
RI Medicaid  
School Based Services
What it means for you 
and your child

Parental consent  
to access Medicaid
Rhode Island General Law 40-8-18 enables Local 
Education Agencies (LEAs-which means school districts 
or public charter schools) in Rhode Island to access 
reimbursement for certain evaluations and special 
education related services provided to Medicaid-eligible 
children. The Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA) requires LEAs to notify parents before obtaining 
initial consent and to notify parents annually about this 
activity.

LEAs must obtain a one-time written informed parental 
consent prior to accessing Medicaid reimbursement. Each 
year, LEAs must provide you with written notice about 
this requirement. Your written consent can be revoked 
(withdrawn) at any time after it is given. If you revoke 
consent, that revocation is not retroactive (it does not apply 
to reimbursements sought by the LEA after your consent 
was given and before the date the district received your 
withdrawal/revocation to give consent.)

The Medicaid funds received by your LEA are used to 
support education for all students in your district. With your 
written consent, federal Medicaid reimbursement for 
services that are supported by local and state education 
funds can be accessed. Accessing these funds does not 
affect your child’s right to a Free and Appropriate Public 
Education (FAPE) in the Least Restrictive Environment (LRE).

This means that there will be no cost to your family, 
which includes no co-pays, no deductibles, no loss of 
Medicaid eligibility or any impact on lifetime Medicaid 
benefits. The only exception to no cost can be Assistive 
Technology (AT) Devices. Families and districts must use a 
separate consent form for AT devices because it is 
possible the State Medicaid agency may deny the family 
the purchase of a device for use in the home if the school 
has sought reimbursement for the same device.

Services, including some evaluations, 
that can be reimbursed by Medicaid:
• Physical Therapy

• Occupational Therapy

• Speech Hearing & 
Language Therapy

• Nursing

• Personal Care

• Day Program 
Treatment

• Residential 
Program Treatment

• Assistive Technology 
Services (excluding some 
devices)

• Child Outreach Screening

• Case Management

• Counseling

• Transportation

For more information:
www.ride.ri.gov/StudentsFamilies/Overview.aspx

www.ritap.org/medicaid

www.ripin.org

www.psnri.org

www.eohhs.ri.gov/ProvidersPartners/
GeneralInformation/ProviderDirectories/
LocalEducationAgency.aspx

www2.ed.gov/policy/speced/reg/idea/part-b/part-b-
parental-consent.html

For help with disagreements with your school 
about special education issues, call the Special 
Education Call Center: 401-222-8999.
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Initial and Annual Reminder

Brochure developed by the Rhode Island Technical Assistance 
Project (RITAP) for the Rhode Island Department of Education 
(RIDE) in collaboration with the Rhode Island Parent 
Information Network (RIPIN).



សេវារួមទាងំការវាយតមមលៃមួយចំនួនដែល 
អាចទទូាតេ់ងសោយគស្រោង Medicaid៖
• ការព្យាបាលដោយចលនា

• ការព្យាបាលដោយឲ្យអ្នកជំងឺដ វ្ើសកម្មភាព្ដ្សេងៗ

• ការព្យាបាលការនិយាយ 
ស្តា ប់ និងភាស្

• ការពិ្និត្យការ្សេព្វ 
្សាយដល់កុមារ

• ការគ្រប់គ្រងករណី 

• ការគបរឹកសា

• ការដរឹកជញ្ជូ ន

• ការថែទំាជំងឺ

• ការថែទំាផ្ទា ល់ខ្លួន

• ការព្យាបាលតាមកម្មវ ិ្ ដីព្លថែងៃ

• ការព្យាបាលតាមកម្មវ ិ្ លំីដៅោឋា ន

• ដសវាបដចចេកវទិ្យាជំនលួយ (មិនរលួមបញចេជូ លឧបករណ៍មលួយចំនលួន)

ចំសោះពត័រ៌ោនបដនថែម៖  
www.ride.ri.gov/StudentsFamilies/Overview.aspx

www.ritap.org/medicaid

www.ripin.org

www.psnri.org

www.eohhs.ri.gov/ProvidersPartners/
GeneralInformation/ProviderDirectories/
LocalEducationAgency.aspx

www2.ed.gov/policy/speced/reg/idea/part-b/part-b-
parental-consent.html

េ្រោបជ់ំនួយអំពីការដ្វែងគំនិតគ្នា ជាមួយនឹងសាលារបេ់អនាកអំពីបញ្ហា  
អប់រពំិសេេ េូមទូរេ័ព្ទសៅកានម់ជ្ឈមណ្ឌ លអប់រពំិសេេតាមរយៈ
សល្៖ 401-222-8999៖  

គ្ំ្ ទែល
់សា

លា
រប

េ់
សយ

ើង!

ការ្ពមស្ពៀងពីរោតាបិតាកនានុងការទទួល
យកគស្រោង Medicaid  
ចបាប់ទ្ជូដៅ 40-8-18 ដៅ Rhode Island 
អនុញ្ញា តឱ្យស្ថា ប័នអប់រមំជូលោឋា ន (LEAs- សំដៅដលើមណ្ឌ លស្លា 
ឬស្លារដឋា) ដៅ Rhode Island ដដើម្ទី្ទ្លួលបានការទ្ជូទាត់សំណង
សគមាប់ការវាយតថម្មលួយចំនលួន និងដសវាទាក់ទ្ងនរឹងការអប់រពិំ្ដសស
ថដល្តាល់ជជូនកុមារថដលមានសិទ្្ទិ្ទ្លួលបាន្រដគមាង Medicaid។  
ចបាប់សតាពីី្ការអប់រសំគមាប់ជនពិ្ការ  (IDEA) តគមរូវឲ្យស្ថា ប័ន LEAs 
ជជូនដំណរឹ ងដល់មាតាបិតាសិសសេមុននរឹងទ្ទ្លួលបានការយល់គព្មជាមុន
សិន ដ�ើយនិងជជូនដំណរឹ ងដល់មាតាបិតាសិសសេអំពី្សកម្មភាព្ដនះ 
ជាដរៀងរាល់ឆ្្ន ។ំ

LEAs គតរូវថតទ្ទ្លួលបានការយល់គព្មជាលាយលក្ខណ៍អកសេរ
ម្ដងពី្មាតាបិតាសិសសេមុននរឹងទ្ទ្លួលបានការទ្ជូទាត់សំណង
ពី្្រដគមាង Medicaid ។ ជាដរៀងរាល់ឆ្្ន ំ ស្ថា ប័ន LEAs គតរូវ
ថតជជូនដំណរឹ ងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរដល់អ្នកអំពី្លក្ខខណ្ឌ
ដនះ ។ ការយល់គព្មជាលាយលក្ខណ៍អកសេររបស់អ្នកអាចដក
�ជូតវញិបាន (ដក) ដៅដព្លណាមលួយក៏បានបនាទា ប់ពី្បានគប្រល់
ជជូន។ គបសិនដបើអ្នកដក�ជូតការយល់គព្ម ការដក�ជូត
ដនាះ្ឺរមិនមានគបសិទ្្ភាព្ដទ្ (វាមិនអនុវតតាចំដោះសំណងថដល
ស្ថា ប័ន LEA ថសវងរកបនាទា ប់ពី្អ្នកបាន ត្ាល់ការយល់គព្ម
ដ�ើយមុនថែងៃថដលមណ្ឌ លបានទ្ទ្លួលការដក /ការដក�ជូតរបស់អ្នក
ដដើម្ី ត្ាល់ការយល់គព្ម។ )

មជូលនិ្ិ្រដគមាង Medicaid ថដលស្ថា ប័ន LEA របស់អ្នកទ្ទ្លួលបាន 
គតរូវបានដគបើគបាស់ដដើម្ីគំាគទ្ដល់ការអប់រសំគមាប់រាល់សិសសេទំាងអ 
ស់ដៅក្នងុមណ្ឌ លរបស់អ្នក។ ជាមលួយការយល់គព្មជាលាយលក្ខណ៍ 
អកសេររបស់អ្នក អាចទ្ទ្លួលបានការទ្ជូទាត់សំណងពី្្រដគមាង 
Medicaid ស�ព័្នស្គមាប់ដសវាថដលឧបតថាម្ភគំាគទ្ដោយមជូលនិ្ិ
អប់រកំ្នងុមជូលោឋា ន និងរដឋា។ ការទ្ទ្លួលបានមជូលនិ្ិទំាងដនះមិនបាន
ប៉ះោល់ដល់សិទ្្រិបស់កជូនអ្នកក្នងុការទ្ទ្លួលបានការអប់រសំ្ធារណៈ
ដោយឥត្ិរតថែ្ និងសមសសប (FAPE) ដៅក្នងុបរយិាកាសរ រឹតបនតារឹង
តិចតលួចបំ្ុត (LRE)។

ដនះមានន័យថានរឹងមិនរោនការចំណាយេ្រោប់្ គរួសាររបេ់អនាក ថដល
រលួមបញចេជូ លទំាងការមិនមានការបង់រលួមគា្ន   គា្ម នគបាក់កាត់កង ការ 
មិនបាត់បង់សិទ្្ទិ្ទ្លួលបាន្រដគមាង Medicaid ឬ្លប៉ះោល់ណា 
មលួយដៅដលើអតថាគបដយាជន៍ដព្ញមលួយជីវតិពី្្រដគមាង Medicaid។ ករណី
សលើកដលងថតមលួយ្រត់ចំដោះការមិនចំណាយអាចជាឧបករណ៍ 
បដចចេកវទិ្យាជំនលួយ (AT) ។ គករុមគ្ររួស្រ និងមណ្ឌ លគតរូវថតដគបើគបាស់ 
ទ្មងដ់បបបទយល់្ ពមោចស់ោយដែកេ្រោបឧ់បករណ៍ AT 
ដោយស្រថតស្ថា ប័ន Medicaid របស់រដឋា អាចបដិដស្មិនឲ្យគករុម 
គ្ររួស្រទិ្ញឧបករណ៍សគមាប់ដគបើគបាស់ដៅក្នងុ ទ្ាះគបសិនដបើស្លា
បានថសវងរកសំណងសគមាប់ឧបករណ៍ដជូចគា្ន ។

ការរលំឹកសលើកែបំូង និង្បចាឆំ្នា ំ

ប័ណ្្ណ សេព្វ្ សាយថដលបដងកើតដ�ើងដោយ្រដគមាងជំនលួយបដចចេកដទ្ស 
(RITAP) ដៅ Rhode Island សគមាប់គកសលួងអប់រ ំ(RIDE) ដៅ 
Rhode Island ដោយស�ការជាមលួយបណាដា ញមាតាបិតាសិសសេ 
(RIPIN) ដៅ Rhode Island ។

សេវាកម្មដ្អែកសលើសាលា 
RI Medicaid
សតើរោននយ័យ៉ាងែចូសម្ដចចំសោះអនាក 
និងកនូរបេ់អនាក
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