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20 de agosto de 2020 
   
Queridas famílias Plymouth, 
   
O objetivo desta carta é fornecer informações sobre a prática de faturamento que 
foi colocada em prática pelo nosso escritório estadual do Medicaid a partir de 1º 
de julho de 2019. Esses serviços podem incluir serviços de fonoaudiologia, 
fisioterapia, terapia ocupacional, aconselhamento e/ou enfermagem. 
  
O plano de estado do escritório do Medicaid inclui o faturamento de serviços de 
enfermagem específicos, medicamente necessários, prestados a uma criança 
elegível para a Saúde em Massa. Esses serviços podem incluir o cuidado de 
enfermagem e a gestão de condições médicas especiais e triagens obrigatórias 
pelo Estado, como visão e audição, e a triagem mais recente, Intervenção Breve e 
Encaminhamento ao Tratamento (SBIRT). Por favor, note que o faturamento 
médico baseado na escola não afeta nenhum serviço de saúde em massa que as 
crianças recebem fora da escola. 
  
Consulte a carta de consentimento dos pais/responsáveis no final desta página do 
Departamento de Ensino Fundamental/Médio (DESE) que solicita sua assinatura 
para consentimento para projeto de lei para serviços de apoio distrital. Se você 
pudesse, por favor, assinar e voltar para a escola do seu filho o mais cedo 
possível, isso seria muito apreciado. Para quaisquer dúvidas, fique à vontade para 
entrar em contato com Carilyn Rains, Diretora de Serviços de Saúde Escolar da 
crains@plymouth.k12.ma.us. As Escolas Públicas de Plymouth estão 
comprometidas em fornecer serviços de saúde escolar de alta qualidade para as 
crianças do nosso distrito, reconhecendo que uma criança saudável e apoiada 
está mais capaz e pronta para aprender. 
  
  
Sinceramente 
   
Stacey A. Rogers 
Diretor de Educação Especial 
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