Giấy Chấp Thuận Kết Hợp ðể Tiết Lộ Thông Tin và Xin Chi
Trả cho Các Dịch Vụ Liên Quan Tới Sức Khỏe IEP “B”
Mục 1: ðiền mục này nếu con quý vị nhận ñược dịch vụ giáo dục ñặc biệt.
Tên Họ
Tên
Tên ðệm
của ðứa Trẻ: ______________________________
Gọi: _____________________________________ Viết Tắt: ______
Ngày Tháng Năm Sinh:_______________________
ðịa Chỉ Nhà của ðứa Trẻ: _______________________________________________________________________________
Thành Phố:

Tiểu Bang: __________________ Số Zip Code:___________

Tên của Cha (Mẹ): _____________________________________________________________________________________
ðịa Chỉ của Cha (Mẹ):

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(Các) Số ðiện Thoại của Cha (Mẹ): ñiện thoại nhà ___________________ ñiện thoại tại sở làm ______________________
số ñiện thoại khác ___________________

Mục 2: ðiền mục này nếu con quý vị có Trợ Cấp Y Tế (MA) hoặc MinnesotaCare (MNC).
Khu học chánh số _____________ sẽ gửi hóa ñơn yêu cầu MA hoặc MNC trả tiền cho các dịch vụ liên quan tới sức khỏe mà con
quý vị nhận ñược. Các dịch vụ này ñược ñánh dấu trong phần dưới ñây. Số tiền trợ cấp cho các dịch vụ ñược qui ñịnh trong
Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) của con quý vị. Chúng tôi cần chữ ký của quý vị ñể thông báo thông tin với Sở Dịch Vụ
Nhân Sự Minnesota (DHS) ñể gửi hóa ñơn tính tiền cho các dịch vụ này. Thông tin bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, số hội
viên, các ngày nhận dịch vụ của con quý vị và các mã số loại dịch vụ.
Trong các cuộc kiểm toán của DHS hoặc Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sự Hoa Kỳ (HHS), thông tin ñược tiết lộ cũng có thể bao gồm
IEP, các bản báo cáo thẩm ñịnh của con quý vị, chứng từ ghi chép về dịch vụ và việc tham gia, và giấy kê toa.
Tôi hiểu việc ñồng ý cho thông báo thông tin với DHS và HHS:
• Bắt ñầu từ ___________ và cho tới chừng nào con tôi còn hội ñủ ñiều kiện nhận dịch vụ giáo dục ñặc biệt hoặc một dịch
vụ ñược thêm vào.
• Có thể ñược thay ñổi hoặc chấm dứt do tôi muốn vào bất cứ lúc nào nếu tôi gửi văn bản yêu cầu.
• Là dành cho các dịch vụ và thủ tục thẩm ñịnh ñược ñánh dấu dưới ñây:
__ Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần
__ Vật Lý Trị Liệu
__ Trị Liệu Bằng Phương Pháp Vận ðộng

__ ðiều Dưỡng
__ Các Dịch Vụ về Thính Giác-Nói Năng
__ Phương Tiện Chuyên Chở ðặc Biệt

__ Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân
__ (Các) Dụng Cụ Kỹ Thuật Trợ Giúp
__ Các Dịch Vụ Thông Dịch

 LƯU Ý: Một dịch vụ có ghi ngày ñã ñựơc thêm vào bản IEP của con quý vị. Xin ký tên viết tắt và ghi ngày tháng ở ñây nếu chúng tôi có thể
tiết lộ thông tin ñể gửi hóa ñơn tính tiền cho dịch vụ này bắt ñầu từ ngày ghi trên:
Tên Viết Tắt:________Ngày:_______
Tên Viết Tắt:________Ngày:________
Tên Viết Tắt:________Ngày:________
Tôi hiểu:
• Số tiền trợ cấp cho dịch vụ ñó ñược qui ñịnh trong bản IEP của tôi.
• Nếu tôi yêu cầu, tôi có thể nhận ñược bản sao của tất cả các thông tin ñược tiết lộ cho DHS hoặc HHS.
• Tôi có thể nhận ñược một bản sao của giấy cho phép này.
• Các ñiều luật bảo vệ thông tin riêng tư ñôi khi cho phép thông tin này ñược tiết lộ lại.
• Nếu tôi không cung cấp thông tin hoặc ký bản chấp thuận này, các dịch vụ IEP của con tôi vẫn sẽ không thay ñổi hoặc
chấm dứt.
Thông Tin về Trợ Cấp Y Tế/MinnesotaCare
Số Hội Viên của Các Chương Trình Y Tế Minnesota ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___
 Bản Chấp Thuận về Mặt Y Tế
Nếu con quý vị nhận các dịch vụ ñiều dưỡng hoặc trợ giúp chăm sóc cá nhân ở trường, chúng tôi phải có các giấy kê toa của bác
sĩ hoặc y viện của con quý vị. Chúng tôi cần cho bác sĩ hoặc y viện của con quý vị biết tên, ngày tháng năm sinh của con quý vị
và cho họ biết tại sao con quý vị lại cần các dịch vụ ñó cũng như (các) dạng dịch vụ liên quan tới sức khỏe mà con quý vị nhận
ñược trong giờ học ở trường. Sự cho phép này bắt ñầu từ ________ và có giá trị trong một năm hoặc quý vị có thể chấm dứt
sớm hơn nếu gửi yêu cầu bằng văn bản.
LƯU Ý: Chúng tôi cần sự chấp thuận của quý vị hàng năm ñể tiết lộ thông tin nhằm có ñược các giấy kê toa. Xin ký tên viết tắt và ghi ngày
tháng ở ñây nếu chúng tôi có thể tiết lộ thông tin ñể có ñược các giấy kê toa cho những dịch vụ ñiều dưỡng và/hoặc trợ giúp chăm sóc cá nhân.
Nếu có thông tin mới về y viện hoặc bác sĩ của con quý vị, xin thay ñổi phần thông tin nói trên.
Tên viết tắt:______Ngày:______ Tên viết tắt:______Ngày:_______ Tên viết tắt:______Ngày:_______ Tên viết tắt:______Ngày:_______
Khi ký tên, tôi cho phép khu học chánh tiết lộ thông tin: 1) cho DHS ñể ñược nhận khoản tiền trả từ MA hoặc MNC; 2)
cho DHS hoặc HHS nếu có một cuộc kiểm toán; và 3) cho bác sĩ hoặc y viện của con tôi ñể lấy các giấy kê toa nếu ñược
ñánh dấu ở trên.
Chữ Ký của Cha Mẹ/ðại Diện Hợp Pháp:______________________________________Ngày: ________________________
Bản sao có giá trị như là bản gốc
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Mục 3: Hãy ñiền mục này nếu con quý vị có Bảo Hiểm Sức Khỏe Tư và quý vị ñồng ý cho khu học chánh có thể hỏi
về bảo hiểm hoặc gửi hóa ñơn tính tiền cho chương trình.
Khu học chánh số_______________ có thể:
 Hỏi hãng bảo hiểm/HMO của tôi nếu họ bao trả cho các dịch vụ trong Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) và các thủ tục
thẩm ñịnh ñược ký tên viết tắt dưới ñây.
• Tôi cho phép hỏi hãng bảo hiểm/HMO của tôi về các dịch vụ này từ __________ cho tới __________
 Gửi hóa ñơn tính tiền cho hãng bảo hiểm của tôi ñể yêu cầu trả tiền các dịch vụ liên quan tới sức khỏe trong Chương Trình
Giáo Dục Cá Nhân (IEP) và các thủ tục thẩm ñịnh ñược ký tên viết tắt dưới ñây.
• Tôi cho phép gửi hóa ñơn tính tiền cho hãng bảo hiểm/HMO của tôi ñể yêu cầu trả tiền các dịch vụ này từ __________
cho tới __________
Ký tên viết tắt ở dưới ñây, tất cả các dịch vụ mà quý vị ñồng ý cho khu học chánh hỏi hoặc gửi hóa ñơn tính tiền:
____
____
____
____

Các Dụng Cụ Kỹ Thuật Trợ Giúp
Các Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần
Các Dịch Vụ ðiều Dưỡng
Các Dịch Vụ Thông Dịch

____ Trị Liệu Bằng Phương Pháp Vận ðộng
____ Vật Lý Trị Liệu
____ Trị Liệu Thính Giác/Ngôn Ngữ-Nói Năng

Tôi ñồng ý:
 ðể khu học chánh tiết lộ hồ sơ học bạ cần thiết ñể hỏi hoặc lập hóa ñơn tính tiền cho các dịch vụ ñược ký tên viết tắt ở trên.
• Các hồ sơ của con tôi có thể ñược tiết lộ bao gồm: các bản IEP, báo cáo ñánh giá, hồ sơ ghi chép về dịch vụ và việc tham
gia và các giấy kê toa cần thiết cho các mục ñích về việc lập hóa ñơn tính tiền và chất lượng chăm sóc sức khỏe.
Tôi hiểu:
• Nếu hãng bảo hiểm/HMO của tôi không bao trả các dịch vụ ñó, khu học chánh có thể gửi hóa ñơn tính tiền cho Cơ Quan
Trợ Cấp YTế (MA) hoặc MinnesotaCare (MNC).
• Nếu tôi chỉ cho phép hỏi hãng bảo hiểm/HMO của tôi và họ có bao trả cho dịch vụ ñó, khu học chánh sẽ không gửi hóa
ñơn tính tiền cho hãng bảo hiểm/HMO của tôi và sẽ không thể gửi hóa ñơn tính tiền cho MA hoặc MNC.
• Thông tin ñược cung cấp cho tôi là về việc hỏi/lập hóa ñơn tính tiền gửi cho hãng bảo hiểm của tôi ñối với các dịch vụ liên
quan tới sức khỏe trong bản IEP của con tôi và các ảnh hưởng có thể gặp.
• Sự chấp thuận và ñồng ý cho tiết lộ thông tin của tôi bắt ñầu có giá trị từ _________________ và sẽ có hiệu lực trong vòng
một năm kể từ ngày này.
• Tôi có thể chấm dứt sự chấp thuận này bằng văn bản vào bất cứ lúc nào trước khi hết thời hạn một năm ñó.
• Tôi có thể yêu cầu và nhận ñược các bản sao của tất cả thông tin ñược tiết lộ.
• Tôi sẽ nhận ñược một bản sao của bản chấp thuận này.
• Các ñiều luật bảo vệ thông tin riêng tư ñôi khi cho phép thông tin này ñược tiết lộ lại.
• Tôi không bắt buộc phải cung cấp thông tin hoặc ký vào bản chấp thuận và việc ñó sẽ không thay ñổi hoặc chấm dứt các
dịch vụ IEP mà con tôi nhận ñược.
Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin này về Chương Trình Bảo Hiểm Y Tế Tư của con quý vị
Tên của Hãng Bảo Hiểm: __________________________________________________________________________________
ðịa Chỉ Bưu Tín: _________________________________________________________________________________________
Thành Phố: _____________________________________

Tiểu Bang:

Số Zip Code: ____________

Dạng Bảo Hiểm: □ Tổ Chức Duy Trì Sức Khỏe (HMO)
□ Tổ Chức Nhà Cung Cấp Dịch Vụ ðược Ưu Tiên (PPO)
□ Chương Trình Bảo Hiểm Khác (OT):

□ Bảo Hiểm Theo Nhóm (GP)
□ Hợp ðồng Bảo Hiểm Cá Nhân (IP)

□ Champus (CH)

ðây có phải là một chương trình bảo hiểm do hãng sở ñài thọ không? Nếu có, hãy ghi tên của hãng sở:____________________
Số Hợp ðồng Bảo Hiểm hoặc Hợp ðồng Bảo Hiểm Theo Nhóm
_______________________________________________

Tên Họ của Người ðứng Tên trong Hợp ðồng Bảo
Hiểm:
Giới Tính:

 Nam

 Nữ

Số ID Bảo Hiểm của Học Sinh _________________________

Tên Gọi:
 Mẹ (32)

Ngày Tháng Năm Sinh:
 Cha (33)

 Thông Tin Khác (G8)

Mối Quan Hệ:

Khi ký tên, tôi cho phép khu học chánh tiết lộ thông tin với chương trình bảo hiểm y tế tư của tôi
Chữ Ký của Cha Mẹ/ðại Diện Hợp Pháp:____________________________________Ngày: _____________________________

Bản sao có giá trị như là bản gốc
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Mục 4: ðiền mục này nếu quý vị không muốn khu học chánh gửi hóa ñơn tính tiền cho các bên khác ñể yêu cầu
trả tiền cho các dịch vụ liên quan tới sức khỏe trong chương trình IEP của con quý vị.

Từ Chối Chấp Thuận hoặc ðồng Ý Cho Tiết Lộ
Tôi không muốn ñể khu học chánh:

□

Tiết lộ thông tin với Sở Dịch Vụ Nhân Sự Minnesota ñể thu tiền cho các dịch vụ liên quan tới sức khỏe trong bản IEP
ñược bao trả.

□

Hỏi chương trình bảo hiểm y tế tư của tôi ñể biết các dịch vụ liên quan tới sức khỏe trong bản IEP có ñược bao trả
hay không, nếu các dịch vụ ñó không ñược bao trả thì khu học chánh có thể gửi hóa ñơn tính tiền cho Cơ Quan Trợ
Cấp Y Tế hoặc MinnesotaCare.

□

Gửi hóa ñơn tính tiền cho chương trình bảo hiểm y tế tư của tôi

Tôi hiểu:
• Khi ký tên dưới ñây, các dịch vụ IEP của con tôi sẽ không thay ñổi hoặc chấm dứt.
• Tôi có thể nhận ñược một bản sao của bản từ chối chấp thuận này.
Chữ Ký của Cha Mẹ/ðại Diện Hợp Pháp: ______________________________________

Ngày: _____________________

Mục 5: Hãy ñiền mục này nếu quý vị muốn khu học chánh NGỪNG tiết lộ thông tin, hỏi về bảo hiểm hoặc gửi hóa
ñơn tính tiền cho chương trình bảo hiểm tư của quý vị.

Hủy bỏ

□

Tôi muốn khu học chánh ngừng tiết lộ hồ sơ học bạ của con tôi với bác sĩ hoặc y viện của con tôi bắt ñầu từ
_________.

□
□
□

Tôi muốn khu học chánh ngừng hỏi chương trình y tế của tôi về bảo hiểm bắt ñầu từ _________.
Tôi muốn khu học chánh ngừng gửi hóa ñơn tính tiền cho chương trình bảo hiểm y tế của tôi bắt ñầu từ _________.
Tôi muốn khu học chánh ngừng tiết lộ hồ sơ học bạ của con tôi với Sở Dịch Vụ Nhân Sự bắt ñầu từ _____________.

Tôi hiểu:
___ Khi ký tên dưới ñây, các dịch vụ IEP của con tôi sẽ không thay ñổi hoặc chấm dứt.
___ Tôi có thể nhận ñược một bản sao của giấy hủy bỏ này.
___ Tôi không thể lấy lại sự cho phép ñối với các thông tin ñã ñược tiết lộ.

Chữ Ký của Cha Mẹ/ðại Diện Hợp Pháp: _______________________________________

Bản sao có giá trị như là bản gốc

Ngày: ____________________
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