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یتناول التمویل  1216-83قانون والیة نبراسكا المعدل 
ذي األولویة لألشخاص الذین تم تحدید أھلیتھم للحصول 

 على خدمات إعاقات النمو.
أولویات تلقي التمویل على إعفاءات المساعدة 

للخدمات  Medicaidمن برنامج  المباشرة
 ھي:) HCBSالمنزلیة والمجتمعیة (

 لالستجابة الحتیاجات الناس في
وفاة مقدم الرعایة أو التشرد أو  بسببطارئة أزمة 

 تھدید حیاة وسالمة الشخص.
لالستجابة الحتیاجات األشخاص الذین أقاموا في 

شھًرا متتالیًا  12بیئة مؤسسیة لمدة ال تقل عن 
 ویطلبون خدمات مجتمعیة.

عنابر القسم أو 
 األشخاص

 وضعت تحت إشراف
 بواسطة مكتب إدارة المراقبة

 نظام المحاكم نبراسكا من ھم
مع عدم وجود بدائل أخرى ،  19االنتقال عند سن 

 على النحو الذي یحدده
الالزمة لتحقیق الدائرة ، لدعم الخدمات السكنیة 

 االكتفاء الذاتي االقتصادي.
 لالستجابة الحتیاجات الناس

للحفاظ عاًما 21االنتقال من نظام التعلیم عند بلوغ سن 
على المھارات وتلقي الخدمات الیومیة الالزمة لتحقیق 

 االكتفاء الذاتي االقتصادي.
معالي أحد أفراد 

 من ھو مقیم قانوني فيمسلحة األمریكیةالقوات ال
ھذه الوالیة بسبب المھمة العسكریة للعضو 

 الخدمة في نبراسكا.
الحتیاجات جمیع األشخاص اآلخرین حسب لیجیب

 تاریخ تقدیم الطلب.

http://nebraskalegislature.gov/laws/statutes.php?statute=83-1216
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 .Medicaid HCBS بإدارة إعفاءات DDD تقوم 
 
 
 
 
 

 
عاًما التمویل في إطار أولویة  21یُعرض على خریج یبلغ من العمر 

 التمویل الرابعة عندما 
الخروج من النظام التعلیمي. ھذه األولویة ھي الحفاظ على المھارات  

التمویل  وتلقي الخدمات الیومیة لتحقیق االكتفاء الذاتي االقتصادي. 
 للخدمات الیومیة 

 للیوم البالغ لإلعاقات التنمویة Medicaid HCBS من خالل إعفاء
(DDAD). 

 
عاًما 21ال یجوز للخریج البالغ من العمر   

تلقي التمویل تلقائیًا عندما یكون ھناك شخص لدیھ حاجة ذات أولویة 
 .أعلى

 
خصصت الدولة تمویًال كاٍف   التاریخیة، استنادًا إلى البیانات  ذلك، ومع 

في السنة) لمواصلة خدمة جمیع الخریجین الجدد تحت   200للتنازل (
.أولویة التمویل الرابعة

 

ھو قائمة باألشخاص المؤھلین الذین ینتظرون خدمات   DD سجل 
 : ومن DD إعفاء
عبارة عن قائمة بالمستوى المؤسسي للرعایة   DD سجل  •

مستوى الحاجة المتوافق مع مرفق الرعایة  المؤھلة مع 
 (ICF-IID) المتوسطة لألفراد ذوي اإلعاقات الذھنیة 

   واألشخاص المناسبین الذین ینتظرون خدمات التنازل عن
DD   والذین 

  أو أن تكون طفًال مؤھالً إذا لم یكن( میدیكید تلقي  •
 )للحصول على دخل الوالدین مستحقا

للحصول على   DD ینتظر األشخاص المسجلون في سجل 
 .تحت األولویة DD تمویل إلعفاء

 
عاًما  21تستند قائمة األشخاص المؤھلین الذین یبلغون من العمر    

. یجوز للشخص الذي یقبل الخدمات الیومیة من  DDإلى سجل 
أن یظل في السجل للخدمات السكنیة من  DDADخالل تنازل 

 Medicaid) لـ CDDخالل إعفاء اإلعاقات التنمویة الشاملة (
HCBS 

 
 یرفض التنازل عن العنایة الواجبة عند تقدیم الخدمات السكنیة  الشخص الذي       
وسیحتاج إلى إعادة تقدیم طلب إذا كان یرید   DD ، سیتم حذفھ من سجل      

                 في المستقبل Medicaid من HCBS من DDD خدمات إعفاء على الحصول
   
 

 
ھي خدمة  مستھدفة و ملف حالة طبیةإدارة  (SC) یوفر منسق الخدمة

 .لجمیع األشخاص المؤھلین ةمتاح
 

یمكن أن تساعد اللجنة العلیا الشخص في الوصول إلى المزایا  
األخرى. یمكن للجنة العلیا حضور اجتماعات البرنامج  والخدمات 

عند دعوة ولي األمر. یمكن لولي  (IEP) التعلیمي الفردي للمدرسة
 .SC األمر أن یطلب من المدرسة دعوة

 
تعمل اللجنة العلیا والنظام المدرسي وإعادة التأھیل المھني معًا من 

.أجل االنتقال السلس إلى خدمات البالغین 

 
  

یختار المشارك مقدمي الخدمة الذین یجب علیھم استخدام خدما ت 
  DDتنازل

ِ ُ

 

 
 

 
 

Questions? Email DHHS.DDRegistry@nebraska.gov  
 
 
 

 

 

یجب أن یتقدم أي شخص مؤھل للحصول على خدمات اإلعفاء من  
للحصول على أي مزایا میدیكید   Medicaid HCBS DDبرنامج 

واالستفادة   وقبولھا، الفیدرالیة التي قد یكونون مؤھلین للحصول علیھا 
إلى  األخرى، والوكاالت  DHHSمن مصادر التمویل األخرى داخل 

 أقصى حد ممكن.

یشمل   التحدید، رة التربیة والتعلیم. على وجھ وھذا یشمل وزا  
 خدمات إعادة التأھیل المھني.

 و   من مزودین الخدمات منسق الخدمة یكمل اإلحالة ألي وكالة
 .یساعد أي مقدمي خدمات مستقلة في التسجیل

لتحدید خدمات   (ISP) اجتماع خطة الدعم الفردي  SC تعقد
الخدماتوتعیین المسؤولیة لمقدمي  DD إعفاء . 

تكمل اللجنة العلیا تصاریح الخدمة التي تخصص التمویل  
 .لمقدمي الخدمات

لیصبح مشارًكا  DDAD یجب أن یقبل الشخص خانة إعفاء
 DDDفي خدمات   من األولویة الرابعة

 
  1216-83ماذا یعني قانون والیة نبراسكا المعدل 

 للخریج؟

تقییًما لتحدید مبلغ التمویل الذي سیحصل علیھ   DDDتُكمل 
 المشارك لتلبیة احتیاجاتھ.

 خصوماتل خانةقسم اإلعاقات النمائیة یتصل بالشخص ویعرض 
DDAD. یوم  توفر خانة اإلعفاء ھذه التمویل لخدماتDD  بعد
 التخرج 

 منسق الخدمة تخرج الشخص المؤھل ، تبدأیوًما قبل  60-90
 .تسجیلالخاصة بھم في عملیة ال

  DD سجل

 المزایا والخدمات األخرى

 الخدمة منسقو

في   DD خیارات خدمة اإلعفاء من (SC) یشرح منسق الخدمة
في البرنامج  (IEP) للبرنامج التعلیمي الفرديآخر اجتماع 

 .التعلیمي

یقدم الشخص طلبًا للحصول على خدمات اإلعفاء من اإلعاقات  
 .ویتم تحدید أھلیتھ Medicaid من (DD) التنمویة

البالغ من   DD عرض التمویل للخریجین المؤھلین لبرنامج
عاًما  21العمر   
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