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Limitadong Pagbabahagi ng Impormasyon ng Estudyante para sa Layunin ng Lokal na 
Ahensya ng Edukasyon (Local Education Agency, LEA) Opsyon sa Pagsingil ng Medi-Cal 

(Medi‐Cal Billing Option) 
 

 
Paunawa sa Mga Magulang/Tagapag-alaga: 

 Sa ilalim ng Batas sa Edukasyon ng Mga Indibidwal na May Kapansanan (Individuals with 
Disabilities Education Act, IDEA), nararapat na magbigay ang LEA ng pagsusuring 
pangkalusugan at paggagamot sa mga estudyante na nasa IEP/IFSP nang libre para sa mga 
magulang/tagapag‐alaga 

 Pinapahintulutan ng programang Opsyon sa Pagsingil ng Medi-Cal ng LEA (LEA Medi-Cal 
Billing Option) ang mga distrito ng paaralan na makatanggap ng bahagi ng pederal na 
pondo sa pagbabalik ng binayad para sa mga naibigay na serbisyo sa pagsusuring 
pangkalusugan at paggagamot sa mga bata at mga miyembro ng pamilya na karapat‐dapat 
sa Medi‐Cal na sakop ng paaralan 

 Maaring kasama sa pagsusuring pangkalusugan at paggagamot ang mga pagsusuri at 
serbisyong pang-edukasyon sa mga lugar ng sangay ng agham na may kinalaman sa 
pandinig (audiology), pagpapayo, pagpapayong pang‐kaisipan, pag‐aalaga ng bata, 
paggamot para sa pagbabalik ng gawaing kailangan sa pang-araw-araw matapos ang 
pagkakasakit (occupational therapy), pampisikal na paggamot o pagsasanay at paggamot o 
pagsasanay sa pagsasalita na nauugnay sa mga serbisyo 

 Nakikilahok ang Pinag-isang mga Paaralan ng Distrito ng San Diego (San Diego Unified 
School  District, SDUSD), sa pakikipagtulungan ng Kagawaran ng Mga Serbisyo ng 
Pangangalagang Pangkalusugan ng  California (California Department of Health Care 
Services) at ng Kagawaran ng Edukasyon ng California (California Department of Education), 
sa programang Opsyon sa Pagsingil ng Medi-Cal ng LEA 

 Upang humiling ang LEA ng potensyal na pagbabalik ng binayad sa pamamagitan ng 
programang Opsyon sa Pagsingil ng Medi-Cal, dapat silang sumunod sa Batas sa Mga 
Karapatang Pang-edukasyon ng Pamilya at Pagkapribado (Family Educational Rights and 
Privacy Act, FERPA) 

 Hinihiling ng FERPA sa LEA na kumuha ng nakasulat at pinirmahang pahintulot 
bago magsumite sa Medi-Cal ng personal na makikilalang impormasyon ng 
estudyante na nasa mga talaang pang-edukasyon 

 Pagkatapos makakuha ng pahintulot ng magulang, maaaring ilabas ng LEA ang 
impormasyon tungkol sa kapansanan at mga serbisyong pangkalusugan na ibinigay upang i-
verify ang pagiging kwalipikado o humingi/humiling ng pagbabalik ng binayad 

 
Mga Karapatan at Responsibilidad ng SDUSD: 

 Dapat magbigay ang SDUSD ng pagsusuring pangkalusugan at paggagamot para sa mga 
estudyanteng nasa IEP/IFSP nang libre para sa magulang/tagapag-alaga kahit na ibinigay 
ang pahintulot ng magulang na ibahagi 

 Dapat makakuha ang SDUSD ng nakasulat at pinirmahang pahintulot bago magsumite sa 
Medi-Cal ng personal na makikilalang impormasyon ng estudyante na nasa mga talaang 
pang-edukasyon upang humingi/humiling ng pagbabalik ng binayad para sa mga ibinigay na 
serbisyo 



 

2 ng 2 

 Pinahihintulutan ng FERPA ang LEA na ipakita/ibigay ang direktoryong impormasyon 
(Pangalan, Address, Petsa ng Kapanganakan, ID ng Estudyante) nang walang nakasulat na 
pahintulot ng magulang 

 Hindi hinihingi/hinihiling ng FERPA na makakuha ng nakasulat na pahintulot ng magulang 
ang LEA para sa Paradigm, sa kapasidad nito bilang ahente/consultant sa pagsingil ng LEA, 
na ma-access o mapanatili, sa ngalan ng LEA, ang impormasyong pangkalusugan na nasa 
mga talaang pang-edukasyon 

 
Mga Karapatan at Proteksyon ng Magulang: 

 Ang pagbibigay ng pahintulot para sa limitadong pagbabahagi ng impormasyon ng 
estudyante ay kusang-loob 

 Kapag inaccess ang pagbabalik ng binayad sa pamamagitan ng Opsyon sa Pagsingil ng Medi-
Cal ng Lea (LEA Medical Billing Option), hindi mababawasan ang anumang mga benepisyo 
ng insurance, hindi tataas ang mga insurance premium, o maging sanhi ng paghinto ng 
anumang pampublikong benepisyo na maaaring matanggap ng bata o pamilya 

 Ang pagbibigay ng pahintulot sa limitadong pagbabahagi ng impormasyon ng estudyante ay 
hindi nangangailangan ng pagpapatala sa alinmang pampublikong benepisyo o mga 
programa ng insurance 

 May karapatan ang mga magulang/tagapag‐alaga na humiling na maibigay ang limitadong 
pagbabahagi ng impormasyon na ito sa kanilang sariling wika, o sa pamamagitan ng ibang 
paraan ng komunikasyon 

 Ang pahintulot na ibinigay para sa limitadong pagbabahagi ng impormasyon ng estudyante 
ay maaring bawiin anumang oras sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakasulat na paunawa 
sa SDUSD na binabawi ang pahintulot ng magulang 

 Patuloy na magbibigay ang SDUSD ng pagsusuring pangkalusugan at paggagamot nang libre 
para sa magulang/tagapag-alaga 


