
“Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn”  
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QUẢNG CÁO 

Già và Khuyết tật 

DDD 

Sở Y tế và Con người 

Nebraska 

Dịch vụ, Bộ phận Khuyết tật 

Phát triển 

Đây là bộ phận DHHS quản 

lý Miễn trừ AD. 

HCBS 

Dịch vụ tại nhà và dựa vào 

cộng đồng 

NF-LOC 

Mức độ Chăm sóc của Cơ 

sở Điều dưỡng 

SC 

Điều phối dịch vụ 

Gọi miễn phí 

(877) 667-6266

Đơn xin Miễn trừ AD và Tính đủ 

điều kiện cho Dịch vụ 
Đối với các câu hỏi về đơn xin Miễn 

trừ AD của bạn hoặc tính đủ điều kiện: 

DHHS.ADWaiverApp@nebraska. 

gov 

Các câu hỏi chung cho các dịch 

vụ tại nhà và dựa vào cộng 

đồng Đối với bất kỳ câu hỏi nào khác 

về Dịch vụ dựa vào cộng đồng: 

DHHS.DDDCommunityBasedService 

s@nebraska.gov 

DDD sẽ cung cấp thông tin liên hệ cho 

Dịch vụ đã chọn của người tham gia 

Văn phòng điều phối sau khi xác định 

Mức độ Chăm sóc của Cơ sở Điều 

dưỡng. 

DHHS    
Division of Developmental Disabilities 

Nebraska State Office Building 

301 Centennial Mall South 

PO Box 98947 

Lincoln, NE 68509-8947 

Điện thoại: (877) 667-6266 

E-mail: dhhs.dddcommunitybasedservices@nebrsaka.gov

mailto:DHHS.ADWaiverApp@nebraska.gov


Việc miễn trừ Medicaid HCBS cho phép quỹ 
Medicaid liên bang và tiểu bang, nếu không thì sẽ 
được sử dụng để cung cấp các dịch vụ trong các 
cơ sở thể chế, để được sử dụng cho các dịch vụ 
tại gia đình và cộng đồng. Một người phải có 
Medicaid để nhận các dịch vụ miễn trừ.  

AD Waiver dành cho người lớn từ 65 tuổi trở lên 
và người từ 0-64 tuổi bị khuyết tật về thể chất. Nó 
cung cấp các dịch vụ trong cộng đồng liên quan 
đến nhu cầu của người tham gia. Các dịch vụ sau 
đây có thể là có sẵn: 

∙ Sức khỏe ngày dành cho người lớn

∙ Hỗ trợ sống

∙ Công nghệ hỗ trợ

∙ Chore

∙ Bạn đồng hành

∙ Chăm sóc bổ sung cho trẻ em khuyết tật

∙ Về nhà

∙ Sửa đổi nhà và phương tiện

∙ Bữa ăn Giao tại Nhà

∙ Xây dựng kỹ năng độc lập

∙ Vận chuyển phi y tế

∙ Chăm sóc cá nhân

∙ Hệ thống ứng phó khẩn cấp cá nhân
(NGƯỜI) 

∙ Nghỉ ngơi

Làm việc với Điều phối viên dịch vụ của bạn để 
xem các dịch vụ bạn đủ điều kiện nhận.  

Tất cả những người nộp đơn đủ điều kiện cho 
AD Miễn trừ phải xin và chấp nhận bất kỳ 
Medicaid liên bang nào lợi ích mà họ có thể 
đủ điều kiện và lợi ích từ các nguồn tài trợ 
khác trong Sở và các cơ quan khác, ở mức 
tối đa Phạm vi có thể. Các dịch vụ thường 
được bảo hiểm theo Medicaid, hoặc các 
chương trình khác, sẽ được sử dụng trước 
các dịch vụ miễn trừ. 

Để đủ điều kiện nhận các dịch vụ Miễn trừ AD, 
một người phải: 

∙ Là công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
hoặc một người nước ngoài đủ điều kiện

theo liên bang 
Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch và 
có mặt hợp pháp tại Hoa Kỳ; 

∙ Là cư dân của Bang Nebraska; ∙ Đủ điều

kiện nhận Nebraska Medicaid; ∙ Bị khuyết

tật hoặc trên 65 tuổi; ∙ Đáp ứng Cấp độ 
Chăm sóc của Cơ sở Điều dưỡng (như 

nêu trong 471 NAC 12); và 

∙ Có nhu cầu về các dịch vụ miễn trừ.

Một người phải chọn nhận HCBS 
Medicaid Từ bỏ các dịch vụ thay vì sống 

trong một tổ chức cài đặt.  

Mức độ Chăm sóc Người già và Người khuyết tật 

(NF-LOC) dựa trên mức độ chăm sóc cần thiết để 

sống trong một cơ sở điều dưỡng. Đánh giá mức 

độ chăm sóc công cụ phụ thuộc vào độ tuổi của 

người nộp đơn. 

NF-LOC cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên) bao 

gồm nhu cầu trong sinh hoạt hàng ngày, các yếu 

tố nguy cơ, điều trị y tế, các yếu tố nhận thức. 

NF-LOC cho bọn trẻ bao gồm các điều kiện y tế 

và các phương pháp điều trị, các hoạt động sinh 

hoạt hàng ngày, và các những cân nhắc. 

∙ NF-LOC cho Trẻ từ sơ sinh đến 47 tháng tuổi

được đánh giá dựa trên nhu cầu liên quan đến tối

thiểu của một tình trạng y tế xác định hoặc điều trị

trong 471 NAC 43.

∙ Trẻ em từ 4 đến 17 tuổi được đánh giá với công

cụ đánh giá tiêu chuẩn áp dụng để xác định mức

độ chăm sóc của cơ sở điều dưỡng tiêu chí cho

độ tuổi cụ thể của họ.

Gửi đơn đăng ký tới DDD để đủ điều 
kiện được xác định. Ứng dụng tại http://
public-dhhs.ne.gov/Forms/ 
DisplayPDF.aspx? Item = 3443 . 

Chỉ cần điền vào đơn đăng ký để được 
xác định đủ điều kiện để được miễn tất 
cả các HCBS. 

Bạn có thể hoàn thành, in, ký và gửi 
thư tới: Tính đủ điều kiện của DDD 

Hộp thư bưu điện 98947 
Lincoln, NE 68509-8947 

Hoặc gửi email tới: 
DHHS.ADWaiverApp@nebraska.gov . 

Bạn có thể gọi DDD theo số miễn phí 
(877) 667- 6266 nếu bạn có thắc mắc 
hoặc muốn ứng dụng sẽ được gửi cho 
bạn.

Bạn cũng có thể đến bất kỳ văn 
phòng DHHS nào và yêu cầu hỗ trợ. 

Điều phối dịch vụ được cung cấp cho tất cả 
những người tham gia của AD Waiver. Dịch 
vụ của bạn Điều phối viên (SC) cung cấp 
quản lý trường hợp để điều phối và giám sát 
các dịch vụ của bạn. 

Nhà cung cấp Điều phối Dịch vụ của 
bạn là được xác định bởi độ tuổi của 
bạn: 
∙ Sơ sinh đến ba tuổi: Phát triển sớm
Mạng

∙ Tuổi từ ba đến 17: Văn phòng địa
phương của DHHS

∙ Từ 18 tuổi trở lên: Đại lý khu vực
trên Agingor League of Human
Dignity

mailto:DHHS.ADWaiverApp@nebraska.gov



