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ਮੈਡੀਕੇਡ (Medicaid) ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਪਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ 
ਪਿਛੋਕੜ: 1994 ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਿੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਨਿਲ (SEMI) ਨਿਚ ਨਿਿੱਸਾ ਨਲਆ ਿੈ। ਇਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
ਨਕਸੇ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਿਅਕਤੀਗਤ ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (IEP) ਨਿਚ ਨਲਿੱ ਿੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਆਂਨਸ਼ਕ ਮੁਆਿਜ਼ੇ ਰਾਿੀਂ ਸਕੂਲ ਨਡਸਨਟਰਕਟਾਂ 
ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

SEMI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਿਜ਼ਾਿਾ ਨਿਭਾਗ ਦੀ ਰਨਿਿੁਮਾਈ ਿੇਠ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਨਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਸਿਤ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਡਿੀਜ਼ਿ ਦੇ ਿਾਲ ਆਪ੍ਸੀ ਸਨਿਯੋਗ ਿਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

2013 ਨਿਚ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਡ ਿਲੋਂ ਮਾਨਪ੍ਆਂ ਦੀ ਸਨਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿੋਈ ਸੀ। ਿੁਣ ਇਿ ਨਿਯਮ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 
ਿਿ ਨਕ ਪ੍ਨਿਲੀ ਿਾਰ ਨਕਸੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਪ੍ਬਨਲਕ ਬੈਨਿਨਫਟ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋ ਪ੍ਨਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਿਰ ਸਾਲ, ਸਕੂਲ ਨਡਸਨਟਰਕਟਾਂ ਲਈ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਨਕ ਉਿ ਮਾਨਪ੍ਆਂ ਿੰੂ ਨਲਿਤੀ ਸੂਚਿਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ-ਿਾਰੀ ਉਿਿਾਂ ਦੀ ਸਨਿਮਤੀ ਲੈਣ। 
 

ਕੀ ਇਸ ਪਿਚ ਤੁਿਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਿੋਿੇਗਾ? 

ਿਿੀਂ। ਜਦ ਤਕ ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਨਿਚ ਪ੍ੜ੍ਹ ਨਰਿਾ ਿੈ, IEP ਸੇਿਾਿਾਂ ਮਾਨਪ੍ਆਂ/ਨਿਗਰਾਿਾਂ ਲਈ ਨਬਿਾਂ ਨਕਸੇ ਿਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  
 

ਕੀ SEMI ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਿਪਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਬੈਪਨਪਿਟਾਂ ਦੇ ਉੱਿਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਿਿੇਗਾ? 

SEMI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੇ ਉੱਪ੍ਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਿਿੀਂ ਪ੍ੈਂਦਾ ਿੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਕੂਲ-
ਅਧਾਰਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿੰੂ ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਿਾਲੋਂ ਿਿੱ ਿ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਿੈ। SEMI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਕਸੇ ਿੀ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਤੁਿਾਡੇ 
ਪ੍ਨਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਬੈਨਿਨਫਟਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਅਸਰ ਿਿੀਂ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿੈ। 
 

ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਿਰੋਗਰਾਮ ਪਿਚ ਪਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਿਰ ਿੁੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ? 

• ਮੁਲਾਂਕਣ 

• ਸਪ੍ੀਚ ਥੈਰਪ੍ੀ 
• ਨਿਿਸਾਇਕ ਥੈਰਪ੍ੀ 
• ਸਰੀਰਕ ਥੈਰਪ੍ੀ 

• ਮਿੋਨਿਨਗਆਿਕ ਸਲਾਿਕਾਰੀ 
• ਸੁਣਿ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

• ਿਰਨਸੰਗ 

• ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਿਾਜਾਈ 

 

ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਕਸ ਪਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? 

SEMI ਸਬੰਧੀ ਕਲੇਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿੇਠਲੇ ਨਕਸਮ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਪੈ੍ ਸਕਦੀ ਿੈ: ਪ੍ਨਿਲਾ ਿਾਂ, ਅੰਤਮ ਿਾਂ, ਨਿਚਕਾਰਲਾ ਿਾਂ, ਪ੍ਤਾ, ਜਿਮ 
ਨਮਤੀ, ਨਿਨਦਆਰਥੀ ਦੀ ਆਈ ਡੀ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਆਈ ਡੀ, ਅਸਮਰਥਤਾ, ਸੇਿਾ ਦੀਆਂ ਨਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਨਕਸਮ। 
 

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੁੰ  ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? 

ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੰੂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਅਿੇ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ 
ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਸਿਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਡਿੀਜ਼ਿ ਅਤੇ ਉਸ ਿਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਨਜਿਹ ਾਂ ਨਿਚ ਿਜ਼ਾਿਾ ਨਿਭਾਗ ਅਤੇ 
ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਨਿਭਾਗ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਿ। 
 

ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਪਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ ਿੋਿੇਗਾ? 

ਨਜਸ ਸਕੂਲ ਨਿਚ ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦਾ ਿਾਂ ਦਰਜ ਿੈ, ਉਸ ਿਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਨਬਨਲੰਗ ਲਈ ਨਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੰੂ ਿਾਪ੍ਸ ਲੈਣ ਦਾ 
ਤੁਿਾਿੰੂ ਿਿੱਕ ਿੈ। 
 

ਕੀ ਸਪਿਮਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਪਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਿਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਦੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉੱਿਰ ਅਸਰ ਿਿੇਗਾ? 

ਿਿੀਂ। ਤੁਿਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਡਸਨਟਰਕਟ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਿੰੂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇਣਾ ਿਾਲਾਂ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੋਿੇਗਾ, ਭਾਿੇਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਯੋਗਤਾ 
ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਕੋਈ ਿੀ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ SEMI ਨਬਨਲੰਗ ਲਈ ਸਨਿਮਤੀ ਨਦਿੱਤੀ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਿਾ ਨਦਿੱ ਤੀ ਿੋਿੇ। 
 

ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਮਨ ਪਿਚ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਿੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? 

ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨਚੰਤਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਿ ਜਾਂ ਮਾਨਪ੍ਆਂ ਦੇ ਸਨਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਲਈ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਨਸਿੱ ਨਿਆ ਨਿਭਾਗ ਿੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
 
ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਇਿੱ ਕ ਤੇ ਸਿੀ ਲਗਾਓ): ____ ਮਾਨਪ੍ਆਂ ਿੰੂ ਡਾਕ ____ ਮਾਨਪ੍ਆਂ ਿੰੂ ਈਮੇਲ ____ IEP ਮੀਨਟੰਗ ____ ਿਿੱ ਥ ਿਾਲ ਨਦਿੱ ਤਾ 


