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 ADبرنامج  

 كبار السن والمعوقین لخصومات  
 

 
 التقییم والتمویل 

 نبراسكا  والیة
 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة

 

   ”"نساعد الناس على عیش حیاة أفضل "“
  

   نشرت عام 2022

 نصائح للتقییم 
 

 

عند إجراء مقابلة معك، ضع في اعتبارك أن 
interRAI مصمم لتقییم مستوى رعایة الشخص  

لمرفق التمریض . 

عندما یتم تقییمك، ضع في اعتبارك حالت ك 
الصحیة الحالیة وقدرتك على إكمال المھام التي  

یتم سؤالك عنھ ا. 

إذا لم تفھم سؤاال ما، فأخبر الشخص الذي یكمل  
التقییم. یمكنك طرح األسئ لة. 

الشخص الذي یكمل interRAI موجود ھنا لجم ع 
معلومات دقیقة وحدیثة. قد یشمل ذلك مطالبت ك 

بإظھار مھام محددة . 

یتم االنتھاء من التقییم بناء على إجاباتك وأي  
عروض توضیحیة . 

 DHHS
شعبة إعاقات النم و 

مبنى مكتب والیة نبراسكا ، الطابق  
Centennial  301 ، الثالث

 Mall South
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 من المھم أن تعرف 

 AD  برنامج
لخصومات كبار السن والمعوقی ن 

 DDD
نبراسكا للصحة والخدمات اإلنسانیة ،  

قسم اإلعاقة النمائیة 

دائرة DHHS اللت ي 
 AD ت شرف على خصومات برنامج

 interRAI 
أداة التقییم المستخدمة لتحدید مستوى  

رعایة مرفق التمریض 
  / /:https:للحصول على معلومات

 interrai.org

mailto:dhhs.developmentaldisabilities@nebrsaka.gov
mailto:dhhs.developmentaldisabilities@nebrsaka.gov
https://
https://interrai.org/


 
 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

 
• 

 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 مستوى الرعایة في منشأة التمریض 

إلى  ) NF LOCالتمریض ( في منشأةیشیر مستوى رعایة 
مستوى الرعایة التي یحتاجھا الشخص الذي یعیش في منشأة  

تمریض. فكر في الرعایة التي یتلقاھا الشخص عندما یعیش في  
 منشأة تمریض. 

 
 التمریض للكبار منشأةمستوى رعایة 

 وما فوق) یتحدد من خالل: 18(من سن 
 

 ة؛نشاطات الحیاة الیومی 
 عوامل الخطر؛
 العالج الطبي و 
 عوامل اإلدراك. 

 
 التمریض لألفراد منشأةمستوى رعایة 

لدیھا معاییر تنظیمیة محددة تختلف حسب عمر  18تحت سن 
 الطفل: 

 
شھًرا: االحتیاجات   47األطفال من الوالدة حتى 

المتعلقة بحالة طبیة محددة أو عالج واحد على األقل  
 نبراسكا. وفقًا للوائح والیة 

  17شھًرا و  48األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
 عاًما: یمكن مقابلتھم بإحدى الطرق الثالث: 

 عالج للحاجة   حالة طبیة واحدة على األقل أو
  الیومیة؛القیود في ستة أنشطة على األقل للحیاة 

 أو
ال یقل عن أربعة أنشطة من الحیاة   فیماالقیود 

 خري على األقل. ات أ الیومیة ووجود اعتبار

 InterRai  تقییم

ھو التقییم المستخدم لتقییم االحتیاجات ونقاط القوة   interRAIإن 
 والتفضیالت لألشخاص الذین یعیشون في بیئة مجتمعیة. 

InterRAI  .ھو تقییم موحد ومعترف بھ في جمیع أنحاء العالم 

لتحدید األھلیة ومستوى الرعایة   interRAIتستخدم نبراسكا 
 . ADإلعفاء 

 إلى:  InterRAIینظر 

 معرفة؛ ال
 التواصل والرؤیة. 

 المزاج والسلوك 
 الرفاه النفسي واالجتماعي. 

 الحالة الوظیفیة؛
 الزھد. 

 تشخیص المرض 
 الظروف الصحیة 
 حالة الفم والتغذیة. 

 ؛ یةالجلد األمراض
 األدویة. 

 واإلجراءات؛ العالجات  
 المسئولیة؛

 الدعم االجتماعي و 
 بیئة.ال

 تمویل الخدمات 

  Medicaidبأموال    Medicaidمن   HCBSتسمح إعفاءات 
والتي یمكن استخدامھا لتوفیر  الوالیة، الفیدرالیة وصنادیق 
الستخدامھا في دفع تكالیف    المؤسسیة، الخدمات في البیئات 

 الخدمات المنزلیة والمجتمعیة. 
 

وأن تكون   مفعل Medicaidیجب أن یكون لدیك برنامج 
لتلقي  ) ADكبار السن والمعاقین ( إعفاءات  جلبرناممؤھالً 

كبار السن   إعفاءات   التمویل والوصول إلى خدمات
 . AD Waiver  والمعاقین

 
األشخاص المؤھلین لإلعفاء  یوجد حالیًا أموال لجمیع 

 . ADمن 
 

ستتلقى    لك، بمجرد أن تكون مؤھالً ومصرًحا 
 الخدمات: 

 
یتم إنشاء خطتك التي تركز على الشخص حول نوع  

 الخدمات التي تحتاجھا للبقاء بأمان في منزلك. 
ز على  ی ترك الخطة یعتمد التمویل على خطة 

الخاصة بك ، لذلك یجب علیك إنشاء خطة  الشخص 
 منسق الخدمة الخاص بك قبل أن تبدأ الخدمات. مع 

سیقوم منسق الخدمة الخاص بك بتفویض خدمات  
 الخاصة بك بناًء على خطتك.  الخصومات

سنویًا لمواصلة   interRAIیتم االنتھاء من تقییم 
 تلبیة متطلبات األھلیة. 

 معلومات مستوى الرعایة في منشأة التمریض موجودة في لوائح والیة نبراسكا:

 . NAC 43 471لألطفال في LOCو  NAC 44 471فيLOCالكبار 

https://www.nebraska.gov/rules-and-regs/regsearch/Rules/Health_and_Human_Services_System/Title-471/Chapter-44.pdf
https://www.nebraska.gov/rules-and-regs/regsearch/Rules/Health_and_Human_Services_System/Title-471/Chapter-43.pdf



