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في قانون والیة نبراسكا المعدل   إعاقات النمویتم تعریف 
83-1205. 

بما في ذلك  ومزمنة،ھي إعاقة شدیدة   إعاقات النمو
بخالف المرض العقلي. یجب أن یكون  الذھنیة،اإلعاقة 

 .لدى الشخص تشخیص

یجب أن تسبب اإلعاقة ضعفًا عقلیًا أو جسدیًا ال یُعزى فقط 
 .اضطراب عاطفي حاد أو مرض عقلي مستمرإلى 

قبل أن یبلغ  النمو،یجب أن تحدث اإلعاقة خالل فترة 
عاًما. یجب أن یستمر على األرجح طوال  22الشخص 

 .حیاة الشخص
یجب أن تؤدي اإلعاقة إلى قیود وظیفیة كبیرة في 

 :المجاالت التالیة من األداء التكیفي
• 

•

• 

•

• 
• 
• 

  األمیة، ومحو  اللغة،المھارات المفاھیمیة: •
والتوجیھ  األرقام،ومفاھیم  والوقت، والمال،
 .الذاتي

المھارات االجتماعیة: مھارات التعامل مع 
واحترام   االجتماعیة،والمسؤولیة  اآلخرین،

وحل المشكالت   والحذر، والسذاجة، الذات،
والقدرة على اتباع القوانین   االجتماعیة،

 .والقواعد وتجنب الوقوع ضحیة
 الیومیة، یة: أنشطة الحیاة المھارات العمل

الرعایة الشخصیة والمھارات المھنیة والرعایة الصحیة 
 .والتنقل والقدرة على العیش المستقل

یجب أن یكون لدى الشخص حاجة إلى دعم ومساعدة  
خاصة من المتوقع أن تستمر مدى الحیاة ویتم التخطیط  

 .لھا وتنسیقھا بشكل فردي

الوالدة وحتى سن التاسعة بناًء على  یتم تقییم الطفل منذ 
أیًضا في القیود بعد   DDD التشخیص وتأخر النمو. ینظر

.سن التاسعة

 إعفاءاتیتم تقدیم خدمات اإلعاقات التنمویة من خالل 
Medicaid   المنزلیة والمجتمعیة  للخدمات (HCBS).

 :یجب على الشخص 

أن تكون مواطنًا من الوالیات المتحدة األمریكیة  
أو أجنبیًا مؤھالً بموجب قانون الھجرة والجنسیة  

الفیدرالي وأن تكون حاضًرا بشكل قانوني في  
المتحدة؛ الوالیات  

 .أن تكون مقیًما في والیة نبراسكا
؛ Nebraska Medicaid كن مؤھالً لبرنامج

في قانون  لدیك إعاقة في النمو كما ھو موضح 
 و   ؛ 1205-83نبراسكا المعدل  

تلبیة مستوى الرعایة للعیش في مرفق الرعایة  
 / ICF) المتوسطة لألفراد ذوي اإلعاقة الذھنیة

IID). 
من HCBS یجب أن یختار الشخص تلقي خدمات إعفاء

Medicaid   بدالً من العیش في بیئة مؤسسیة. 

على جمیع األشخاص المؤھلین للحصول على خدمات إعاقات  یجب  
النمو التقدم بطلب وقبول أي مزایا میدیكید الفیدرالیة التي قد یكونوا  
مؤھلین لھا واالستفادة من مصادر التمویل األخرى. تشمل المصادر  

والوكاالت األخرى. یجب   DHHS المحتملة تلك الموجودة داخل 
 .ى أقصى حد ممكناستخدام الفوائد األخرى إل

 وتحدیداً خدمات إعادة التأھیل المھني مع   التعلیم،وھذا یشمل إدارة  
Nebraska VR.

 یمكن توفیر تنسیق الخدمة للمؤھلین 
 .الناس عند استیفاء المتطلبات 

• 

•

، فإنھم Medicaid عندما یكون لدیك برنامج
 .الخدمات تلك یدفعون مقابل  

، Medicaid عندما ال یكون لدیك برنامج
 .المسؤول عن التكلفة  فأنت كذلك 

ستحصل على    خدمة،عندما تطلب الحصول على منسق  
یجب أن یكون لدیك    اإلعفاء،واحد. عند تلقي خدمات 

لتوفیر إدارة الحالة وتنسیق خدماتك   (SC) منسق خدمة 
 .واإلشراف علیھا 

؟ (DD) إعاقات النمو برنامج إعفاءاتما ھو  من المؤھل؟   تنسیق الخدمة

كیفیة التقدیم

 المزایا والخدمات األخرى 

 .لتحدید األھلیة DDD أرسل طلبًا إلى
. www.ACCESSNebraska.ne.gov 

 !إلكترونیًا فقط امأل الطلب 
یمكنك أیًضا إكمال طلب ورقي لیتم تحدید أھلیتھ لجمیع  

 http://public- التطبیق موجود في  .HCBSإعفاءات 
 dhhs.ne.gov/Forms/DisplayPDF.aspx?
.item=3443 

و  وقع،  اطبع، أكمل، 
 :أرسل بالبرید إلى

DDD Eligibility 
PO Box 98947 
Lincoln NE 68509-8947 

 :بالبرید اإللكتروني إلى أو امسحھا ضوئیًا وأرسلھا  
DHHS.DDEligibility@nebraska.gov. 

6677-6266على   DDD toll-f ree یمكنك االتصال بـ
) إذا كانت لدیك أسئلة أو ترغب في إرسال طلب  877(

 .إلیك بالبرید

وطلب DHHS مكاتبیمكنك الذھاب إلى أي مكتب من 
 .المساعدة
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