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ESTADO NG CALIFORNIA 
KAGAWARAN NG SERBISYONG PAGPAPA-UNLAD 

 

GABAY PARA SA PROGRAMANG HALAGANG PARTISIPASYON NG 
PAMILYA (FAMILY COST PARTICIPATION PROGRAM) 

 

Ang Kódigo ng Kapakanan at Institusyon Seksiyon 4783 ay nagpatupad sa Programang 
Halagang Partisipasyon ng Pamilya (Family Cost Participation Program, FCPP) sa 
Enero 1, 2005. Kinakailangan ng batas na ito na ilang mga pamilya ay magbayad ng 
bahagi ng mga serbisyong Palugit (Respite), Deyker at Kamping. Walang ibang mga 
serbisyo ang naaapektuhan. 
 
Ang mga pamilyang makakatugon sa mga sumusunod na kondisyon ay sinuri para sa 
paglahok ng FCPP: 
 

 Mga anak ay nasa edad 0 hanggang 17 taong gulang.  

 Mga anak ay naninirahan sa bahay. 

 Mga anak ay hindi pasado sa Medi-Cal; at 

 Ang pampamilyang kita ay nasa o sa ibabaw ng 400% ng Pederal na 
Antas ng Kahirapan na mga Tagubilin (Federal Poverty Level Guidelines) 
ayon sa laki ng pamilya. 

 

Ang bahagi ng halaga para sa mga serbisyong ito ay tinatawag na “halagang 
partisipasyon ng pamilya (family cost participation)” (FCP).  Ang Rehiyonal na Sentro 
(Regional Center) ay magbabayad ng bahagi ng pangkalahatang halaga ng serbisyo sa 
tagapag-laan ng serbisyo at ang pamilya ay magbabayad sa bayarin ng FCP deretso sa 
tagapag-laan ng serbisyo. Ang tagapag-laan ng  serbisyong Palugit, Deyker o Kamping 
ay hindi maaaring magsingil sa pamilya ng halaga para sa serbisyo na higit pa sa 
binabayaran ng Rehiyonal na Sentro.      
 
Ang Rehiyonal na Sentro sa iyong lugar ay magbibigay ng mga kasagutan sa mga 
katanungan tungkol sa kung tiyak papaano ka naaapektuhan ng batas at tutulungan 
kang mag-kwenta sa bayarin ng halagang partisipasyon ng pamilya. 
 
Kung may higit sa isang menor-de-edad na bata ang naninirahan sa bahay ng mga 
magulang, o sa isang 24-oras labas-ng-bahay na paninirahan, na hindi pasado sa Medi-
Cal, at tumatanggap ng mga serbisyo at tulong na bayad ng Rehiyonal na Sentro, ang 
bayarin ng halagang partisipasyon ng pamilya ay ini-ayon alinsunod: 

 Para  sa dalawang anak na may edad 0 hanggang 17, ang bayarin ay 
mababawasan ng 25 porsiyento para sa bawat bata na nakatira sa 
bahay para sa mga serbisyong Palugit, Deyker at Kamping. 
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 Para sa tatlong anak na may edad 0 hanggang 17, ang bayarin ay 
mababawasan ng 50 porsiyento para sa bawat bata na nakatira sa 
bahay para sa mga serbisyong Palugit, Deyker at Kamping. 

 Para sa apat na anak na may edad 0 hanggang 17, ang bayarin ay 
mababawasan ng 75 porsiyento para sa bawat anak na nakatira sa 
bahay para sa mga serbisyong Palugit, Deyker, at Kamping. 

 Para sa higit sa apat na anak na may edad 0 hanggang 17, ang pamilya 
ay hindi kakailanganing lumahok sa programa.  

 
Ano Ang Aasahan Mula Sa Iyong Rehiyonal na Sentro 
 
Ang iyong Rehiyonal na Sentro ay:   

 Ipaa-alam sa iyo kung ikaw ay karapat-dapat ayon sa mga tagubilin ng 
FCPP. 

 Ipaa-alam sa iyo ang mga bayaring dapat mong bayaran sang-ayon sa 
talaang naka-lakip. 

 Hihilingin kang magbigay ng katunayan ng iyong kabuuang taunang 
kinikita sa loob ng sampung (10) araw na may-gawa mula sa petsa na 
iyong i-lagda ang iyong anak para tumanggap sa serbisyo. 

 Ipaa-alam sa iyo ang bayarin ng halagang partisipasiyon ng pamilya sa 
loob ng sampung (10) araw na may-gawa mula sa pagkakatanggap ng 
iyong mga natapos na papeles. 

 
Mga Dapat Gawin ng mga Magulang: 
 
1) Kakailanganin mong mapatunayan ang iyong kabuuang taunang kinikita para sa 
Rehiyonal na Sentro. Itong katunayan ng kinikita ay maaaring maglaman ng:  

 Mga kopya ng iyong W-2 Pahayag ng Kumikita ng Sahod (Wage Earners 
Statement), o 

 Ang mga tala ng iyong sahod, o 

 Kopya ng Estadong sinauling buwis ng kinikita sa nakaraang taon, o ibang 
mga papeles, at 

 Katunayan ng lahat ng iyong ibang pinagkakakitaan. 
 

Kailangan mabigay mo ang impormasyong ito sa Rehiyonal na Sentro sa loob ng 
sampung (10) araw na may-gawa mula sa petsa kung saan ikaw ay lumagda sa 
natapos na IPP.  Kung hindi mo mabigay itong impormasyon ng kinikita sa 
Rehiyonal na Sentro, ikaw ay maaaring makapagbayad sa pinakamalaking bahagi 
ng bayarin (100%) para sa halaga ng (mga) serbisyo. 
 
2) Kakailanganin mo rin na: 

 Ipagbigay-alam sa Rehiyonal na Sentro kapag nagbabago ang inyong 
pampamilyang kita upang maaaring mai-ayos ang bayarin ng iyong 
halagang partisipasyon.  
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 Ipagbigay-alam sa Rehiyonal na Sentro kapag nagbabago ang laki ng 
pamilya sapagkat ito ay maaaring maka-apekto sa bayarin ng iyong 
halagang partisipasyon.  

 Bayaran ang bayarin ng iyong halagang partisipasyon nang deretso sa 
tagapag-laan ng serbisyong Palugit, Deyker at/o Kamping.  

 
Pagtasa ng Halagang Partisipasyon ng Pamilya: 
 
Ang iyong halagang partisipasyon ng pamilya ay ang bayaring dapat mong bayaran 
para sa mga serbisyo.  Ang halagang partisipasyon ng pamilya ay naku-kuwenta sa 
pamamagitan ng antasang patalilis mula sampung (10) porsiyento hanggang 100 
porsiyento, ayon sa bilang ng mga tao na nakatira sa bahay ng pamilya at sa kinikita ng 
iyong pamilya. Ang kinikita ng iyong pamilya ay kailangang nasa 400 porsiyento o higit 
pa sa Pederal na Antas ng Kahirapan na mga Tagubilin.. (Tingnan ang nakalakip na 
Pagtasang Skedyul ng Halagang Partisipasyon ng Pamilya - Family Cost Participation 
Assessment Schedule para sa karagdagang impormasyon).  
 
Ikaw ay mayroong 30 araw mula sa petsa kung saan ikaw ay napagsabihan na sa 
bayarin ng iyong halagang partisipasyon para humingi ng isang pagrerepaso ng 
bayarin.   Alinsunod sa Kodigo ng mga Alintuntunin ng California Seksiyon 50265, ang 
Tagapangasiwang Tagaganap (Executive Director) ng Rehiyonal na Sentro ay 
maaaring magbago sa antas ng halagang partisipasyon.  
 
Pag-kuwenta sa Bayarin ng FCP: 
 
Upang kuwentahin ang antas ng partisipasyon ng iyong pamilya, kakailanganin mong 
malaman ang bilang ng mga tao na nakatira sa bahay ng pamilya at ang iyong 
kabuuang taunang kinikita.  Makukuha mo ang mga halaga ng iyong kinikita mula sa 
pinakahuli mong Pederal o Estadong sinauling buwis ng kinikita, W-2 na porma, tala ng 
iyong sahod, o ibang mga papeles.  Gamitin ang Pagtasang Skedyul ng Halagang 
Partisipasyon ng Pamilya at gawin ang sumusunod: 
 

1. Hanapin ang hanay para sa bilang ng mga tao na nakatira sa bahay ng pamilya. 
 
2. Hanapin ang kinikitang pinakamalapit, pero hindi lalabis sa iyong 

pangkalahatang taunang kinikita. 
 

3. Basahin ang linyang pinamagatang “%FCP” nang pagilid patungo sa kaliwa.  
Ang bilang na nasa “%FCP” na hanay, ay ang porsiyentong bahagi ng halaga 
(FCP) na kailangan mong bayaran.   

 
4. Multiplikahin ang bilang ng mga yunit/oras para sa mga Serbisyong Palugit, 

Deyker, at Kamping, tulad ng pinakita sa Rehiyonal na Sentrong IPP, sa bilang 
na nasa "% FCP" na hanay. Ito ay magbibigay sa iyo sa bilang ng mga yunit/oras 
ng serbisyo na iyong dapat bayaran.  
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(Bawat yunit ng serbisyo ay may halagang dolyar. Ang yunit ng serbisyo na iyong 
babayaran ay ang iyong halagang partisipasyon [FCP]. Ang Rehiyonal na Sentro 
ang magbabayad sa tagapag-laan ng serbisyo sa natirang bayarin) 

5. Ang iyong pangkalahatang taunang bayarin ng FCP ay hindi maaaring lalabis sa:  
 

a) $20,664 bawat taon, kung ang bata ay edad 0 hanggang 2; 

b) $20,676 bawat taon, kung ang bata ay edad 3 hanggang 5;  

c) $20,280 bawat taon, kung ang bata ay edad 6 hanggang 8; 

d) $21,564 bawat taon, kung ang bata ay edad 9 hanggang 11; 

e) $21,900 bawat taon, kung ang bata ay edad 12 hanggang 14;at, 

f) $24,144 bawat taon, kung ang bata ay edad 15 hanggang 17. 
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PAGTASANG SKEDYUL NG HALAGANG PARTISIPASYON NG PAMILYA  

Epektibo Abril 1, 2018 

                              Bilang ng Mga Tao na Nakatira Sa Bahay ng Pamilya 

%FCP* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10% $65,840 $83,120 $100,400 $117,680 $134,960 $152,240 $169,520 $186,800 $204,080 

10% $69,132 $87,276 $105,420 $123,564 $141,708 $159,852 $177,996 $196,140 $214,284 

10% $72,424 $91,432 $110,440 $129,448 $148,456 $167,464 $186,472 $205,480 $224,488 

10% $75,716 $95,588 $115,460 $135,332 $155,204 $175,076 $194,948 $214,820 $234,692 

10% $79,008 $99,744 $120,480 $141,216 $161,952 $182,688 $203,424 $224,160 $244,896 

11% $82,300 $103,900 $125,500 $147,100 $168,700 $190,300 $211,900 $233,500 $255,100 

12% $85,592 $108,056 $130,520 $152,984 $175,448 $197,912 $220,376 $242,840 $265,304 

13% $88,884 $112,212 $135,540 $158,868 $182,196 $205,524 $228,852 $252,180 $275,508 

14% $92,176 $116,368 $140,560 $164,752 $188,944 $213,136 $237,328 $261,520 $285,712 

15% $95,468 $120,524 $145,580 $170,636 $195,692 $220,748 $245,804 $270,860 $295,916 

16% $98,760 $124,680 $150,600 $176,520 $202,440 $228,360 $254,280 $280,200 $306,120 

17% $102,052 $128,836 $155,620 $182,404 $209,188 $235,972 $262,756 $289,540 $316,324 

18% $105,344 $132,992 $160,640 $188,288 $215,936 $243,584 $271,232 $298,880 $326,528 

19% $108,636 $137,148 $165,660 $194,172 $222,684 $251,196 $279,708 $308,220 $336,732 

20% $111,928 $141,304 $170,680 $200,056 $229,432 $258,808 $288,184 $317,560 $346,936 

25% $115,220 $145,460 $175,700 $205,940 $236,180 $266,420 $296,660 $326,900 $357,140 

30% $118,512 $149,616 $180,720 $211,824 $242,928 $274,032 $305,136 $336,240 $367,344 

35% $121,804 $153,772 $185,740 $217,708 $249,676 $281,644 $313,612 $345,580 $377,548 

40% $125,096 $157,928 $190,760 $223,592 $256,424 $289,256 $322,088 $354,920 $387,752 

45% $128,388 $162,084 $195,780 $229,476 $263,172 $296,868 $330,564 $364,260 $397,956 

50% $131,680 $166,240 $200,800 $235,360 $269,920 $304,480 $339,040 $373,600 $408,160 

55% $134,972 $170,396 $205,820 $241,244 $276,668 $312,092 $347,516 $382,940 $418,364 

60% $138,264 $174,552 $210,840 $247,128 $283,416 $319,704 $355,992 $392,280 $428,568 

65% $141,556 $178,708 $215,860 $253,012 $290,164 $327,316 $364,468 $401,620 $438,772 

70% $144,848 $182,864 $220,880 $258,896 $296,912 $334,928 $372,944 $410,960 $448,976 

75% $148,140 $187,020 $225,900 $264,780 $303,660 $342,540 $381,420 $420,300 $459,180 

80% $151,432 $191,176 $230,920 $270,664 $310,408 $350,152 $389,896 $429,640 $469,384 

85% $154,724 $195,332 $235,940 $276,548 $317,156 $357,764 $398,372 $438,980 $479,588 

90% $158,016 $199,488 $240,960 $282,432 $323,904 $365,376 $406,848 $448,320 $489,792 

95% $161,308 $203,644 $245,980 $288,316 $330,652 $372,988 $415,324 $457,660 $499,996 

100% $164,600 $207,800 $251,000 $294,200 $337,400 $380,600 $423,800 $467,000 $510,200 

*PALUGIT (RESPITE), DEYKER AT KAMPING sang-ayon sa Titulo 17, Kodigo ng mga Alituntunin ng California, 
Seksiyon 54342. (Tala: Ang programang ito ay hindi maglilibre sa mga magulang mula sa mga tungkulin para sa Deyker 
alinsunod sa Kódigo ng Kapakanan at Institusyon, Seksiyon 4685 (c)(6).) 

 
 

 


