HawaiiState
StateDepartment
DepartmentofofEducation
Education
Hawaii
SCHOOL-BASED
SCHOOL-BASEDMEDICAID
MEDICAIDCLAIMING
CLAIMINGAUTHORIZATION
AUTHORIZATIONFORM
FORM
(PARENTAL CONSENT FORM – Updated July 2018)
(PARENTAL CONSENT FORM – Updated July 2018)
Patgenmi a Nagannak/Agay-aywan:
Ti panggep daytoy a pormulario ti Pammalubos ti Nagannak ket tapno kiddawenna ti pammalubosyo para iti
Departamento ti Edukasion ti Estado ti Hawaii (Departamento) tapno masingirna ti programa iti Medicaid ti estado nga
am-ammo a kas Med-QUEST. Babaen ti pammalubosyo, ti Departamento ket mabalin a makaala iti pederal iti paset ti
naibayad a para iti nasken a medikal ken nasken nga edukasional a serbisio a mainaig iti salun-at a naipaay iti babaen
ti Programa iti Edukasion a Para iti Indibidual (Individualized Education Program) wenno IEP ti anakyo.
MARKAAN ITI TSEK TI MAITUTOP A KAHON ket isubli daytoy a pormulario iti Mangimaton/Pannakabagi iti
Opisina Dagiti Serbisio a Para Kadagiti Estudiante (Student Services Coordinator/Designee) ti eskuelayo.
[]

Itedko ti pammalubosko iti Departamento tapno mangidatag iti kiddaw iti pederal tapno maisubli ti paset ti
naibayad a para kadagiti nasken a medikal ken nasken nga edukasional a serbisio a mainaig iti salun-at a naited
iti anakko iti babaen ti Programa iti Edukasion a Para iti Indibidual (Individualized Education Program) babaen ti
pannakisaritana iti Med-QUEST. Nabasak ti pakaammo ket maawatak a/nga:



Ti Departamento ket mabalinna nga ibinglay iti Med-QUEST dagiti personal nga impormasion a pakaam-ammuan
ti anakko a nakalanad iti IEP daytoy (kas koma: nagan ti estudiante, adres, petsa ti pannakayanak, numero ti
identipikasion ti estudiante, dagiti petsa dagiti serbisio, ken tipo dagiti serbisio a naited).
Amin nga impormasion a naibinglay iti Med-QUEST maipanggep iti anakko ket maibilang a naiget a kompidensial.
No agkiddawak, mabalin a maikkanak iti kopia dagiti naibinglay a rekord.
Ti Departamento iti pannakisaritana iti Med-QUEST para iti panggep a panangpasublina iti bayad manipud iti
pederal ket dina apektaran dagiti benepisio nga it-ited ti Med-QUEST iti anakko. Ti anakko ken siak ket saan a
mapukawan iti kuarta wenno saan a maksayan dagiti mait-iteden a benepisio kas resulta iti panagpalista iti
Med-QUEST.
Ti Departamento ket dinak obligaren nga agpalista para iti Med-QUEST tapno ti anakko ket makaawat kadagiti
serbisio iti espesial nga edukasion a karbengan pay ketdi ti anakko nga awaten.
Mabalin nga ibabawik ti pammalubosko, babaen ti panagsurat, ken iti ania man nga oras, ket ti nasao a
panangibabawi ket maipakat laeng para iti mabalin a mapasamak iti masakbayan.
Ti panangibabawik iti pammalubosko ket dina ikkaten ti responsibilidad ti ti Departamento a mangipanamnama
nga amin a kasapulan a serbisio ket maipaay nga awan pulos gastos ti nagannak, kas mayayon kadagiti
rekisito ti estado ken pederal mainaig iti edukasion.
Ti Departmento ket masapul a mangiruar iti tinawen a nakasurat a pakaammo a nakailanadan dagiti karbengan
dagiti nagannak a mainaig iti panangitedda iti pammalubos.
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Diak kayat nga ited ti pammalubosko iti Departamento tapno mangidatag iti kiddaw iti pederal tapno
maisubli ti paset ti naibayad a para kadagiti nasken a medikal ken nasken nga edukasional a serbisio a
mainaig iti salun-at a naited iti anakko iti babaen ti Programa iti Edukasion a Para iti Indibidual (Individualized
Education Program).

ISURAT ITI NALAWAG KEN DADAKKEL A LETRA WENNO IMAKINILIA:
Nagan ti Estudiante:

Petsa:

Eskuela:

Nagan ti Nagannak/Agay-aywan:
Pirma ti Nagannak/Agay-aywan:
Adres ti Pagtaengan ti Nagannak/Agay-aywan:
Numero ti Telepono ti Nagannak/Agay-aywan:Parent:

Adres ti email:

PARA KADAGITI SALUDSOD WENNO NAYON NGA IMPORMASION:
Contact the Health Care Contracts & Reimbursement Office at (808) 305-9787.
ILOKANO

