
 
 
 

 ) HCBS( والمجتمعیة المنزلیة الخدمات میدیكید نبراسكا
 )AD( والمعوقین السن كبار إعفاءات

 مختصردلیل 
 للخدمات 

 یجب التي الخدمات لتحدید استخدامھ ویمكن  للخدمات  مقدمة ھو المختصر الدلیل
 التفصیل من بمزید الخدمات  یشرح سوف بك الخاص الخدمة منسق. مراعاتھا

 .مزود الخدمات الطبیة خیارات  ناقشسی و

 التي قد تكون الخدمات من  مزیج . احتیاجاتك أساس على المتاحة الخدمات
 .البرنامج لقواعد لالمتثال مطلوبة 
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  مركز خدمات الیوم الواحد الصحیة للكبار 
 والخدمات والوجبات الداعمة والخدمات واإلشراف االجتماعیة األنشطة  Adult Day Health یشمل

 عاطفیة أو جسدیة إعاقات لدیك تكون عندما الخدمة ھذه إلى تحتاج قد. مرخصة بیئة في المقدمة الصحیة
 .معرفیة أو

 أنشطة إلى وتحتاج) المواقف  بعض في عاًما  19( أكثر أو عاًما 18 العمر من تبلغ عندما مؤھالً  تكون قد
 المصرح النحو على الغذائي ونظامك الخاصة احتیاجاتك تلبیة في لمساعدتك ھذا. وإشراف ودعم منظمة

 .بھ
 
 

  مساعدة معیشیة 
 العنایة أنشطة في المساعدة  مثل األخرى،  والخدمات والطعام المأوى Assisted Living توفر

 یتم. الصحة وصیانة) IADL( الیومیة للحیاة المفیدة واألنشطة) ADL( الیومیة الحیاة وأنشطة الشخصیة
 Medicaid and بواسطة تنظیمھا ویتم العامة الصحة خالل من المساعدة المعیشة مرافق ترخیص

Long Term Care (MLTC) . 

 .التكلفة من ساریة میدیكید حصة وأي والطعام للغرفة تدفع أنت
 
 

  ةتكنولوجیات ال مساعدال
 على قدرتك لزیادة المنتجات أنظمة أو األجھزة أو العناصر استئجار أو شراء المساعدة التكنولوجیا تشمل

 .علیھا الحفاظ أو العادیة الیومیة األنشطة أداء

 الفنیة المساعدة أو التدریب عن فضالً  ،  وصیانتھا وتكییفھا وتركیبھا المعدات تصمیم الخدمة ھذه تشمل
 .تحتاجھا التي المساعدة التكنولوجیا نوع لتحدید تقییًما أیًضا الخدمة ھذه تتضمن. المعدات الستخدام

 
 

  أألعمال المنزلیة
 أقل بشكل الروتینیة األعمال تحدث. منزلك في وسالمتك صحتك على  الحفاظ في الروتیني العمل یساعدك
 .الرفیق من تكراًرا

 أو األجھزة أو بالمعدات والعنایة المنزل في التنظیف مثل المنزلي  التدبیر  أنشطة  الرتیب العمل  یشمل  قد
 والمعدات والمفروشات المنحدرات أو والخطوات والشاشات للنوافذ طفیفة إصالحات المنزلیة؛  المفروشات

 من والتخلص وجزالعشب،  والجلید،  الثلج إزالة الطبیعیة المناظر أعمال تشمل. الطبیعیة والمناظر المنزلیة؛ 
 .المیاه مصارف وتنظیف اآلفات،  ومعالجة )، القمامة جمع نقطة إلى( القمامة وإزالة القمامة، 



 رفیق
 المقدم االجتماعي والدعم اإلشراف یتضمن. أكبر أو عاًما 18 أعمارھم تبلغ الذین للبالغین مخصص الرفیق

 ،  الفواتیر ودفع ،  الخفیفة المنزلي التدبیر مھام الخدمة ھذه تشمل قد. المجتمع إعدادات وربما منزلك في
 .المالبس غسیل وخدمة ،  الطعام وإعداد ،  األساسي والتسوق ،  المھمات وخدمة

 
 

 رعاية إضافیة لألطفال ذوي اإلعاقة 
 سن دون اإلعاقة ذوي من شاب أو لطفل متخصصة رعایة اإلعاقة ذوي لألطفال اإلضافیة الرعایة تقدم
 على الحصول أو المعتاد الرعایة ) مقدمي( مقدم توظیف یمكن بحیث األطفال رعایة توفیر یتم. عاًما 18

 ).درجة  على الحصول مثل( الكسب على األسرة قدرة ساعدةلم تدریب

 أكثر الخدمة ھذه تكون أن یجب. DHHS قبل من معتمد مكان في  أو الطفل منزل في الرعایة توفیر یتم
 .الیوم في ساعة 12 من أقل ومتوسط أسبوع كل األسبوع في ساعتین من

 
 

 في البیت مجددا 
التمریض لالنتقال إلى سكن أكثر استقاللیة. قد تكون مؤھالً عندما   منشأةسكان  Home Againیدعم 

  المقیم بھا التمریض منشأةتم دفع خدمات  و الذى عاًما ویقیم حالیًا في منشأة تمریض  18یزید عمرك عن 
 لمدة ثالثة أشھر على األقل.   Medicaidمن قِبل 

 

حیث تكون مسؤوالً عن نفقات  خاص، لى مسكن تشمل ھذه الخدمة نفقات التأسیس غیر المتكررة لالنتقال إ
رسوم   للتأجیر؛ ودائع الضمان  األساسي؛ المعیشة الخاصة بك. تشمل العناصر والخدمات المغطاة األثاث 

 .و وسائل التأقلم الخاصة بالمعاقین للمرافق؛ التأسیس أو الودائع 
 
 

 تعديالت المنزل والمركبات
 لتلبیة شاحنة،  أو سیارة أو خاص مسكن على إجراؤھا یتم مادیة تغییرات ھي والمركبة المنزل تعدیالت

 .أدائك تحسین أو الخاصة احتیاجاتك
 
 

 وجبات منزلیة 
 على والحفاظ ،  صحیة ومعدات أدوات باستخدام ،  منزلك إلى توصیلھا یتمالتي  ھي  المنزلیة  الوجبات 
 ،  للبالغین الیومیة التغذیة متطلبات من األدنى الحد ثلث استمراریة توفیرو ،  للطعام مناسبة حرارة درجات

 عندما منزلیة وجبات على للحصول مؤھالً  تكون قد. آلخر یوم من األطعمة من متنوعة مجموعة باستخدام
 .الخاصة وجباتك إعداد من تتمكن ال



 اتصل علیھا، للحصول مؤھل أنت ما ومعرفة ت،الخدما ھذه حول  المعلومات من لمزید
 أن قبل  الشخص على تركز التي خطتك في خدماتك تحدید یجب . بك الخاص الخدمة  بمنسق

 .لك الخدمات لتقدیم الخدمة مزود تفویض یتم

 مھارات االستقاللیةال بناء  
          ) IADL) ، واألنشطة المفیدة للحیاة الیومیة (ADLبناء مھارات االستقالل بتعلیم أنشطة الحیاة الیومیة (یقوم      

 ، وإدارة المنزل لزیادة االستقالل. یتم توفیره في منزلك ومجتمعك. 
 

دام المرحاض والتنقل  قد تشمل ھذه الخدمة مھام تعلیمیة مثل االستحمام وارتداء المالبس وتناول الطعام واستخ     
 والتدبیر المنزلي والتنظیف واستخدام وسائل النقل وإدارة األموال والتسوق.

 النقل غیر الطبي 
 في العیش في االستمرار على لمساعدتك المجتمع مصادر المساعدة في وإلى من النقل  الطبي  غیر  النقل یوفر

 .منزلك
 

 رعاية شخصیة 
 تشمل  وقد بالصحة،  المتعلقة والمھام)  ADL( الیومیة الحیاة أنشطة يف المساعدة الشخصیة العنایة تشمل

 .ومجتمعك منزلك في توفیره یتم). IADL( الیومیة للحیاة مفیدة أنشطة

 .إعاقة من تعاني تكن لم إذا لنفسك بھا تقوم ما عادة التي المھام إنجاز في الخدمة ھذه تساعدك
 

 )PERSنظام االستجابة للطوارئ الشخصیة (
PERS متصل النظام. الطوارئ حالة في ما بشخص االتصال في لمساعدتك یستخدم إلكتروني جھاز ھو 
 .زر على تضغط عندما االتصال مركز أو المعین الشخص ویبلغ بھاتفك

 

 الرعاية المؤقتة 
 الرعایة المؤقتة. بنفسك االعتناء یمكنك ال عندما استخدامھا یمكنك المدى  قصیرة خدمة يھ الرعایة المؤقتة

 أنشطة في الخدمة الخاص بك مزود یساعد. معك یعیش الذي المعتاد الرعایة لمقدم أیضا مؤقتة راحة ھي
 .واإلشراف الصحة والمحافظة علي الیومیة الحیاة
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