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बालबाललकाको निजी स्याहार सेवा (CPCS) 

COVID-19 को प्रनिक्रिया स्वरूप काययिममा आएका 
पररवियिहरू 

 

संक्षिप्त वििरण  

बालबाधलका CPCS का लाधग योग्य हुन्छन् धकनधक उनीहरूलाई दैधनक जीवनका गधिधवधिहरू (ADL) मा 

अधिरिक्त सहायिा आवश्यक पददछ । COVID-19 को कािणले जनस्वास््य आपि््कालीन अवस्थाको 
कािणले परिवािहरूले कोिोनाभाइिसको सम्पकद मा आउने जोधिम बढेको कािणले बाधहिी प्रदायकबाट थप 
सहायिामा पहुुँच प्राप्त गनद नपाउन हुन सक्छ ।  

स्याहािमा थधपएका यी अविोिहरू प्रधिको प्रधिधिया स्वरूप, भमोन्ट मानव सेवा एजेन्सील े मेधिकएि िथा 

मेधिकेयि केन्र (CMS) लाई CPCS सधहिका बालबाधलकाका अधभभावक ि परिवािका सदस्यहरूलाई 
उनीहरूल े प्रदान गरििहकेा अधिरिक्त धनजी स्याहाि वापि भकु्तानी प्राप्त गन े अनुमधिका लाधग छुटको लाधग 

अनुिोि गिेको छ । यो CPCS सञ्चालन गन े संघीय धनयमहरूमा गरिएएको उल्लेिनीय, िि अस्थायी परिविदन 
हो ।  

यसले कसरी काम गर्दछ ? 

बच्चाको परिवािले धनिादिण गिेका एक अधभभावक, वा अको स्याहािकिादले जनस्वास््य आपि््कालीन 
अवस्थामा उनीहरूल े प्रदान गरििहकेो अधिरिक्त धनजी स्याहािका लाधग पाधिक रूपमा भकु्तानी प्राप्त गनद 
सक्नेछन् । 

भकु्तानीको िकम बच्चाको साप्ताधहक रूपमा धवधनयोधजि CPCS घण्टाको आिािमा गणना गरिन्छ, जुन 

आिािभिू मेधिकएि दि  ($13.74 प्रधि घण्टा) मा कायम गरिएको हुन्छ । यो व्यवस्था CPCS का लाधग 

सामान्यिया अपनाइन ेिोजगािदािा-कमदचािी मोिेल भन्दा फिक छ ।  

अधभभावकहरूले हिेक दईु-दईु हप्तामा ARIS सलुसन्सलाई बीजक बुझाउनेछ जसमा केही आिािभिू 

धवविण समावेश गरिएको हुन्छ, जस्िै स्याहाि प्रदायकको नाम, उनीहरूको बच्चासुँगको नािा, धमधि दायिा 

ि प्रदान गरिएको समयावधि । बीजकको प्रधिधलधप ARIS वेबसाइटबाट िाउनलोि गनद सधकन्छ । 

प्रधिधलधपहरू ARIS ले अको चिणको पाधिक िचद रिपोटदमा हुलाकको शलु्क धिरिएको धफिी िामसुँग 
पठाउनेछ ।  

बच्चाको हालको CPCS धवधनयोजनबाट भकु्तानी गरिनेछ ।  
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यो छूट मार्च 15, 2020, भमचन्ट स्कूलहरू बन्द गरे्न आदेश आउरु्नभन्दा पहहलेको आइतवारदेहि लागू 

हुन्छ । यसको अथद आमाबाबुहरूले अधिरिक्त स्याहािका लाधग माचद 15, 2020 देधिको बीजक पेश गनद 
सक्नेछन् ।  

अपेक्षित प्रश्नहरू 

के म अझ ैपधन अन्य धनजी स्याहािकिादहरू (PCA) प्रयोग गनद सक्छु ? 

हो । यधद परिवािले बाह्य PCA बाट सहायिामा पहुुँच िाख्न े धनणदय गिेमा, यसले अस्थायी 

छूटको माध्यमबाट अधभभावक ि स्याहािकिादहरूलाई भकु्तान गनद उपलब्ि कोष 

िकमलाई असि गनेछ ।  

म हप्तामा कधि घण्टा प्रयोग गनद सक्छु ? 

अस्थायी छूटको माध्यमबाट िकम प्राप्त गन े धनणदय गने अधभभावक ि स्याहािकिादहरूले 

उनीहरूको बच्चा पधहले प्रधि हप्ता जधि घण्टाको लाधग योग्य पाइएका धथए, त्यधि िकम 

भकु्तान गनद सधकन्छ ।  

यद्यधप, अधभभावकहरूले बाह्य PCA का लाधग िकम बचाउनका लाधग साप्ताधहक कुल 

िकम भन्दा थोिै घण्टा भकु्तानी प्राप्त गने छनोट गनद सक्नेछन् ।  ARIS बीजक फािममा 

अधभभावकहरूले उनीहरूका बच्चाको साप्ताधहक सीमासम्म उनीहरूले प्राप्त गन े

भकु्तानी घण्टा संकेि गनद सक्नेछन् ।  

के मैल ेयी भकु्तानीहरू मेिो कि धवविणमा रिपोटद गनुदपछद ? 

पछद । CPCS COVID भकु्तानीमा पहुुँच प्राप्त गने अधभभावक िथा परिवािका 

सदस्यहरूलाई ARIS सलुसन्सद्वािा जनविी 31, 2021 धभत्र आवश्यक कि रिपोधटदङ 

फािामहरू उपलब्ि गिाइनेछ ।  

यो छूट कधहलेसम्म लागू हुन्छ ? 

संघीय सिकािद्वािा घोधषि गिीए बमोधजम जनस्वास््य आपि््कालीन अवस्थाको 

अवधिभि ।  

यधद मैल ेARIS सलुसन्समा हालसम्म िोजगािदािाको रूपमा दिाद गिेको छैन भने के हुन्छ ? 

यी भकु्तानीहरू िोजगािीको रूपमा प्रदान गरिएको होइन । यद्यधप ARIS ि प्रान्िका 

कागजाि सम्बन्िी मापदण्ि पूिा गनद िपाईलें अझै पधन पाधिक बीजकको साथसाथै 

"CPCS बाल-अधभभावक नािा सम्बन्ि फािम" पूिा गनुदपछद ।  
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के म अधिम बीजक पेश गनद सक्छु ? 

होइन । मेधिकएिको धनयम बमोधजम प्रदान गरिसकेका सेवाहरूको लाधग मात्र भकु्तानी 

गनद सधकने छ ।  

यधद मैल ेबेिोजगािी बीमा लाभहरूमा पहुुँच प्राप्त गदैछु भने मैल ेयी भकु्तानीहरू रिपोटद गनुदपछद ?  

पछद । यद्यधप यी भकु्तानीहरू िोजगािीको एप्रकाि नभए िापधन, भभमोन्ट धिपाटदमेन्ट अफ लेबि 

(श्रम धवभाग) ले िी भकु्तानीहरूलाई पारिश्रधमकको रूपमा गणना गने भनेि धनिादिण गिेको छ ि 
धिनीहरूलाई बेिोजगािी बीमा लाभहरूको लाधग फाइधलङ गदाद रिपोटद गन ैपछद ।  

के म आफ्नो धनयधमि पसदनल केयि अटेन्िेन्ट (PCA) लाई भकु्तानी गनदका लाधग COVID 

फािमहरू बुझाउन सक्छु ? 

सक्नुहुन्न । CPCS COVID भकु्तानीहरू प्रायः व्यधक्तगि स्याहाि सेवाहरू प्रदान गनदका 

लाधग भकु्तानी गनदबाट धनषेि गरिएका अधभभावक िथा परिवािका सदस्यहरूको लाधग 

मात्र हो । परिवािले धनयुक्त गिेको PCA ले सामान्य िरिकाल े नै टाइमधशटहरू 

बुझाइिहन सक्छन् ।  

 

कायदक्रममा आएका अन्य पररितदनहरू 

CPCS ले बच्चाहरूको धवधनयोजन उनीहरूको हालको साप्ताधहक िहमा 6 मधहनाको लाधग 

धवस्िाि गरििहकेो छ । हामी िपाईलंाई अको आवेदन धदनुपने या नपन े बािेमा सूधचि गनेछ ुँ 

। 

यधद िपाईकंो बच्चाको धनजी स्याहाि सेवाहरूको अन्िधनदधहि आवश्यकिामा परिविदन 

आएको छ भने, अझै पधन आवेदन प्रधियामा केही संशोिनहरू सधहि पुन: आवेदनहरू 

समीिा गनद सधकनेछ । नयाुँ आवेदनहरूको पधन समीिा हुुँदैछ ।  

कृपया ध्यान धदनुहोस्: COVID-19 महामािीको कािण आइपिेका कुनै पधन थप हिेचाह 

सम्बन्िी आवश्यकिाहरू, आफैं मा, CPCS का लाधग बच्चाको आवश्यकिामा परिविदन 

भएको माधनन ेछैन । 

 

कुन ै प्रश्न भएमा कृपया CPCS कायदिमका कमदचािीलाई सम्पकद  गनुदहोस् 

। यस परिविदनले िपाईकंो परिवािलाई कसिी असि गरििहकेो छ ि हामी 

कसिी हिेक पारिवारिक परिधस्थधिहरू प्रधि अझ बढी सिकद  हुन सक्छ ुँ 

भन्ने हामी जान्न चाहन्छ ुँ ।  
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सम्पकद  वििरण: 

एिम पधलन, कायदिम व्यवस्थापक 802-865-1395 adam.poulin@vermont.gov 

जेधसका धहल, CPCS धवशेषज्ञ   802-951-5169 jessica.hill@vermont.gov  

एन ब्रोन्सन, कायदिम प्राधवधिक  802-865-1311 anne.bronson@vermont.gov 

 

अततररक्त जानकारी  
ARIS सलुसन्स – मेधिकएि धवभाग  

 

ARIS COVID भुक्तानी फारम – भकु्तानी प्राप्त गनद बीजक पेश गनुदपने हुन्छ 

ARIS अभभभावक/बालबाभलका नाता फारम – यधद भकु्तानी पाइिहकेो व्यधक्तल े पधहले नै ARIS 
माफद ि िोजगािदािाको रूपमा दिाद गिेको छैन भने मात्र आवश्यक छ 

ARIS CPCS भुक्तानी चक्र – यसमा महत्त्वपूणद धमधि ि समयसीमाहरू सूचीवद्ध गरिएको हुन्छ  

 

बालबाललकाको लिजी स्याहार सेवा – मखु्य वेबसाइट  
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ARIS फारामहरू भर्नका लागि गर्रे्दशर्हरूूः 

ARIS COVID Payment Forms (ARIS कोभिड िकु्तानी फारामहरू) पाभिक िकु्तानी चक्र 

अनुसार बुझाउनुपनेछ 

पभहलो पटक पेश गर्ाा, लाग ू हुने भमभि माचा 15, 2020 र्भेि "catch up" (समेट्न) चाहने 

अभििावकले एकिन्र्ा बढी िकु्तानी अवभि समावेश गना सक्नेछन्, िर फाराममा 

भिनका बारेमा स्पष्टसँग उल्लेि गनुापछा (िन्नाले, 3/15/20 – 3/28/20, 3/29/20 – 4/11/20, 

आभर्) । 

त्यसपभछका फारामहरूमा एक 2-हपे्त िकु्तान अवभि मात्र उल्लेि गनुापनछे, 

एकल वा आंभशक हप्ता, वा भर्न-भर्नैको होइर् ।  

 

ARIS COVID Payment Forms (ARIS कोभिड िकु्तानी फारामहरू) मा एक (1) बच्चा मात्र 

समावेश गना सभकनेछ 

CPCS प्राप्त गने एकिन्र्ा बढी बच्चाहरूका पररवारले प्रत्येक बच्चाको लाभग प्रभि 

िकु्तानी चक्रका लाभग अलग-अलग फारामहरू बुझाउनु पनेछ 

 

ARIS COVID िकु्तानी फारामहरू (ARIS कोभिड िकु्तानी फारामहरू) मा एक (1) 

प्रापकमात्र समावेश गना सभकनेछ 

भिन्नाभिन्नै अभििावकहरूले िकु्तानीहरू प्राप्त गर्ाा (उनीहरूको बच्चाको 

सािाको घण्टा भवभनयोजनिन्र्ा बढी हुनुहुरँ्नै), अलग-अलग फारामहरू बुझाउनु 

पनेछ  

 

यभर् िकु्तानी माग गने व्यभक्त बच्चाको CPCS लािको लाभग अभिलेिको लाभग 

रोजगारर्ािा होइनन् िन े ARIS Parent/Child Form ARIS अभििावक/बालबाभलका फाराम 

पेश गनुापनेछ ।  

ARIS सँग िकु्तानी पाउनेको फाराम फाइलमा िइसकेपभछ यो फाराम प्रत्येक 

िकु्तानी चक्रमा बुझाउनु पर्नै ।  
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ARIS ल े कायाक्रमद्वारा भचभकत्सकीय भहसाबले आवश्यक माभनएको CPCS घण्टाको 

साप्ताभहक मात्रासम्मको लाभग मात्र िकु्तानी भर्न सक्नेछ  

बच्चालाई प्रभि हप्ता भवभनयोजन गरेको िन्र्ा बढी घण्टाको लाभग फाराम बुझाएको 

छ िने, ARIS ले CPCS ले सभूचि गरेको प्रभि हप्ता घण्टा भमलाउन अनुरोि 

समायोभजि गर्ाछ ।  

बच्चाको विामान स्वीकृि अवभिमा बाँकी रहकेो िन्र्ा बढी समयको लाभग िकु्तानी 

माग गरेर फाराम पेश गररएको छ िने, ARIS ले भवभनयोभजि रकममा बाँकी रहकेो 

रकमसम्म मात्र िकु्तानी गनेछ ।  

 

पगहले रै् गिकि छागपएको गफर्ती खाम र फारामहरूको थप प्रगर्तगलगपहरू ARIS 

Solutions (1-800-798-1658) लाई फोर् िरेर अर्ुरोध िरेपगछ उपलब्ध हुन्छर् ्।  

 


