
CEBUANO 

 
1. Ngano nga ang Departamento sa Estado sa Hawaii (Departamento) nagtinguha man og 

tipik nga pagpahiuli sa gasto gikan sa Medicaid? 
 

Ang balaod Pederal nagtugot sa piho sa Akta sa Edukasyon sa Mga Tawo nga Adunay Kakulian (Individuals 
With Disabilities Education Act) o IDEA nga gibase sa tulunghaan ug may kalabotan sa kahimsog nga mga 
pangalagad nga gilakip sa Tinagsa nga Programa sa Edukasyon (Individualized Education Program) o IEP 
diin tipik nga pahiulian sa gasto sa Medicaid niadtong mga tinun-an nga takos sa pag-abag sa kahimsog 
pinaagi sa ahensiya sa Medicaid sa estado, ang Med-Quest. 

 
2. Alang sa unsa ang gitinguha nga pagpahiuli sa gasto sa Departamento sa Medicaid? 

 
Ang Departamento makatinguha lang pagpahiuli sa gasto sa gikinahanglan kaayo sa kahimsog ug 
gikinahanglan kaayo sa edukasyon, may kalabotan sa kahimsog nga mga pangalagad nga gipiho sa IEP 
sa tinun-an alang niadtong mga tinun-an nga takos sa pag-abag sa kahimsog pinaagi sa Med-Quest. Ang 
mga pangalagad diin ang Departamento kasamtangang nagtinguha og tipik nga pagpahiuli sa gasto 
pinaagi sa Med-Quest mahimong naglakip sa: ebalwasyon, lawasnon nga pag-alim (physical therapy), 
panginabuhianon nga pag-alim (occupational therapy), mga pangalagad sa pandungog (audiology 
services), pagpanulti pinulongan nga pag-alim (speech language therapy), mga pangalagad sa 
teknolohiya nga pagpaluyo (assistive technology services), mga pangalagad sa mahanas nga pag-atiman 
(skilled nursing servies), ug mga pangalagad sa kahimsog sa pamatasan (behavioral health services). 

 
3. Unsaon man sa Departamento ang salapi nga madawat gikan sa Medicaid? 

 
Ang Departamento mogamit niining pundo nga mapahiuli sa Med-Quest sa pagpaluyo sa mga 
kalihokan sa edukasyon ug mga panginahanglan. 

 

4. Nanginahanglan ba og pagtugot sa ginikanan ang Departamento aron singlon ang Medicaid? 
 

Oo. Ang Departamento gikinahanglan nga mokuha og pagtugot sa ginikanan sa dili pa kini makasingil og 
pagpahiuli sa gasto pinaagi sa Med-Quest alang sa gikihanahanglan kaayo sa kahimsog ug gikinahanglan 
kaayo sa edukasyon, mga pangalagad nga may kalabotan sa kahimsog nga gipiho sa IEP sa tinun-an. 

 
5. Mangingil ba usab ang Departamento sa akong pribado nga paseguro? 

 
Dili. Ang Departamento dili maningil sa pribadong paseguro sa bisan unsang pangalagad nga anaa sa IEP 
sa tinun-an. 

 
6. Kon ang Departamento mangita og pagpahiuli sa gasto gikan sa Medicaid, maapektohan ba 

ang pangalagad sa Medicaid nga gidawat sa akong anak sa gawas sa tulunghaan? 
 

Dili. Ang mga pangalagad sa Medicaid nga nadawat sa gawas nga kahimtang sa tulunghaan ug sa gawas 
sa adlaw sa tulunghaan dili takos alang sa pagpahiuli sa gasto sanglit kini gilahi man sa paghatag og 
pagtugot. Kon ang pangalagad sa gawas naapektohan, ang mga pamilya motawag sa Programa sa 
Kahimsog Kontrata ug Pagpahiuli sa Gasto sa Departamento (Department’s Health Care Contracts & 
Reimbursement Program) sa (808) 305-9787. 

 
7. Kining maong proseso aduna bay epekto sa pangalagad sa IEP nga madawat sa akong anak? 

 

Dili. Kining maong proseso dili makasalindot o sa bisan unsang paagi makakuto sa bisan unsang pangalagad 
sa IEP sa tinun-an. 
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