
VIETNAMESE 

 
1. Tại sao Bộ giáo dục Hawaii (Bộ) yêu cầu Medicaid hoàn phí một phần?  

 
Luật liên bang cho phép một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe học đường theo Đạo Luật 
Giáo Dục Người Khuyết Tật (IDEA) bao gồm trong Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân 
(IEP) của học sinh được Medicaid hoàn trả một phần cho các học sinh đủ điều kiện nhận 
hỗ trợ y tế thông qua cơ quan Medicaid của tiểu bang - Med-QUEST. 

 
2. Bộ có thể yêu cầu Medicaid hoàn phí để làm gì? 

 
Bộ chỉ có thể yêu cầu hoàn phí cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế 
và giáo dục được xác định trong IEP của học sinh cho các học sinh đủ điều kiện nhận hỗ 
trợ y tế thông qua Med-QUEST. Các dịch vụ mà Bộ hiện có thể yêu cầu hoàn phí một 
phần thông qua Med-QUEST bao gồm: quy trình đánh giá, liệu pháp vật lý, liệu pháp 
nghề nghiệp, liệu pháp âm ngữ, liệu pháp ngôn ngữ lời nói, dịch vụ công nghệ hỗ trợ, 
dịch vụ điều dưỡng chuyên môn và dịch vụ sức khỏe hành vi. 

 
3. Bộ sử dụng tiền hoàn phí nhận được từ Medicaid như thế nào? 

 
Bộ sử dụng tiền hoàn phí nhận được từ Med-QUEST để hỗ trợ các hoạt động và nhu cầu giáo 
dục. 

 
4. Bộ có cần phụ huynh chấp thuận để lập hóa đơn cho Medicaid hay không? 

 
Có. Bộ cần được phụ huynh chấp thuận trước khi có thể yêu cầu hoàn phí thông qua Med-
QUEST cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết về mặt y tế và giáo dục được xác định 
trong IEP của học sinh. 

 
5. Bộ cũng sẽ lập hóa đơn bảo hiểm cá nhân của tôi? 

 
Không. Bộ sẽ không lập hóa đơn bảo hiểm cá nhân cho bất cứ dịch vụ nào có trong IEP 
của học sinh. 

 
6. Nếu Bộ yêu cầu Medicaid hoàn phí, các dịch vụ Medicaid mà con 

tôi nhận được bên ngoài trường học có bị ảnh hưởng hay không? 
 

Không. Các dịch vụ Medicaid nhận được bên ngoài phạm vi trường học và ngoài giờ học 
không đủ điều kiện để được hoàn phí vì chúng được cấp phép riêng. Nếu các dịch vụ bên 
ngoài bị ảnh hưởng, gia đình nên liên hệ với Chương Trình Hợp Đồng & Hoàn Phí Chăm 
Sóc Sức Khỏe của Bộ qua số ĐT (808) 305-9787. 

 
7. Quy trình này có ảnh hưởng đến các dịch vụ IEP mà con tôi sẽ nhận được hay không? 

 
Không. Quy trình này không từ chối hoặc giới hạn theo bất cứ cách nào mọi dịch vụ IEP được áp 
dụng đối với học sinh. 
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