﺳت ﺣﻣﺎﯾت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آدرس زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد http://www.disabilityrightsca.org/
.Documents/ListofGrantsAndContracts.html

