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Quy chế sửa đổi của bang Nebraska 83-1216 

giải quyết tài trợ ưu tiên cho những người 

đã được xác định đủ điều kiện cho 

dịch vụ khuyết tật phát triển. 

Các ưu tiên để nhận tài trợ đối với các trường 

hợp miễn trừ DD tại nhà và Dịch vụ Dựa 

vào Cộng đồng (HCBS) của Medicaid là: 

1) Để đáp ứng nhu cầu của người dân ở khủng 

hoảng ngay lập tức do cái chết của người 

chăm sóc, tình trạng vô gia cư hoặc mối đe 

dọa đối với cuộc sống và sự an toàn của 

người đó. 

2) Để đáp ứng nhu cầu của những người đã cư 

trú trong một môi trường thể chế trong thời 

gian ít nhất 12 tháng liên tục và đang yêu 

cầu các dịch vụ dựa vào cộng đồng. 

3) Để đáp ứng nhu cầu của những người là 

phường của Sở hoặc những người được 

đặt dưới sự giám sát của 

Văn phòng quản lý tập sự bằng Hệ thống tòa 

án Nebraska 

chuyển tiếp ở tuổi 19 mà không có lựa chọn 

thay thế nào khác, như được xác định bởi 

Bộ, để hỗ trợ các dịch vụ dân cư cần thiết để 

theo đuổi kinh tế tự sự đủ đầy. 

4) Để đáp ứng nhu cầu của những người 

chuyển đổi từ hệ thống giáo dục khi trở 

thành 21 tuổi để duy trì các kỹ năng và 

nhận các dịch vụ hàng ngày cần thiết để 

theo đuổi bản thân kinh tế sự đủ đầy. 

5) Để đáp ứng nhu cầu của những người phụ 

thuộc vào một thành viên của lực lượng vũ 

trang Hoa Kỳ là cư dân hợp pháp của tiểu 

bang này do thành viên phục vụ trong quân 

đội tại Nebraska. 

6) Để đáp ứng nhu cầu của tất cả những người 

khác theo ngày nộp đơn. 
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Sinh viên tốt nghiệp 21 tuổi được cung cấp 

tài trợ theo ưu tiên tài trợ thứ tư khi chuyển 

đổi ra khỏi hệ thống giáo dục. Ưu tiên này 

là duy trì các kỹ năng và nhận được các 

dịch vụ ban ngày để theo đuổi kinh tế tự 

túc. Tài trợ dành cho các dịch vụ ban ngày 

thông qua chương trình Miễn trừ Ngày 

Người lớn dành cho Người khuyết tật Phát 

triển (DDAD) của Medicaid HCBS. 

Sinh viên mới tốt nghiệp 21 tuổi có thể 

không 

tự động nhận tài trợ khi có người có nhu 

cầu ưu tiên cao hơn. 

Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu lịch sử, trạng 

thái đã dành nguồn tài chính cho việc từ bỏ 

đủ vị trí (200 mỗi năm) để tiếp tục phục vụ 

tất cả sinh viên mới tốt nghiệp theo ưu tiên 

tài trợ thứ tư. 

Điều phối viên Dịch vụ (SC) cung cấp dịch vụ 

quản lý trường hợp được nhắm mục tiêu và 

sẵn sàng cho tất cả những người đủ điều 

kiện. 

SC có thể giúp người đó truy cập vào lợi ích 

và dịch vụ. SC có thể tham dự các buổi họp 

chương trình giáo dục cá nhân (IEP) của 

trường khi được người giám hộ mời. Người 

giám hộ có thể yêu cầu nhà trường mời SC. 

SC, hệ thống trường học, và phục hồi chức 

năng nghề nghiệp làm việc cùng nhau để 

chuyển đổi suôn sẻ sang các dịch vụ dành 

cho người lớn. 

DDD quản lý việc miễn trừ HCBS Medicaid. 
 

Một người nộp đơn xin từ bỏ các dịch vụ từ bỏ 

HCBS dành cho người khuyết tật phát triển (DD) 

của Medicaid và được xác định là đủ điều kiện. 

Điều phối viên Dịch vụ (SC) giải thích các lựa chọn dịch vụ 

miễn trừ DD tại cuộc họp cuối cùng của chương trình giáo 

dục cá nhân (IEP) trong chương trình giáo dục. 

60-90 ngày trước khi một người đủ điều kiện tốt 

nghiệp, SC của họ bắt đầu quá trình tiếp nhận. 

DDD hoàn thành đánh giá để xác định số tiền tài trợ 

mà người tham gia sẽ nhận được để đáp ứng nhu 

cầu của họ. 

Người tham gia chọn nhà cung cấp để sử 

dụng cho các dịch vụ từ bỏ DD của họ. 

Người đó phải chấp nhận vị trí từ bỏ DDAD để trở 

thành người tham gia vào các dịch vụ DD theo ưu 

tiên thứ tư. 

DDD liên hệ với người đó và đưa ra một vị trí từ bỏ 

DDAD. Vị trí miễn trừ này cung cấp tài trợ cho các 

dịch vụ ngày DD sau khi tốt nghiệp. 

SC hoàn thành việc giới thiệu cho bất kỳ nhà cung 

cấp đại lý nào và giúp bất kỳ nhà cung cấp độc lập nào 

đăng ký.  

SC tổ chức cuộc họp kế hoạch hỗ trợ cá nhân (ISP) 

để xác định các dịch vụ miễn trừ DD và phân công 

trách nhiệm cho các nhà cung cấp. 

SC hoàn thành ủy quyền dịch vụ chỉ định tài trợ cho 

các nhà cung cấp. 

Cơ quan đăng ký DD là danh sách những 

người đủ điều kiện đang chờ các dịch vụ từ bỏ 

DD và những người: ∙ Đáp ứng mức độ chăm 

sóc của tổ chức với mức độ cần thiết phù hợp 

với Cơ sở Chăm sóc Trung cấp dành cho 

Người Khuyết tật Trí tuệ (ICF-IID) và 

• Nhận Medicaid (hoặc là một đứa trẻ hội đủ 

điều kiện nếu không phải là thu nhập của 

cha mẹ). 

• Những người trong Cơ quan đăng ký DD 

đang chờ được cấp vốn theo chế độ ưu 

tiên từ bỏ DD. 

Danh sách những người đủ điều kiện bước 

sang tuổi 21 được dựa trên Cơ quan đăng ký 

DD. Một người chấp nhận các dịch vụ ban ngày 

thông qua Miễn trừ DDAD có thể vẫn có tên 

trong Sổ đăng ký cho các dịch vụ dân cư thông 

qua Miễn trừ Khuyết tật Phát triển Toàn diện 

(CDD) của Medicaid HCBS. 

 

Một người từ chối Miễn trừ CDD khi các dịch vụ 

cư trú được cung cấp sẽ bị loại khỏi Cơ quan 

đăng ký DD và sẽ cần phải nộp đơn lại nếu họ 

muốn các dịch vụ miễn trừ DD của Medicaid 

HCBS trong tương lai. 

 

Câu hỏi? Gửi email tới 

DHHS.DDRegistry@nebraska.gov 

Bất kỳ người nào đủ điều kiện nhận Medicaid 

HCBS Các dịch vụ miễn trừ DD phải xin và 

chấp nhận bất kỳ quyền lợi Medicaid liên bang 

nào mà họ có thể đủ điều kiện, và các lợi ích từ 

các nguồn tài trợ khác trong DHHS và các cơ 

quan khác, ở mức tối đa có thể.  

Điều này bao gồm Bộ Giáo dục. Cụ thể, nó bao 

gồm các dịch vụ phục hồi chức năng nghề 

nghiệp. 


