မီဆူရီ FIRST STEPS
ေငျေပ့ေခ္်ခငး့စနစး

ေငျေပ့ေခ္်ခငး့စနစး

(Title 34 Code of Federal Regulations Section 303.520 and 303. 521; မီဆူရီ်ပညးနယး စီမဵကိနး့
Section XVIII; and Missouri Revised Statutes 160.920 and 376.1218)
်ပညးနယးႏြငးံ အစုိ့ရရနးပဵုေငျမ္ာ့အ်ပငး First Steps ပရုိဂရမးမြာ မိသာ့စုပါဝငးေၾက့အခမ္ာ့ ကုိယးပုိငးအာမခဵ
ႏြငးံအမ္ာ့်ပညးသူမ္ာ့အာ့ေပ့ေသာအာမခဵ

(MO

ထုိေၾကာငးံပရုိဂရမးအာ့

ေငျေပ့်ခငး့စနစးကုိ

ေထာကးပဵံေသာ

HealthNet/Medicaid)

မ္ာ့အာ့

်ဖစးေပၚေစပါသညး။

အသဵု့်ပဳပါသညး။
First

Steps

ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ အတျကး ဌာနတျငး့ သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ေငျေၾက့ဆုိငးရာတျငး တာဝနးယူသညးံ
်ပညးနယးဥပေဒမ္ာ့ကုိ မီဆူရီမူလတနး့ႏြငးံ အလယးတနး့ပညာေရ့ဌာန (DESE) မြ စီစဥးထာ့ပါသညး။
မိဘမ္ာ့ကုိ First Steps ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး ေငျေပ့ေခ္ရနး ကုိယးပုိငးႏြငးံ/သုိ႔မဟုတး အမ္ာ့်ပညးသအ
ူ ာ့
ေပ့ေသာအာမခဵကုိ အသဵု့်ပဳရနး သေဘာတူညီမႈ မရယူခငးႏြငးံ First Steps ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ အတျကး
ေထာကးပဵံမႈမ္ာ့ရယူရနး
ေပ့ပါမညး။

သေဘာတူညီခ္ကးမရယူခငး

မိဘမ္ာ့ကုိ

မီဆူရီေငျေပ့ေခ္်ခငး့စနစးေပၚလစီအာ့

ဤေပၚလစီမြာ လစဥးပါဝငးေၾက့ႏြငးံ အခေၾက့ေငျမတနးမဆေတာငး့ခဵ်ခငး့ ႏြငးံ မိဘမ္ာ့က

ဝနးေဆာငးခကုိ ေပ့ႏုိငးေသာအငးအာ့ကုိ DESE ၏ဆဵု့်ဖတးခ္ကးအာ့ မိဘမ္ာ့က မညးကဲံသုိ႔ ခုခဵေ်ပာဆုိ
ႏုိငးေၾကာငး့ကုိ ရြငး့လငး့ထာ့ပါသညး။
ဤေပၚလစီမြာ First Steps ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး ေငျေပ့ေခ္ရာတျငးကူညီရနး မိဘမ္ာ့၏ ကုိယးပုိငး
ႏြငးံ/သုိ႔မဟုတး အမ္ာ့်ပညးသအ
ူ ာ့ေပ့ေသာအာမခဵကုိ အသဵု့်ပဳလြ္ငး ်ဖစးႏုိငးေသာကုနးက္ေငျမ္ာ့ကုိ လညး့
ရြငး့လငး့ထာ့ပါသညး။
မိသာ့စုပါဝငး်ခငး့ အခေၾက့ေငျ (FCP)
DESE

မြာ

First

Steps

တညးေထာငးထာ့ေသာ
ေရျ့ခ္ယးခဵရနး

ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ေပ့ရာတျငး

ေငျေပ့ေခ္စနစးကုိ

အရညးအခ္ငး့်ပညးံေသာ

ကုနးက္ေငျမ္ာ့ထဲ၌

်ပညးနယးဥပေဒအရ

မိသာ့စုပါဝငးႏုိငးရနး

အေကာငးအထညးေဖၚထာ့ပါသညး။

ကေလ့ႏြငးံမိသာ့စုတစးဦ့စီမြာ

First Steps ပရုိဂရမးမ္ာ့၌

ပါဝငးရနး ပါဝငးေၾက့ ေပ့ႏုိငးေသာအေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ ဆဵု့်ဖတးရနး အကဲ်ဖတးပါသညး။
အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကးမ္ာ့
ေအာကးပါအဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကးမ္ာ့မြာ မိသာ့စုပါဝငး်ခငး့အခေၾက့ေငျ (FCP) မ္ာ့ ဆဵု့်ဖတး်ခငး့ႏြငးံ မညးသုိ႔
တျကးခ္ကးသညးႏြငးံ ဆုိငးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ မိသာ့စုမ္ာ့နာ့လညးရနးကူညီႏုိငးပါသညး။
ညိႇထာ့ေသာ စုုစုေပါငး့ ဝငးေငျ
ညိႇထာ့ေသာ

စုုစုေပါငး့ ဝငးေငျဆုိသညးမြာ

ယမနးႏြစးက

ညိႇထာ့ေသာ ဝငးေငျ်ဖစးသညး။
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အစုိ့ရဝငးေငျချနးပဵုစဵမြ

ပါရြိေသာ

မိသာ့စုပါဝငး်ခငး့ အခေၾက့ေငျ /မိသာ့စုေၾက့
မိသာ့စုပါဝငး်ခငး့
ပါရြိေသာ

အခေၾက့ေငျ

/မိသာ့စုေၾက့ဆုိသညးမြာ

ညိႇထာ့ေသာဝငးေငျေပၚ

အရညးအခ္ငး့ေပၚ

မူတညးကာ

မူတညးၿပီ့

မိသာ့စုမြ

ယမနးႏြစးက

ဆဵု့်ဖတးထာ့ေသာ

လစဥးေပ့ႏုိငးသညးံ

အစုိ့ရဝငးေငျချနးပဵုစဵမြ

မိသာ့စုမြ

ေပ့ႏုိငးေသာ

အမ္ာ့ဆဵု့ေငျပမာဏ်ဖစးသညး။

ဤအခေၾက့မြာ မိသာ့စုအလုိကးေပၚ မူတညးပါသညး။ ကေလ့တစးဦ့ခ္ငး့ေပၚတျငး မဟုတးပါ။
မိသာ့စု ကုနးက္စရိတးမ္ာ့
မိသာ့စု

ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ဆုိသညးမြာ

သာမနးထကးလျနးကဲေသာ

က္နး့မာေရ့ကုနးက္ေငျမ္ာ့

အပါအဝငး်ဖစးေသာ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ ်ဖစးသညး။ အကယး၍ တျကးခ္ကးထာ့ေသာ လစဥးေၾက့မြာ
သငးံေတားကာ ေငျေၾက့ဆုိငးရာခကးခဲမႈမ္ာ့ ဆဵု့်ဖတးရနးခကးခဲေသာ မိသာ့စုေပ့ေသာ အခမ္ာ့
်ဖစးသညး။
မိသာ့စုတစးခု/အိမးေထာငးစုပမာဏ
မိသာ့စုတစးခု/အိမးေထာငးစုပမာဏ

ဆုိသညးမြာ

မိသာ့စုပမာဏႏြငးံ

ေငျအရငး့အႏြီ့မ္ာ့ကုိ

ဆဵု့်ဖတးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ပါ တူညီေသာအိမးေထာငးစုထဲမြ သူမ္ာ့ပါဝငးေသာအဖျဲ႕်ဖစးသညး။
ထုိအထဲ၌

မိဘအရငး့မ္ာ့၊

ေမျ့စာ့မိဘမ္ာ့၊

ပေထျ့၊

မိေထျ့

ႏြငးံ

ကေလ့မ္ာ့

(အရငး့မ္ာ့ႏြငးံေမျ့စာ့ထာ့ေသာ) ်ဖငးံကနး႔သတးမထာ့ေသားလညး့ ပါဝငးႏုိငးပါသညး။

မိသာ့စုတစးခု

၏ ပမာဏအာ့ ဆဵု့်ဖတးရနးအတျကး မြီခုိေသာမိသာ့စုဝငးမ္ာ့မြာ the federal Internal Revenue
Code မြ ်ပဳလုပးေသာ မြီခုိရာ်ခငး့ဆုိငးရာစစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံ ကုိကးညီရမညး။
အိမးေထာငးဦ့စီ့/ေငျေၾက့ဆုိငးရာ တာဝနးရြိသူ
အိမးေထာငးဦ့စီ့/ေငျေၾက့ဆုိငးရာ တာဝနးရြိသူဆုိသညးမြာ တျကးခ္ကးထာ့ေသာ လစဥးပါဝငးေၾက့မ္ာ့
အာ့ ေပ့ရနးတာဝနးရြိသူ်ဖစးသညး။
ဝငးေငျအတညး်ပ်ဳခငး့
ဝငးေငျအတညး်ပဳ်ခငး့ဆုိသညးမြာ
စီစစး်ခငး့လုပးငနး့စဥးႏြငးံ

ဝငးေငျႏြငးံပတးသကးေသာ

ထုိလုပးငနး့စဥးကာလအတျငး့၊

မိသာ့စု၏

စာရျကးစာတမး့ကုိ်ပနးလညး

ႏြစးစဥး်ပနးလညးစီစစး်ခငး့

သုိ႔မဟုတး

မိသာ့စုမြေတာငး့ဆုိေသာ တစး်ခာ့အခ္ိနးမ္ာ့၊ the System Point of Entry (SPOE) သုိ႔မဟုတး DESE
ကာလမ္ာ့အတျငး့ေပၚေပါကးေသာ ချငးံ်ပဳေသာကုနးက္စရိတးမ္ာ့ ်ဖစးသညး။
ႏြစးစဥးစုစုေပါငး့ ဝငးေငျ
ႏြစးစဥးစုစုေပါငး့ ဝငးေငျဆုိသညးမြာ
အလုပးလုပးကုိငး်ခငး့မြ
တစးရ်ခငး့မ္ာ့၊

လစာစာရငး့မြ

မ်ဖတးေတာကးမီႏြငးံ

ရရြိေသာ စုစုေပါငး့ ဝငးေငျ်ဖစးသညး။

ပျဲခမ္ာ့၊

အပုိဆုမ္ာ့ႏြငးံ

ဥပမာမ္ာ့မြာ

တစး်ခာ့မညးသညးံဝငးေငျမဆုိ

အချနးမထုတးယူမီ
လစာႏြငးံလုပးအာ့ခ၊

အစုိ့ရအာ့

ဝငးေငျချနး

ေဆာငးရာတျငး အေၾကာငး့ၾကာ့ရေသာဝငးေငျမ္ာ့ ပါဝငးပါသညးး။
ႏြစးစဥးအလုပးႏြငးံမသကးဆုိငးေသာစုစုေပါငး့ ဝငးေငျ
ႏြစးစဥးအလုပးႏြငးံမသကးဆုိငးေသာ
2

စုစုေပါငး့ ဝငးေငျဆုိသညးမြာ အလုပးလုပး်ခငး့ႏြငးံ မသကးဆုိငးဘဲ
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ရငး့ႏြီ့်မဳပးႏဵြ်ခငး့ႏြငးံ

တစး်ခာ့လုပးငနး့မ္ာ့မြရရြိေသာ

ရရြိေသာဝငးေငျ၊

တစးမ္ာ့၊

ဝငးေငျ်ဖစးသညး။

အစုေပၚအ်မတးမ္ာ့၊

ဥပမာမ္ာ့မြာ

အတုိ့မြ

ငြာ့ရမး့ခ၊

ပငးစငး၊

ႏြစးစဥးရရြိေငျ၊

ခ္ဳိ႕ယျငး့်ခငး့/အသကးရြငးက္နး်ခငး့မြ ရရြိေသာ အက္ဳိ့အ်မတးမ္ာ့၊ အလုပးသမာ့အတျကး ရရြိေသာ
နစးနာေၾက့၊ အလုပးအကုိငးမရရြိခငး ထုတးေပ့ေသာေငျ၊ ပငးစငးမြရပုိငးချငးံမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ မညးသညးံ
ဝငးေငျမဆုိ အစုိ့ရအာ့ ဝငးေငျချနးေဆာငးရာတျငး အေၾကာငး့ရေသာ ဝငးေငျမ္ာ့ ပါဝငးပါသညး။
အစုိ့ရဝငးေငျချနးမြ်ပနးလညးရရြိ်ခငး့မြာ ညိႇထာ့ေသာစုစုေပါငး့ ဝငးေငျႏြငးံ မိသာ့စုတစးစု/အိမးေထာငးစု ပမာဏကုိ
ေကာကးရနး သငးံေတားေသာနညး့လမး့်ဖစးပါသညး။
FCP အခေၾက့ အစီအစဥး
FCP

အခေၾက့မြာ

မိသာ့စု၏ညိႇထာ့ေသာစုစုေပါငး့ ဝငးေငျႏြငးံ

မိသာ့စုအေရအတျကးကုိ

ထညးံသျငး့

စဥး့စာ့ထာ့ေသာ ေလြ္ာဆငး့ေသာႏႈနး့ထာ့ (sliding scale) ေပၚ အေ်ခခဵထာ့ပါသညး။ မိဘမ္ာ့ေပ့ႏုိငး်ခငး့
မေပ့ႏုိငး်ခငး့ကုိ

ကနဦ့တစးဦ့ခ္ငး့မိသာ့စု ဝနးေဆာငးမႈစနစး

ေတာငး့ဆုိသညးံအခါမ္ာ့တျငး

ဆဵု့်ဖတးေပ့ပါသညး။

(IFSP)၊

မိသာ့စုမြ

ႏြစးစဥး

လစဥး

IFSP

ႏြငးံ

မိသာ့စုမ္ာ့မြ

အခေပ့ေခ္ရနးသတးမြတးေငျမြာ

အနညး့ဆဵု့ $5.00 ႏြငးံ အမ္ာ့ဆဵု့ $100.00 ်ဖစးသညး။ ေလြ္ာဆငး့ေသာႏႈနး့ထာ့ (sliding scale) မြာ ၂ဝဝ၅
ခုႏြစး၏ အစုိ့ရဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့သူမ္ာ့အတျကး အၫျနး့ကုိ ၂ဝဝ% အသဵု့်ပဳကာ တညးေဆာကးထာ့ပါသညး။
ေလြ္ာဆငး့ေသာႏႈနး့ထာ့

(sliding

ေ်ပာငး့လဲသညးံအခါတုိငး့တျငး
တျကးခ္ကးထာ့ေသာ

scale)

မြာ

အစုိ့ရ

ေနာကးဆဵု့အၫျနး့ႏြငးံအညီ

ပမာဏကုိ

အက္ဳိ့သကးေရာကးပါသညး။

ဆငး့ရဲႏျမး့ပါ့သူမ္ာ့အတျကး
မျမး့မဵထာ့ပါသညး။

ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့မ္ာ့မြာ

ေလြ္ာဆငး့ေသာႏႈနး့ထာ့

အၫျနး့

မိသာ့စုအခေၾက့

ေ်ပာငး့လဲေသာေနာကးလတျငး
(sliding

scale)

အာ့

http://www.dese.mo.gov/divspeced/FirstSteps/FCPmainpg.htm. တျငးၾကညးံ႐ႈႏုိငးပါသညး။
FCP အခေၾက့ညိႇ်ခငး့ႏြငးံ ေငျေၾက့ဆုိငးရာခကးခဲ်ခငး့မ္ာ့
FCP ၏ လစဥးအခေၾက့အာ့ ညိႇ်ခငး့မြာ ကနဦ့ေငျေပ့ေခ္်ခငး့ အကဲ်ဖတးရာတျငး အပါအဝငး ေအာကးပါ
အေ်ခအေနမ္ာ့ အခ္ိနးမေရျ့တုိ့ႏုိငး သုိ႔မဟုတး ေလ္ာံႏုိငးပါသညး။
1) မိသာ့စုတစးခု/အိမးေထာငးစုပမာဏ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့

2) စုစုေပါငး့ႏြစးစဥး ဝငးေငျ ၁ဝ%အထကး ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ ႏြငးံ
3)

မိသာ့စု၏ ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေနႏြငးံ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကုိ ထိခုိကးေစေသာ မထငးမြတးေသာ
အေ်ခအေနမ္ာ့မြ

ေငျေရ့ေၾက့ေရ့အခကးအခဲမ္ာ့

်ဖစးေပၚေသာအခ္ိနးမ္ာ့

(အိမးဆဵု့ရြဳဵ့်ခငး့၊

အလုပး်ပဳတး်ခငး့၊ သမရုိ့က္မဟုတးေသာ ေဆ့ဝါ့ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ႏြငးံ SPOE ၫႊနး့ၾကာ့ေရ့မြဴ့မြ
ဆဵု့်ဖတးထာ့ေသာ

သငးံေတားေသာအေရ့မ္ာ့

စသညးတုိ႔်ဖငးံ

ကနး႔သတးမထာ့ေသားလညး့

ပါဝငးပါသညး) မိဘမ္ာ့သညး အေ်ပာငး့အလဲကုိ ၁၅ရကးအတျငး့ ဝနးေဆာငးမႈေဆာငးရျကးသူအာ့
အေၾကာငး့ၾကာ့ရပါမညး။
အေၾကာငး့မၾကာ့ခဲံလြ္ငး
ေလြ္ာံထာ့ေသာ

အကယး၍

မိဘမ္ာ့က

မိသာ့စုအတျကး

အခေၾက့ေငျအသစးမြာ

အခေၾက့ေပၚတျငး
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အခ္ိနးအတျငး့

ေလြ္ာံေငျအာ့တျကးခ္ကးမညး၊

ေ်ပာငး့လဲေနေသာအခ္ိနးအာ့

သကးေရာကးမညး မဟုတးပါ။
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သတးမြတးထာ့ေသာ

်ပနးလညး

အက္ဳိ့

FCP အာ့ အကဲ်ဖတးဆဵု့်ဖတး်ခငး့
First

Steps

တစးဦ့မ္ာ့မြာ

တျငးပါဝငးေသာ
FCP

ေရျ့ခ္ယးခဵရာတျငး

အခေၾက့ႏြငးံ

အရညးအခ္ငး့မီေသာ

ကေလ့ႏြငးံ

ေပ့ႏုိငးေသာစျမး့ရညးရြိ်ခငး့သုိ႔မဟုတး

မိသာ့စု

မေပ့ႏုိငး်ခငး့အာ့

သတးမြတးပါသညး။
ေပ့ႏုိငးေသာစျမး့ရညးရြိ်ခငး့မြာ First Steps မြေပ့ေသာ ဝနးေဆာငးမႈအခေၾက့ေငျကုိ မိသာ့စု၏ ဘ႑ာေရ့အရ
ေပ့ႏုိငးစျမး့ အေပၚ ရညးၫႊနး့ကာ ဆဵု့်ဖတးပါသညးး။
scale)

ေပၚရြိ

မိသာ့စု၏

ေလြ္ာဆငး့ေသာႏႈနး့ထာ့ အခေၾက့ေငျ (sliding fee

တညးေနရာေပၚအေ်ခခဵကာ

ဆဵု့်ဖတးပါသညးး။

ႏႈနး့ထာ့ေပၚတညးေနရာမြာ

မိသာ့စုပါဝငးေၾက့ အနညး့ဆဵု့ႏႈနး့ ($0ထကးမ္ာ့သညး) မြာ အစုိ့ရဥပေဒ ထူေထာငးထာ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး
DESE မြ ေပ့ႏုိငးစျမး့ကုိေဖၚ်ပပါသညး။
အစုိ့ရဥပေဒအရ အကယး၍ မိသာ့စုမြ ေပ့ႏုိငးစျမး့ရြိသညးဟု ဆဵု့်ဖတးလြ္ငး တုိ့လာေသာအခေၾက့အတျကး
US$100၊

သုိ႔ေသားလညး့

First

Steps

ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့၏

တစးကယးံအခထကး

ေအာကးပါ

အေ်ခအေနမ္ာ့တျငး မပုိေစရပါ1) အခေၾက့ေငျကုိတျကးခ္ကးရနး SPO ကုိ ဘ႑ာေရ့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အာ့ ေပ့ရနး မိဘမ္ာ့က
်ငငး့ဆနးသညးံအခါ
2) မိဘမ္ာ့က မမြနးကနးေသာ သုိ႔မဟုတး လြညးံစာ့ထာ့ေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ ေပ့သညးံအခါ
ေပ့ႏုိငးေသာစျမး့ရညးရြိ်ခငး့မြာ

First

Steps

မြေပ့ေသာ

ဝနးေဆာငးမႈအခေၾက့ေငျကုိ

မိသာ့စု၏

ဘ႑ာေရ့အရ ေပ့ႏုိငးစျမး့မရြိ်ခငး့အေပၚ ရညးၫႊနး့ကာ ဆဵု့်ဖတးပါသညးး။ ႏႈနး့ထာ့ေပၚတညးေနရာမြာ $0
အာ့်ပလြ္ငး ေပ့ႏုိငးစျမး့မရြိဟု ေဖၚ်ပ်ခငး့်ဖစးသညး။
အကယး၍

ကေလ့/မိသာ့စုမြာ

Medicaid

(မညးံသညးနယးမြ

ရႏုိငးေသာပရုိဂရမးေအာကးတျငးမဆုိ )၊

လုဵ်ခဵဳေရ့ဝငးေငျအပုိ (SSI)၊ Food Stamps သုိ႔မဟုတး ေမျ့စာ့ခဵထာ့ေသာကေလ့မ္ာ့ရြိေသာ မိသာ့စု
်ဖစးလြ္ငး အခေပ့ႏုိငးစျမး့မရြိဟု ဆဵု့်ဖတးပါသညး။ ထုိ႔အ်ပငး First Steps ၌ပါဝငး်ခငး့မြာ အစုိ့ရမြရရြိႏုိငးေသာ
က္နးး့မာေရ့သုိ႔မဟုတးအ်ခာ့အေထာကးအပဵံမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး Social Security Act အပုိဒးV သုိ႔မဟုတးXIX
ေအာကးမြ ရပုိငးချငးံမ္ာ့အာ့ ေ်ပာငး့လဲေစ်ခငး့ကုိ မ်ဖစးေစရပါ။
အကယး၍

မိသာ့စုမြာေပ့ႏုိငးစျမး့မရြိဟု

ဆဵု့်ဖတးခဵရလြ္ငး

ကုိယးပုိငးအာမခဵအာ့

အသဵု့်ပဳရနး

သေဘာတူညီခ္ကးကုိ မိဘမ္ာ့မြ ်ငငး့ဆုိ်ခငး့မြာ မညးသညးဝ
ံ နးေဆာငးမႈမဆုိအာ့ ေႏြာငးံေႏြ့ေစ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး
်ငငး့ဆုိခဵရာတျငး

အသဵု့မ်ပဳရပါ။

အခေၾက့ေပ့ႏုိငးစျမး့မရြိ ဟုဆဵု့်ဖတးခဵရေသာမိသာ့စုမြာ

First

Steps

မြဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ အာ့လဵု့အာ့ အခေၾက့မေပ့ရဘဲ ရရြိမညး ်ဖစးသညး။

အခေပ့်ခငး့ကုိ ပ္ကးကျကး်ခငး့ ဆုိသညးမြာမိသာ့စုမြာအခေပ့ႏုိငးစျမး့ရြိကာ FCP ၏လစဥးေၾက့မ္ာ့ကုိေပ့ရနး
ပ္ကးကျကး်ခငး့်ဖစးသညး။

DESE မြာ က္နးရြိေသာ ေပ့ရနးရြိ မညးံသညးံအခေၾက့ကုိမဆုိ ေကာကးခဵရနး

အေရ့ယူေဆာငးရျကးမညး။ အစုိ့ရဥပေဒအရ ဤအေရ့ယူမႈမ္ာ့တျငး ကနး႔သတးမထာ့ေသားလညး့ အခေၾက့
လဵု့ဝမယူေသာသူမ္ာ့မြအပ First Steps မြဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ ဆုိငး့ငဵံရနး်ဖစးသညး။
အေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့ ခဵရမညး။ လစဥးေၾက့မ္ာ့မြာ
4
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မိသာ့စုထဵ စာ်ဖငးံ

1) ရကး၃ဝေက္ားလြ္ငး
2) ရကး၆ဝေက္ားလြ္ငး

ႏြငးံ

3) ရကး၉ဝေက္ားလြ္ငး

်ဖစးသညး

တျကးခ္ကးထာ့ေသာ လစဥးေၾက့မ္ာ့ မရရြိေသာ ၇၅ ရကးေ်မာကးေန႔တျငး အိမးေထာငးဦ့စီ့အာ့ First Steps
ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ (အခေၾက့လဵု့ဝမယူေသာသူမ္ာ့မြအပ) ကုိ ရကး ၉ဝ ေ်မာကးေန႔တျငး ဆုိငး့ငဵံမညး်ဖစးေၾကာငး့
စာ်ဖငးံ ႀကိဳတငးအေၾကာငး့စာအာ့ လကးခဵရရြိမညး်ဖစးသညး။

အကယး၍မိသာ့စုမြာ ေငျေပ့ေခ္်ခငး့မရြိေသာ

အေ်ခအေန်ဖစးေနလြ္ငး DESE မြသကးဆုိငးေသာ SPOE အာ့အေၾကာငး့ၾကာ့ရမညး။

ေဒတာစနစးထဲတျငး

ေငျေပ့ေခ္်ခငး့ မရြိေသာ အေ်ခအေနေၾကာငးံ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ ဆုိငး့ငဵံထာ့ေၾကာငး့ မြတးခ္ကးပါရြိပါသညး။
မူလသတးမြတးထာ့ေသာေနရာ်ပနးမေရာကးသညး အထိ မိသာ့စုမ္ာ့မြာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ရရြိမညးမဟုတးပါ။
မူလသတးမြတးထာ့ေသာေနရာ
ေငျေပ့ေခ္်ခငး့မရြိေသာ

ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့

်ပနးလညးရရြိမညး်ဖစးသညး။

အကယး၍

ဆုိငး့ငဵံထာ့်ခငး့အာ့
ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့

လကးက္နးအာ့လဵု့

ဆုိငး့ငဵံထာ့်ခငး့မြာ

ေပ့ေခ္ၿပီ့မြ

၃ လထကးနညး့ပါက

ဝနးေဆာငးမႈ စီစဥးသူမြာ မူလသတးမြတးထာ့ေသာေနရာ ်ပနးလညး ေရာကးရြိရနး ဝနးေဆာငးမႈမ်ပဳလုပးမီ FCP
ပမာဏကုိ်ပနးလညး သတးမြတးရမညး။ သုိ႔ေသားလညး့ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ဆုိငး့ငဵံထာ့်ခငး့မြာ ၃ လထကး
ေက္ားလျနးပါက

ဝနးေဆာငးမႈစီစဥးသူမြာ

မူလသတးမြတးထာ့ေသာေနရာ

်ပနးလညး

ေရာကးရြိရနး

ဝနးေဆာငးမႈမ်ပဳလုပးမီ FCP ပမာဏႏြငးံ လကးရြိ IFSP လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညး သတးမြတး်ခငး့မ္ာ့
်ပဳလုပးရမညး။

မိသာ့စုမ္ာ့အာ့ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ဆုိငး့ငဵံထာ့်ခငး့မတုိငးမီႏြငးံ တူညီေသာအစီအစဥးမ္ာ့

ေပ့်ခငး့ကုိ အာမခဵမေပ့ႏုိငးပါ။
FCP ရြငး့တမး့
ဗဟုိဘ႑ာေရ့ရဵု့မြ မိသာ့စုထဵလစဥးရြငး့တမး့ေပ့ပုိ႔်ခငး့ႏြငးံ အခေၾက့မ္ာ့ေကာကးခဵပါသညး။ မိသာ့စုမ္ာ့ကုိ
တစးလအတျငး့ မညးမြ္မဆို ရရြိေသာ First Steps မြဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး လစဥးအခေၾက့ေငျမ္ာ့
ေပ့ေဆာငးရမညး။

မိသာ့စုမ္ာ့မြာ

ဝနးေဆာငးမႈအတျကး

အမြနးတကယးက္သငးံေငျထကး

ပုိမုိ၍

ေပ့ရမညးမဟုတးပါ (အေၾကာငး့ရငး့မြာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး ေပ့ေခ္ရနး အ်ခာ့မညးသညးံ ေနရာမြမဆုိ
ရရြိေသာပမာဏ)
အမ္ာ့်ပညးသအ
ူ ာ့

အမ္ာ့်ပညးသအ
ူ ာ့
ေပ့ေသာအာမခဵႏြငးံ

ေပ့ေသာအာမခဵႏြငးံ
ကုိယးပုိငးအာမခဵ

ကုိယးပုိငးအာမခဵရြိေသာ
မရြိေသာမိသာ့စုႏြငးံ

မိသာ့စုမြာ

အခ္ဳိ့မညီမြ္စျာ

ေပ့ေဆာငးရမညး မဟုတးပါ။
အခေၾက့အတျကး အ်ငငး့ပျါ့်ခငး့
အခေၾက့သတးမြတး်ခငး့ကုိ

သုိ႔မဟုတး

အစုိ့ရမြ

ဆဵု့်ဖတးေသာ

မိဘမ္ာ့၏ေပ့ႏုိငးစျမး့ရညးကုိ

မသငးံေၾကာငး့ ေ်ပာဆုိလုိေသာ မိဘမ္ာ့မြာ ေအာကးပါမြတစးခုခုအာ့ ်ပဳလုပးႏုိငးသညး။
1) ေ်ပလညးမႈရေအာငး ဖ္နးေ်ဖရာတျငးပါဝငးႏုိငးသညး
2) ၾကာ့နာ့်ခငး့အာ့ ေတာငး့ဆုိ်ခငး့
3) အစုိ့ရအာ့ တုိငးၾကာ့ႏုိငးသညး
4) အစုိ့ရမြ ထူေထာငးထာ့ေသာ ဘ႑ာေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ ေတာငး့ဆုိ်ခငး့မ္ာ့ ေ်ပလညးရနး
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်မနးဆနးေသာ မညးသညးံ လုပးနညး့မဆုိအာ့ အသဵု့်ပဳႏုိငးသညး။ ထုိသညးမ္ာ့မြာ မိဘမ္ာ့၏
လုပးပုိငးချငးံမ္ာ့ကုိ ေႏြာငးံေႏြ့ေစ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ်ငငး့ဆုိခဵရ်ခငး့မ္ာ့ မ်ဖစးပါ။
အခေၾက့ေငျမေပ့ရေသာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့
First

Steps

ကုိရညးၫႊနး့ေသာ

ေအာကးေဖၚ်ပဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိ

ကေလ့အာ့လဵု့ႏြငးံ

မိသာ့စုမ္ာ့အာ့

အခေၾက့ေငျမယူဘဲ ပဵံပုိ့ပါမညး။
1) ကေလ့ရြာေသာ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့
2) အကဲ်ဖတး်ခငး့ႏြငးံ ဆဵု့်ဖတး်ခငး့
3) ဝနးေဆာငးမႈအာ့ ညိႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ ႏြငးံ
4)

အုပးခ္ဳပးေရ့ႏြငးံ ညိႇႏႈိငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ (ဖဵျ႕ၿဖိဳ့မႈ ်ပနးလညးစီစစး်ခငး့ႏြငးံ IFSPs
အာ့ အကဲ်ဖတး်ခငး့ႏြငးံ မိဘမ္ာ့၏ရပုိငးချငးံ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့ ပါဝငးသညး)။

First Steps ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အာ့လဵု့သညး အခေၾက့ေငျမေပ့ရေသာ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့မြအပ အခေၾက့ေငျ
ေပ့ရမညး။
ကုိယးပုိငးအာမခဵ
First Steps ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး ကုနးက္ေငျတျငး ကုိယးပုိငးအာမခဵပါဝငးႏုိငးေသာ ေငျေပ့ေခ္်ခငး့စနစးကုိ
DESE မြ အေကာငးအတညး ်ပဳလုပးထာ့ပါသညး။ အစုိ့ရဥပေဒမြ ်ပဌာနး့ထာ့ရာတျငး မီဆူရီရြိ ကုိယးပုိငး
အာမခဵလုပးငနး့မ္ာ့မြာ
မ္ာ့မြာ

ႏြစးစဥးတရာ့ဝငးေၾကညာထာ့သညးံအတုိငး့

ႏြစးစဥးတရာ့ဝငးေၾကညာရာတျငး

ေအာကးေဖား်ပပါ

က္သငးံမညး်ဖစးသညး။

ေရျ့ခ္ယးပုိငးချငးံ

(၂)

အာမခဵလုပးငနး့

ခုမြ

(၁)

ခုအာ့

ေရျ့ခ္ယးႏုိငးပါသညး။
ေရျ့ခ္ယးႏုိငးချငးံ ၁ ။ အစုလုိက/း ရာခုိငးႏႈနး့ ေငျေပ့ေခ္်ခငး့
အာမခဵလုပးငနး့မြ First Steps အာ့ ်ပကၡဒိနးရကးစျဲမြ ဇနးနဝါရီလ ၃၁ တျငး အာမခဵဌာန ဘ႑ာေရ့ရဵု့မ္ာ့ႏြငးံ
က္နး့မာေရ့လုပးငနး့

စာရငး့သျငး့ဌာန

ေနာကးဆဵု့

ႏြစးစဥးဘ႑ာေရ့ထုတး်ပနးစာအရ

အေၾကာငး့ၾကာ့

ထာ့သညးံအတုိငး့ က္နးး့မာေရ့အက္ဳိ့စီမဵကိနး့အတျကး ခ္မြတးထာ့ေသာပရီမီယဵ၏ ၁% ၏ တစးဝကးႏြငးံ
ညီေသာပမာဏ သုိ႔မဟုတး ေဒၚလာ ၅ဝဝ အနကး နညး့သညးံပမာဏကုိ ေပ့ရမညး။
ေငျေပ့ေခ္်ခငး့ေအာကးတျငး
အာမခဵလုပးငနး့မ္ာ့အာ့

ကေလ့တစးဦ့ခ္ငး့သုိ႔မဟုတး

ေပ့မညးမဟုတးပါ။

မိဘမ္ာ့ကုိလညး့

အေၾကာငး့ၾကာ့မညး်ဖစးသညး။
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ဝနးေဆာငးမႈ

အစုလုိကး/ရာခုိငးႏႈနး့
အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ

သေဘာတူညီခ္ကးရယူသညးံ

အခ္ိနးတျငး

ေရျ့ခ္ယးႏုိငးချငးံ ၂ ။ တုိကးရုိကး ေတာငး့ဆုိ်ခငး့
အာမခဵလုပးငနး့မ္ာ့မြာ

First

Steps

၏

တစးခုခ္ငး့ေသာ

အလုပးအကုိငးႏြငးံဆုိငးေသာ

ကုထဵု့

စကာ့/ဘာသာႏြငးံဆုိငးေသာကုထဵု့ ရုပးပုိငး့ဆုိငးေရာဂါကုထဵု့ႏြငးံ လူ႔ခ္ဳိ႕ယျငး့ခ္ကးမ္ာ့အတျကး အသဵု့ခ္နညး့
သိပၸဵပညာ

မ္ာ့အတျကး

ေပ့ေခ္ရမညး။

က္သငးံေငျမ္ာ့ကုိ

သကးဆုိငးေသာ

MO

HealthNet/Medicaid

ႏႈနး့သုိ႔

တုိကးရုိကး ေတာငး့ဆုိ်ခငး့ကုိ ေရျ့ခ္ယးမႈတျငး ကေလ့တစးဦ့ခ္ငး့ သုိ႔မဟုတး ဝနးေဆာငးမႈ

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အာမခဵလုပးငနး့မ္ာ့အာ့ ေပ့ပါမညး။ မိဘမ္ာ့ကုိလညး့ သေဘာတူညီခ္ကးရယူသညးံ
အခ္ိနးတျငး အေၾကာငး့ၾကာ့မညး်ဖစးသညး။
ကုိယးပုိငးအာမခဵအာ့ အသဵု့်ပဳ်ခငး့
မိဘမ္ာ့၏ကုိယးပုိငးအာမခဵကုိ
်ဖစးေပၚႏုိငးပါသညး။

မိဘမ္ာ့ကုိ

မိသာ့စုမ္ာ့ကအသဵု့်ပဳေသာေၾကာငးံ
ကုိယးပုိငးအာမခဵသဵု့ရနး

်ပနးလညး

ရုိကးခတးမႈမ္ာ့

သေဘာတူညီခ္ကးရယူသညးံ

အခ္ိနးတျငး

ေအာကးပါ်ဖစးႏုိငးေသာ ်ပနးလညး ရုိကးခတးမႈမ္ာ့ကုိ အေၾကာငး့ၾကာ့မညး်ဖစးသညး။
1) ကေလ့ မိဘ သုိ႔မဟုတး မိသာ့စုဝငးမ္ာ့အတျကး ႏြစးစဥးသုိ႔မဟုတး တသကးတာ က္နး့မာေရ့
အာမခဵေၾကာငးံ

ကုိယးပုိငးအာမခဵကုိ

First

Steps

ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး

အသဵု့်ပဳ်ခငး့မြာ

အက္ဳိ်မတးမ္ာ့ရရြိ်ခငး့အေပၚ အက္ဳိ့သကးေရာကးေစ်ခငး့သုိ႔မဟုတး ဆဵု့႐ဵႈ့်ခငး့မ္ာ့ ်ဖစးေစႏုိငးသညး။
2) ကုိယးပုိငးက္နး့မာေရ့အာမခဵကုိ First Steps ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး အသဵု့်ပဳ်ခငး့မြာ ကေလ့မိဘ
သုိ႔မဟုတး

မိသာ့စုဝငးမ္ာ့ရရြိႏုိငးေသာ

က္နး့မာေရ့အာမခဵမ္ာ့ကုိ

လဵု့ဝမရ်ခငး့

အပါအဝငး

ဆုတးယုတးေစေသာ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈမ္ာ့ ်ဖစးေစႏုိငးသညး။
3) ကုိယးပုိငးက္နး့မာေရ့အာမခဵကုိ First Steps ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး အသဵု့်ပဳ်ခငး့မြာ ကေလ့ မိဘ
သုိ႔မဟုတး

မိသာ့စုဝငးမ္ာ့၏

က္နး့မာေရ့အာမခဵ

ပရီမီယဵေၾက့မ္ာ့

တုိ့လာေသာ

အေ်ခခဵ

်ဖစးေစႏုိငးသညး။
First Steps တျငးပါဝငး်ခငး့ေၾကာငးံ က္နး့မာေရ့အာမခဵရရြိႏုိငးေ်ခအာ့ ဆုတးယုတးေသာ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ
မ္ာ့ ရြိခဲံလြ္ငး မိသာ့စုမြ ဝနးေဆာငးမႈစီစဥးသူအာ့ ဆကးသျယးပါ။
ပရီမီယဵမ္ာ့/ပူ့တျဲအခေပ့်ခငး့/အချနးမြႏြတးႏုိငးသညး်ဖစးေသာ
မိဘမ္ာ့၏ ကုိယးပုိငးအာမခဵစီမဵကိနး့မ္ာ့အတျကး ပရီမီယဵေၾက့မ္ာ့ မိဘမ္ာ့ကေပ့ရနး တာဝနးရြိပါသညး။ First
Steps

မြာဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့သာေပ့ကာ

ကုိယးပုိငးအာမခဵကုိ

သုိ႔မဟုတး ပူ့တျဲအခေပ့်ခငး့မ္ာ့ကုိ သတးမြတးမညးမဟုတးပါ။

အသဵု့်ပဳေသာေၾကာငးံ

အချနးမြႏုတးႏုိငးေသာ

မိသာ့စုအာ့ အချနးမြႏုတးႏုိငးေသာ သုိ႔မဟုတး

ပူ့တျဲအခေပ့်ခငး့မ္ာ့ကုိ ေတာငး့ခဵလြ္ငး မိသာ့စုမြ ဝနးေဆာငးမႈစီစဥးသူအာ့ ဆကးသျယးပါ။
ကုိယးပုိငးအာမခဵအတျကး မိဘမ္ာ့၏သေဘာတူညီမႈမ္ာ့
IFSP

အရ

မိဘမ္ာ့၏ကုိယးပုိငးအာမခဵကုိသဵု့ကာ

First

Steps

မြဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး

ပဏာမေကာကးခဵ်ခငး့ကုိ SPOE မြမိဘမ္ာ့၏သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ ဦ့စျာရယူမညး်ဖစးသညး။ IFSP အရ
မိဘမ္ာ့၏

ကုိယးပုိငးအာမခဵကုိသဵု့ကာ

First

Steps

မြဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး

ၾကာ်မငးံခ္ိနး

အခ္ိနး

အႀကိမးေရ သုိ႔မဟုတး ်ပငး့်ပႏႈနး့မ္ာ့ကုိ SPOE မြမိဘမ္ာ့၏သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ ဦ့စျာရယူမညး်ဖစးသညး။
မိဘမ္ာ့၏ ကုိယးပုိငးအာမခဵကုိသဵု့ရနး မိဘမ္ာ့၏သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ ရယူ်ခငး့ဆုိသညးမြာ First Steps
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မြဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး

ကုိယးပုိငးအာမခဵကုိ

ေငျေတာငး့ခဵရာတျငး

ကုိယးပုိငးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ

ေပ့ရမညး ်ဖစးသညး။ အကယး၍ မိဘမ္ာ့မြေပ့ေခ္ရနး စျမး့အာ့မရြိဟု ဆဵု့်ဖတးခဲံလြ္ငး ကုိယးပုိငးအာမခဵအာ့
အသဵု့်ပဳရနးမိဘသေဘာတူညီခ္ကးအာ့

်ငငး့ဆနး်ခငး့မြာ

မညးသညးံဝနးေဆာငးမႈကုိမြ

ေႏြာငးံေႏြ့ေစ်ခငး့

သုိ႔မဟုတး ်ငငး့ဆနး်ခငး့၌ အသဵု့မ်ပဳရပါ။
အကယး၍

မိဘမ္ာ့က

ကုိယးပုိငးအာမခဵအာ့အသဵု့်ပဳရနး

သေဘာတူညီခ္ကး

မေပ့ခဲံလြ္ငး

မိဘ

သေဘာတူညီခ္ကး ရထာ့ေသာ အခမေပ့ရေသာဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ ကေလ့၏ IFSP စာရငး့ပါ First Steps
မြ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ကုိမူ ဆကးလကးရရြိႏုိငးမညး်ဖစးသညး။
အကယး၍

မိဘမ္ာ့တျငးကုိယးပုိငးအာမခဵရြိခဲံလြ္ငး

မိဘမ္ာ့မြာ

ကုိယးပုိငးအာမခဵအာ့အသဵု့်ပဳ်ခငး့-

ေရျ့ခ္ယးႏုိငးချငးံ (၂) တျငးေဖား်ပထာ့သညးံအတုိငး့ အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵေၾက့မေပ့ခငး ကုိယးပုိငး
အာမခဵေၾက့အာ့ အရငးေပ့ေသာေၾကာငးံ ်ပနးလညး ရုိကးခတးမႈမ္ာ့်ဖစးႏုိငးသညး။

တုိကးရုိကး ေတာငး့ဆုိ်ခငး့အပုိငး့
အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵ
First

Steps

ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး

ကုနးက္ေငျတျငး

အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာ

အာမခဵပါဝငးႏုိငးေသာ

ေငျေပ့ေခ္်ခငး့စနစးကုိ DESE မြ အေကာငးအထညး်ပဳလုပးထာ့ပါသညး။ အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵမြာ MO
HealthNet/Medicaid ရနးပဵုေငျမ္ာ့ကုိ ရညးၫႊနး့ပါသညး။
မိသာ့စုမ္ာ့အာ့ DESE မြ အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵ ရရြိႏုိငးေၾကာငး့ အေၾကာငး့ၾကာ့မညး်ဖစးေသားလညး့
မိဘမ္ာ့မြာ ဆုိငး့အပးလုပးရနး သုိ႔မဟုတး First Steps ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ရရြိရနး အခ္ကး (၁) အေနအ်ဖစး
ေလြ္ာကးရနးမလုိပါ။
အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵကုိ အသဵု့်ပ်ဳခငး့
DESE ႏြငးံ MO HealthNet ရဵု့ချဲ၏ ဌာနတျငး့သတးမြတးမ္ာ့အရ MO HealthNet/Medicaid မြ First Steps
ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး

ေတာငး့ဆုိ်ခငး့မြာ

ကေလ့သုိ႔မဟုတး

မိဘ၏

အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵ၏

ေအာကးေဖား်ပပါ အခ္ကးမ္ာ့အာ့ ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့မဟုတးပါ။
1)

ပရုိဂရမးေအာကးရြိ ကေလ့သုိ႔မဟုတး မိဘ၏ တစးသကးတာအတျကးရရြိမညးံ အ်ခာ့အာမခဵ
အက္ဳိ့အ်မတးအာ့ ေလ္ာံနညး့ေစ်ခငး့

2)

အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာ အာမခဵမြ ေပ့မညး်ဖစးေသားလညး့ ကေလ့မိဘမြ ထုိဝနးေဆာငးမႈအတျကး
ေငျေပ့ရေသာ ရလဒး်ဖစးေစ်ခငး့

3)

ကေလ့သုိ႔မဟုတး မိဘအတျကး အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာ အာမခဵအာ့ ပရီမီယဵေၾက့တုိ့လာ်ခငး့
သုိ႔မဟုတး ်ဖတးေတာကးခဵရ်ခငး့ စသညးံ ရလဒး်ဖစးေစ်ခငး့

4)

ကေလ့သုိ႔မဟုတး ကေလ့မိဘအတျကး အိမးႏြငးံ အသငး့အဖျဲ႕အေ်ခခဵေသာ က္နး့မာေရ့ႏြငးံ
ဆကးႏျယးေသာ စုေပါငး့ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ ေလ္ာံေပါ႔်ခငး့မ္ာ့အာ့ ရရြိႏုိငးေ်ခ လကးလျတးရ်ခငး့

မိဘမ္ာ့အာ့ အေၾကာငး့ၾကာ့်ခငး့
SPOE မြ မိဘမ္ာ့၏ သေဘာတူညီခ္ကးကုိ ႀကိဳတငးရယူမြသာ First Steps မြဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး
8
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ေငျေတာငး့ခဵရာတျငး ကုိယးပုိငးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ MO HealthNet/Medicaid ကုိေပ့ရမညး်ဖစးသညး။
အကယး၍
ကေလ့၏

မိဘမ္ာ့က
IFSP

အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵအာ့အသဵု့်ပဳရနး

စာရငး့ပါ

အခမေပ့ရေသာဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ

သေဘာတူညီခ္ကး

First

Steps

မေပ့ပါက

မြဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့မြာ

ကေလ့အတျကး ဆကးလကးရရြိေနရမညး်ဖစးသညး။
မိဘမ္ာ့မြာ

မညးသညးံအခ္ိနးတျငးမဆုိ

အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာ

အာမခဵႏြငးံဆုိငးေသာ

သေဘာတူညီခ္ကးအာ့

ရုတးသိမး့ႏုိငးသညး။
မိဘမ္ာ့မြာ မိဘမ္ာ့၏ အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာ အာမခဵပရီမီယဵေၾက့ေပ့ရနး
ဆုိငးေသာ

အာမခဵရြိေသာမိသာ့စုမ္ာ့အတျကး

First

Steps

မြာ

တာဝနးရြိသညး။ အမ္ာ့ႏြငးံ

ဝနးေဆာငးမႈေပ့ရာဌာနသာ်ဖစးၿပီ့

အချနးေလ္ာံ်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ပူ့တျဲေငျေပ့်ခငး့ကုိ သတးမြတးေပ့မညးမဟုတးပါ။
အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵအတျကးမိဘမ္ာ့၏သေဘာတူညီခ္ကး
IFSP အရ မိဘ/ကေလ့မ္ာ့က First Steps မြဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့အတျကး MO HealthNet သုိ႔မဟုတး
အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာ

အာမခဵကုိသဵု့ရနးအတျကး

MO

HealthNet/Medicaid

တျငးေလ္ာကးထာ့ရာတျငး

ကုိယးပုိငးအခ္ကးအလကးမ္ာ့အသဵု့်ပဳရနး SPOE မြမိဘမ္ာ့၏သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ ဦ့စျာရယူမညး်ဖစးသညး။
အထကးပါ
အာမခဵအာ့

အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵကုိသဵု့ရနး
ခ္ဳိ့ေဖာကး်ခငး့်ဖစးေ ပၚခဲံလြ္ငး

၌ေဖား်ပထာ့သကဲံသုိ႔

အကယး၍

အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵအတျကး

အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာ

မိဘသေဘာတူညီခ္ကး

ရရြိရမညး်ဖစးသညး။
ကုိယးပုိငးအာမခဵႏြငးံ အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵရြိေသာမိသာ့စုမ္ာ့
အကယး၍

မိသာ့စုတျငး

ကုိယးပုိငးအာမခဵႏြငးံ

အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵမတုိငးမီ

တုိကးရုိကးေတာငး့ဆုိ်ခငး့

ဆုိငးေသာအာမခဵႏြစးမ္ဳိ့စလဵု့မြာ

တျငးေဖား်ပထာ့သကဲံသုိ႔
အပုိငး့

မိသာ့စုမ္ာ့

မိဘသေဘာတူညီခ္ကးအတျကး

ေစသညး။

9

ႏြစးမ္ဳိ့စလဵု့ရြိခဲံ၍

ကုိယးပုိငးအာမခဵမြာေငျေပ့ရနးလုိအပးခဲံလြ္ငး

ကုိယးပုိငးအာမခဵအသဵု့်ပဳ်ခငး့-ေရျ့ခ္ယး်ခငး့၂
်ဖစးေပၚႏုိငးပါသညး။

အမ္ာ့ႏြငးံဆုိငးေသာအာမခဵ
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မိသာ့စုမြာ

်ပနးလညးရုိကးခတး်ခငး့မ္ာ့
ကုိယးပုိငးအာမခဵႏြငးံ

လုိအပးခ္ကးမြာ

အမ္ာ့ႏြငးံ

အက္ဳိ့သကးေရာကး

