
“Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp 

hơn”  

DDD 

Sở Y tế và Con người 

Nebraska 

Dịch vụ, Bộ phận Khuyết tật 

Phát triển 

KHÁC NHAU 

Số tiền Ngân sách Cá 

nhân: ngân sách của người 

tham gia để trả cho các 

dịch vụ. 

ICAP 

Khoảng không quảng cáo 

cho Kế hoạch Khách hàng 

& Đại lý: đánh giá được sử 

dụng. 

ISP 

Kế hoạch Hỗ trợ Cá nhân: 

người của người tham gia- 

kế hoạch tập trung. 

OAP 

Quy trình đánh giá khách 

quan: quy trình xác định 

ngân sách. 

Khi bạn được phỏng vấn, hãy ghi nhớ 

ICAP được thiết kế để quyết định nhu 

cầu hỗ trợ của người tham gia. ICAP là 

một đánh giá dựa trên nhu cầu, không 

phải là một đánh giá dựa trên sức 

mạnh. Điều này có nghĩa là chúng tôi 

đánh giá cách người tham gia sẽ làm 

nhiệm vụ nếu họ không có sự giám sát. 

Khi bạn xếp hạng một mặt hàng, hãy 

xem xét những hỗ trợ và lời nhắc nào 

được đưa ra. Đôi khi bạn có thể quên 

bạn đã hỗ trợ bao nhiêu vì bạn cung 

cấp hàng ngày. Khi xếp hạng người 

tham gia, bạn phải xem xét cách họ sẽ 

làm mà không có sự giám sát hoặc 

Cứu giúp. Họ sẽ làm như thế nào nếu 

bạn là đi trong ngày? 

Khi bạn không hiểu thang điểm đánh 

giá hoặc một câu hỏi, hãy nói với người 

phỏng vấn bạn. Bạn có thể hỏi 

các câu hỏi. Người hoàn thành ICAP ở 

đó để giúp bạn trả lời chính xác. Người 

này không thể cho bạn biết câu trả lời 

của bạn nên là gì. 
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Quá trình đánh giá khách quan được sử 

dụng để xác định số tiền ngân sách cá 

nhân hàng năm của người tham gia. 

Theo luật tiểu bang, Neb. Rev. Số liệu 

thống kê. 83-1216 (1) , DHHS phải sử 

dụng một quy trình đánh giá khách quan 

để xác định số tiền tài trợ của người 

tham gia để chi trả cho các dịch vụ Miễn 

trừ Khuyết tật Phát triển (HCBS) 

Medicaid của họ.  

Kết quả từ quá trình đánh giá khách 

quan được chuyển thành số tiền ngân 

sách cá nhân của người tham gia 

(IBA) . Ngân sách là số tiền tài trợ tối đa 

có sẵn cho một người tham gia mỗi 

năm miễn trừ.  

Ngân sách được xác định dựa trên quá 

trình đánh giá khách quan. Số tiền ngân 

sách cá nhân được xác định trước khi 

người tham gia kế hoạch hỗ trợ cá 

nhân đầu tiên ( ISP ) cuộc họp được tổ 

chức . Quá trình đánh giá khách quan 

nhằm tính toán số tiền tài trợ như nhau 

cho những người đủ điều kiện với các 

kỹ năng và khả năng tương tự. 

Quá trình đánh giá khách quan là hoàn 

thành khi một người mới sử dụng dịch 

vụ và hai năm một lần khi nhận dịch vụ. 

Hành trang cho việc lập kế hoạch cho 

khách hàng và đại lý (ICAP) là bản đánh 

giá được sử dụng để đo lường nhu cầu, kỹ 

năng và khả năng của một người đối với 

quá trình đánh giá khách quan. 

ICAP là một đánh giá được công nhận trên 

toàn quốc. Nebraska sử dụng nó để đảm bảo 

tài trợ được cấp theo nhu cầu. 

ICAP đo lường bốn loại kỹ năng 

thích ứng: 

∙ Kỹ năng vận động 

∙ Kỹ năng giao tiếp và xã hội 

∙ Kỹ năng sống cá nhân 

∙ Kỹ năng sống cộng đồng 

ICAP đo lường tám loại hành vi của 

vấn đề: 

∙ Đau cho bản thân 

∙ Gây tổn thương cho người khác 

∙ Hủy hoại tài sản 

∙ Hành vi gây rối 

∙ Thói quen khác thường / lặp lại 

∙ Hành vi xúc phạm xã hội 

∙ Rút tiền hoặc Hành vi thiếu chú ý ∙ 

Hành vi bất hợp tác 

Người giám hộ của người tham gia có thể không được phỏng vấn khi người giám hộ không phù hợp với các 

tiêu chí. Người giám hộ sẽ được thông báo về ICAP sắp tới. Khi người giám hộ nói rằng họ muốn quan sát 

hoặc tham gia một cuộc phỏng vấn ICAP, họ có thể tham gia. 

ICAP được hoàn thành với đầu vào từ  vấn 

mọi người. Các cuộc phỏng vấn có thể 

được thực hiện với giáo viên, nhà bán giáo 

dục, gia đình, nhân viên nhà cung cấp dịch 

vụ và những người khác của người tham 

gia.  

Bạn có thể được phỏng vấn trong quá 

trình ICAP nếu bạn: 

1  Đã biết người tham gia ít nhất ba 

tháng. Bạn đã biết người đó càng 

lâu, bạn càng biết nhiều về các kỹ 

năng của họ. 

2  Thường xuyên gặp người tham gia 

 suốt cả tuần qua. Bạn có thể 

 cung cấp trả tiền trực tiếp hoặc tự 
nhiên hỗ trợ cho người đó. 

Người hoàn thành ICAP xem xét các tài liệu 

như học bạ, dữ liệu chương trình, hồ sơ y tế, 

tài liệu pháp lý và đánh giá nhà cung cấp. 

Người này được đào tạo để cho điểm ICAP 

dựa trên các cuộc phỏng vấn và tài liệu. Các 

tiêu chuẩn và thông lệ của tiểu bang được 

nêu trong sổ tay ICAP. 

ICAP được nhập vào một chương trình máy 

tính để tính điểm. Điểm này xác định ngân 

sách. Khi ICAP một cuộc phỏng vấn ICAP, họ 

có thể tham gia.dẫn đến thay đổi ngân sách, 

Điều phối viên dịch vụ chia sẻ số tiền này với 

người tham gia và phát triển kế hoạch dịch 

vụ. 


