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 ANCHORAGE SCHOOL DISTRICT SCHOOL-BASED MEDICAID  
ANG UNANG ABISO SA MAGULANG AT PAHINTULOT SA PAGSINGIL  

  
  
Pangalan ng estudyante: _____________________________Petsa ng Kapanganakan: _________________  
  
Paaralan _______________________________________________________________________________  
(kusang malalagyan mula sa student record) 
  
Ang Anchorage School District (ASD) ay nakikibahagi sa Alaska Medicaid School-Based Service na programa.  
 
Ang Alaska Medicaid School-Based na programa: 

● AY: 
o Pumupayag sa parsyal na reimbursement para mga espesyal na serbisyo sa edukasyon tulad ng 

Occupational Therapy, physical therapy, Speech Therapy, sikolohikal na mga serbisyong pangkalusugan, 
mga serbisyong nursing, o Audiology. 

o Tutulong ang ASD na tanggalin ang ilan sa mga gastos ng mga serbisyo na ibinigay sa mga mag-aaral. 
o Mangangailangan ng isang beses na pahintulot ng magulang o tagapag-alaga na ibahagi ang kaukulang 

impormasyon tungkol sa mga estudyante, tulad ng petsa ng kapanganakan, kapansanan, kasarian, 
numero ng pagkakakilanlan ng Medicaid, paaralan at edukasyon sa mga detalye ng Alaska Medicaid at 
ang kanilang nakontratang ahensya sa pagsingil upang kumuha ng reimbursement para sa mga 
serbisyong ibinigay sa inyong anak.  

● AY HINDI:  
o Makaapekto sa access ng estudyante sa mga espesyal na serbisyo sa edukasyon na kailangan nila; 
o Gagastos ang pamilya ng kahit ano; o 
o Nakakaapekto sa mga insurance na benepisyo ng estudyante o pamilya sa Medicaid 

 
Ikaw ay may karapatang tanggihan ang pahintulot na singilin ang Medicaid, at ikaw ay may karapatan na bawiin ang 
pahintulot na ito na singilin ang Medicaid. Kung hindi ka magbibigay ng pahintulot, ang IEP ay magbibigay pa rin, ngunit 
ang Distrito ay hindi tatanggap ng anumang reimbursement ng Medicaid para sa mga serbisyong ito.  
 

Mangyaring ibalik ang form na ito sa: 
The Anchorage School District, Attn: Medicaid Office, 5530 E. Northern Lights Blvd., Anchorage, AK  99504  

 
Ako(ilagay ang pangalan ng magulang/tagapag-alaga) ay pinahihintulutan ang Anchorage School District na ibunyag 
ang impormasyon mula sa talaan ng mga pang-edukasyon para sa aking anak, (kusang lalabas ang pangalan ng 
mag-aaral), upang mapatunayan ang pagiging karapat-dapat sa Alaska Medicaid at singilin ang Alaska Medicaid para 
sa reimbursement para sa mga karapat-dapat na serbisyong batay sa paaralan na ibinigay sa aking anak sa 
pamamagitan ng Anchorage School District. Sa pagbibigay ng pahintulot, kinikilala ko na:  

Ipinaalam sa akin ang aking mga karapatan hinggil sa pag-release ng may-katuturang impormasyon sa 
edukasyon upang ang matiyak ng Anchorage School District ang pagiging karapat-dapat sa Medicaid at 
kumuha ng reimbursement para sa mga karapat-dapat na serbisyo; 

Nauunawaan ko na boluntaryo ang pahintulot na ito at may karapatan akong bawiin ang pagsang-ayon 
sa anumang oras; 

Kung babawiin ko ang pahintulot, ang pagbawi ay may-bisa mula sa petsa ng pagbawi at hindi na kasali 
ang mga natapos na—ibig sabihin na ang pagbawi ay hindi nababago ang verification o claim na isinumite sa 
Alaska Medicaid para sa mga panahong sakop ng naunang pahintulot. 

 
Lagda ng magulang/tagapag-alaga: ____________________________  petsa: ______________ 

Kaugnayan sa estudyante:  ______________________________  

I.D ng bata sa Medicaid #:   ______________________________ (kung alam)  

 


