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Minahal Nga Ginikanan/Tigbantay:
Ang katuyoan niining maong Pagtugot sa Ginikanan mao ang pagpangayo sa imong pagtugot sa Departamento sa
Edukasyon Sa Estado sa Hawaii (Departamento) sa pagpaningil sa programa sa Medicaid sa estado nga nailhan
isip Med-Quest. Pinaagi sa pagkuha sa imong pagtugot ang Departamento makadawat og tipik sa pederal nga
pagpahiuli sa gasto alang sa gikinahanglan sa kahimsog ug gikinahanglan sa edukasyon, may kalabotan sa
kahimsog nga pangalagad pinaagi sa Tinagsa nga Programa sa Edukasyon (Individualized Education Program)
o IEP sa imong anak.
KUDLITI ANG SIBO NGA KAHON ug ibalik ngadto sa Pangalagad sa Mga Tinun-an nga
Tigpataliwala/Sinaligan sa tulunghaan.
[]

Akong gihatag ang akong pagtugot ngadto sa Departamento nga maningil og pederal nga pagpahiuli
sa gasto alang sa gikinahanglan kaayo sa kahimsog ug gikinahanglan kaayo sa edukasyon, may kalabotan
sa kahimsog nga mga pangalagad nga gihatag sa akong anak pinaagi sa Tinagsa nga Programa sa
Edukasyon pinaagi sa pagsusi sa Med-Quest. Akong nabasa ang pahibalo ug nakasabot nga:



Ang Departamento mahimong mohatag sa Med-Quest og personal nga kasayoran nga gilakip sa IEP sa
akong anak (sama sa ngalan sa tinun-an, adres, petsa sa pagkahimugso, numero sa kailhanan sa tinun-an,
kakulian, petsa sa pangalagad, matang sa pangalagad nga gihatag).
Ang tanan nga kasayoran nga gihatag sa Med-Quest kalabot sa akong anak hingpit nga kompidensiyal.
Kon mangayo, mahimo akong makadawat og mga kopya sa gitahag nga mga rekords.
Ang pagsusi sa Departamento sa Med-Quest sa katuyoan sa pagkuha og pederal nga pagpahiuli sa gasto dili
makaapektar sa benepisyo sa Med-Quest sa akon anak. Dili ang akong anak o ako makasinati ug pinansiyal
nga alkanse o pagmenos sa makuha nga mga benepisyo isip resulta sa pagpalista sa Med-Quest.
Ang Departamento dili makapugos kanako sa pagpalista sa Med-Quest aron lang ang akong anak
makadawat og pangalagad sa pinasahi nga edukasyon diin ang akong anak takos niini.
Mahimo nakong iatras ang akong pagtugot, sa pagsulat, sa bisan unsang panahon, ug ang maong pag-atras
moaplay uban ang konsiderasyon sa umaabot lamang.
Ang pag-atras sa akong pagtugot dili magpahigawas sa responsabilidad sa Departamento sa pagseguro
nga ang tanang pangalagad sa pinasahing edukasyon ikahatag nga walay galastohan sa ginikanan,
pinasikad sa panginahanglan sa estado ug pederal nga edukasyon.
Ang Departamento mohatag og sinulat nga pahibalo matag tuig sa katungod sa mga ginikanan kalabot sa pagtugot.
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Dili ako mohatag sa akong pagtugot sa Departamento nga maningil og pederal nga pagpahiuli sa gasto
alang sa gikinahanglan kaayo sa kahimsog ug gikinahanglan kaayo sa edukasyon, mga pangalagad nga
may kalabotan sa kahimsog nga gihatag sa akong anak pinaagi sa Tinagsa nga Programa sa Edukasyon.

PALIHOG PRINTAHA OG TIN-AW O TIPOHA:
Ngalan sa Tinun-an:

Petsa:
Tulunghaan:

Ginikanan/Ngalan sa Tigbantay:
Pirma sa Ginikanan/Tigbantay:
Adres sa Ginikanan/Tigbantay:
Numero sa Telepono sa Ginikanan/Tigbantay:

Adres sa elektronikong sulat:

MGA PANGUTANA O KASAYORAN:
Contact the Health Care Contracts & Reimbursement Office at (808) 305-9787.
CEBUANO

