
DHHS 

Division of Developmental Disabilities 

(877) 667-6266

တ ၢ်ပတ ံထ ီီၣ် DD ဒီီး တ ၢ်က  ီးဝဲဘီၣ်ဝ ဲ
လ  တ ၢ် သံ  ၢ်တ ဖီၣ်ဘီၣ်ဃီး တၢ် ပတထံ ီီၣ်တၢ်  မ့တ မ့ၢ် 
တ ၢ် က  ီး ဝဘဲီၣ်ဝဲအ ဂီၢ်-

ov 

DD တ ၢ်ဆ ဲီးလ ီီၤမံီၤ 
လ  တ ၢ် သံ  ၢ်တ ဖီၣ်ဘီၣ်ဃီး တၢ် အ ိီၣ်ခီိး တ ၢ်လ   
တ ၢ် ဟ့ီၣ်မီၤစ ီၤတ ဖီၣ်အ ဂီၢ် - 

တ ၢ် သံ  ၢ် ထ ီရီီၤတ ဖီၣ်လ  ပ ီၤတ ဝ တ ၢ်ဟ့ီၣ်မီၤစ ီၤတ
ဖီၣ်အ ဂီၢ် 
လ  တ ၢ်သံ  ၢ်တဖီၣ်ဘီၣ်ဃီးပ ီၤတဝ တ ၢ်ဟ့ီၣ်မီၤစ  ီၤ
တဖီၣ်အဂီၢ်- 

@nebraska.gov 

တၢ်ကကၢွဲးဝ ဘုၣ်ဝ လၢ 
တၢ်ဟ ုၣ်မၤစၢၤတဖုၣ်အဂ ၢ် 

တၢ်ဆ ွဲးက  ွဲးလၢအက ဘ  ွဲးလ ၢ  
တၢ်ကကၢွဲးဝ ဘုၣ်ဝ ဒ ွဲးတၢ် ဟ ုၣ်မၤစၢၤ 
တဖုၣ်အဂ ၢ် 

Nebraska State Office Building
301 Centennial Mall South 
PO Box 98947 
Lincoln, NE 68509-8947 
လီတဲစိ- (877) 667-6266 

တၢ်က  ွဲးဖ ုၣ် 
အရ့ဒ ုၣ်လၢကသ ုၣ်ညါ 

DD 

Developmental Disabilities 

(တ ၢ်ဒိီၣ်ထ ီီၣ်ထ ီထ ီီၣ်တၢ်တသ့တဘီၣ်တ

ဖီၣ်တမံီၤမံီၤ) 

DDD 

Nebraska Department of Health 

and Human Services, Division of 

Developmental Disabilities 
(န ံီၣ်ကဘီၣ်စ  ီၣ်ဆ  ီၣ်ခ ျ့ ဒီီး ပ ီၤ ညီတ ၢ်

ဟ့ီၣ်မီၤစ ီၤတ ဖီၣ်ဝဲီၤ  ီိၤ, 

တ ၢ် ဒိီၣ်ထ ီီၣ်ထထီ ီီၣ်တၢ်တ သ့တ ဘီၣ်တ

ဖီၣ် အ ိီၣ်တမံီၤမံီၤအ ဝဲီၤဒ့)
HCBS 

Home and Community- Based 

Services 
(ဟံီၣ်ဒီီး ပ ီၤတဝ  တၢ် ဟ့ီၣ်မီၤစ ီၤတဖီၣ်)

SC 

Service Coordination 

(တ ၢ်ဟ့ီၣ်မီၤစ  ီၤပ ဆ   တ ၢ်) 

VR 

Vocational Rehabilitation 

(တ ၢ် လ  ၢ်အ ီီၣ်သီး သမ တ ၢ် မီၤဂ့ီၤထ ီီၣ် ့ီၤတ ၢ်) 
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တၢ်တသ တဘုၣ် ဘုၣ်ဃွဲးတၢ်ဒ ုၣ်ထ ုၣ် ထ ထ ုၣ် 
န ုၣ် မ ၢ်တၢ်မန ၤလ ုၣ် . 

တၢ် တသ့တဘီၣ် ဘီၣ်ဃ ီးတၢ် ဒီိၣ် ထီီၣ် ထီထီီၣ် န ီၣ် တၢ် အိီးထီီၣ်အခပီညလီ
 ီၢ်စဲီၣ် သဲစီးအပ ီၤဖဲ  Nebraska Revised Statute 83-1 205 န ီၣ် လီီၤ .  

တၢ် တသ့တဘီၣ် ဘီၣ်ဃ ီးတၢ် ဒီိၣ် ထီီၣ် ထီထီီၣ် မၢ့်  တၢ် တလ တပ ီဲၤ 
လ အနီးဒီီး  တီၢ် ယံ ံာ်, ပီၣ်ဃ   ံာ်တၢ် သ့ီၣ်ညါန ၢ် ပ ၢ် တလ တပ ီဲၤ, 
တမ့ၢ် ထဲသီးတၢ် ဆါဘီၣ် န ီၣ် လီီၤ .  ပ ီၤတဂီၤအံီၤ  ဘ ီၣ်မီၤ တၢ် ဃ    ၢ် 
တၢ် ဆါအ လ  ံာ်န ီၣ် လီီၤ . 

တၢ်တသ့တဘ ီၣ်အီံၤ  ဘီၣ်ဒ ီးအိီၣ်ထီီၣ်သီးမ့တမ့ၢ် နီၢ်ခိတဘီၣ်ဘ  ီီးဘ ီၣ်ဒါ, 
လ တမ့ၢ်ခီဖ ထဲိဒီၣ်လ  သီးတၢ်တ ၢ်ဘ ီၣ် တၢ်မီၤတံ ံာ်တ ံာ်လ အနီး မ့တမ့ၢ် 
သီးတၢ်ဆါအဃဘိ ီၣ်န ီၣ်လီီၤ. 

တၢ်တသ့တဘ ီၣ်အီံၤ  ဘီၣ် ဲထီီၣ် အသီးဖဲတၢ် ဒီိၣ် ထီီၣ်ထီထီီၣ် အဆ  
 တီၢ်, တခ  ီးပ ီၤ တဂီၤ အံီၤပ ဲီၤ ထီီၣ်  22 နံီၣ်ဘ ီၣ်န ီၣ် လီီၤ .  တၢ် အီံၤ  ဘီၣ် 
မ့ၢ် တၢ် လ အ ဲထီီၣ် သီးသ့ဆ ညါတ ီၤ ပ ီၤ တဂီၤ အံီၤ ဒီအတၢ် အီိၣ် မ န ီၣ် လီီၤ . 

တၢ်တသ့တဘ ီၣ်အီံၤ  ဘီၣ် ဒ ီးအီိၣ် ထီီၣ် တၢ် ဖံီးတၢ် မီၤ အတၢ် တတဃီ  ံာ် 
တၢ် အဒီိၣ် အမ ၢ် တဖီၣ် လ  တၢ် ဖံီးတၢ် မီၤ အလီၢ်  ဝီီၤ လ  အဖလီ ံာ်အပ ီၤ 
န ီၣ် လီီၤ - 
• ခ ုၣ်န  ူာ်အတၢ်ထ ုၣ်ဆ ကမ ုၣ်တၢ်သ ဖ ွဲးသ မၤတၢ်တဖုၣ်-    ိံာ်,

တၢ်သ့  ဲီးသ့ဖီး,   ီိၣ်စ့, တၢ်ဆ  တီၢ်, နီီၣ်ဂံၢ်တၢ်ဆိ မိီၣ်
တဖီၣ်, ဒီီး တၢ်နဲီၣ်လီီၤနီၢ် စၢ်အသီး.

• တၢ်ရ့လ  ူာ်မၤသက ွဲးအတၢ်သ ဖ ွဲးသ မၤတဖုၣ်- တၢ် ရျ့လိ ံာ်သီးဒီီး
ပ ီၤ အဂီၤ တၢ် သ့ဖံီးသ့မီၤ တဖီၣ်, တၢ် ရျ့လိ ံာ်မီၤသ ိီးတၢ်
တၢ်ဟ ံီးန ၢ် မ ဒါ, တၢ်သ့ီၣ် ညါပ ံာ် ဲလီီၤ ီ့ၤသီး,  တၢ် ဘီၣ် လီန ၢ် အီီၤ
ည ီ ဒီၣ်, တၢ် ပလီၢ်ပဒီသီး, တၢ်ဘ  ါရ တဲၢ် ရျ့လိ ံာ်မီၤ သ ိီး
တၢ် ဂ့ၢ် ီ, ဒီီး တၢ် သ့တၢ်ဘ ီၣ်လ  လ ီၤ ပိ ံာ်မီၤ ထ ဲသဲစီး
ဒီီးတၢ် ဘ   တဖီၣ် ဒီီးလ  ဟ ီးဆ ဲီးတၢ် ဒ ီးတ ၢ်ဘ ီၣ်တၢ် န ီၣ် လီီၤ .

• တၢ်မၤအတၢ်သ ဖ ွဲးသ မၤတဖုၣ်-  ိီးနီံၤ ဒဲီးတၢ် အီိၣ် မ အတၢ်ဟ  ီးတၢ် ဂဲီၤ
တဖီၣ်, တၢ်  ၢ် ထ လီဲီၤ နၢီ် စၢ်သီး, တၢ် ဖံီးတၢ် မီၤတၢ် သ့ဖံီးသ့မီၤ တဖီၣ်,
တၢ် အီိၣ် ဆ ီၣ်အိီၣ် ခ ျ့တၢ်  ဟ   ယ ံာ်, တၢ်သ ီးနီၢ်  စၢ် အသီး, ဒီီး
တၢ် သ့တၢ် ဘီၣ် လ  အီိၣ် ဒီၣ်ဝဲအတၢ် အဂီၢ်န ီၣ် လီီၤ .

ပ ီၤ တဂီၤန ီၣ် ဘ ီၣ် အီိၣ် ဒီီးတၢ် လိီၣ်ဘီၣ် လ တၢ် ဆီီၣ် ထ လီဲီၤ ဆီတဖီၣ် ဒီီးတၢ်
မီၤ စ ီၤ လ တၢ် မ ၢ် လၢ် အီီၤ လ  မ့ၢ် သီးသမ ဒ ီ တီၢ်အဂီၢ်  ဒီီး ဘီၣ် တၢ်တိ ံာ် 
  ီဲၤ အီီၤ လ နၢီ် တဂီၤ ဒီီးဘ ီၣ်တၢ် မီၤ ဖိီးမံီၤအီီၤန ီၣ် လီီၤ . 

ဖိသီၣ် လ အီိၣ် ဖ ီဲၣ် ထီီၣ် သီတ ီၤ  ခ နံီံၣ် အီံၤ တၢ်သမံသမိီးအီီၤ လ  
တၢ်ဃ    ၢ် တၢ် ဆါ လ  ံာ်အဖီခီိၣ် ဒီီး တၢ် ဒီိၣ်ထီီၣ် ထီထီီၣ် အတၢ် စီဲၤ ခံန ီၣ် လီီၤ.  
DDD    ၢ် စၢ့်  ီီးတၢ် တတဃီ  ံာ်တဖီၣ် ဖဲ  ခ နံီံၣ် ဝံီၤအလီၢ် ခနံ ီၣ်လီီၤ . 

မတဂၤကကၢွဲးဝ ဘုၣ်ဝ လ ုၣ် . 

တၢ် တသ့တဘီၣ် ဘီၣ်ဃ ီးတၢ် ဒီိၣ် ထီီၣ် ထီထီီၣ် တၢ်ဟ ့ီၣ်မီၤစ ီၤတဖီၣ် 
တၢ်ဟ ့ီၣ်လီီၤအီီၤခီဖ  ိMedicaid Home and Community-Based 
Services (HCBS) Waivers န ီၣ်လီီၤ. 

ပ ီၤတဂီၤ ဘ ီၣ်- 

• မ့ၢ် ၢီ်အမဲရ ီၤထံဖ ိ ီၢ်ဖိ မ့တမၢ့် ပ ီၤတခဘီ ီမ ၢ်ဖလိ
အက  ီးအဘ ီၣ်လ  ီၢ်စ ဖ ိီၣ် Immigration and Nationality 
Act အဖီလ ံာ်ဒီီး  ဘ ီၣ်အီိၣ်လ  ၢီ်အမဲရ ီၤအပ ီၤလ 
အဖိီးသဲစီးန ီၣ်လီီၤ,

မ့ၢ်ပ ီၤလ အအီိၣ်လ  Nebraska  ီၢ်စဲီၣ်အပ ီၤ,

မ့ၢ် ပ ီၤလ  အ က   ီး အ ဘီၣ် ဝဲလ   Nebraska Medicaid အ ဂ ီၢ်,
အိီၣ် ဒီီး တၢ် တသ့တဘီၣ် ဘီၣ်ဃ ီးတၢ် ဒီိၣ်ထီီၣ် ထီထီီၣ်
ဒံာ်တၢ် ပ ံာ်ဖ ါအီီၤလ  Nebraska Revised Statute 83- 1205
အပ ီၤ, ဒီီး

က  ီးဝဲဒီီး တၢ်  ဟ   ယ ံာ်အပတီၢ်လ  အိီၣ် လ 
တၢ်  ဟ   ယ ံာ်တၢ် သ ီၣ် ထီီၣ် လ ပ ီၤတဂီၤစ  ံာ်စ  ံာ်တဖီၣ် လ အ
အိီၣ် ဒီီးတၢ် သ့ီၣ် ညါန ၢ်ပ ၢ် တလ တပ ီဲၤ အဂီၢ်  (ICF/IID) န ီၣ် လီီၤ.

ပ ီၤ တဂီၤ ဘ ီၣ် ရျ့ထ လ  ဒိီးန ၢ် ဘီၣ်  Medicaid HCBS Waiver 
တၢ်ဟ ့ီၣ် မီၤ စ ီၤ တဖီၣ် လ တၢ် အီိၣ် မ လ  တၢ် ရ  ရိ တၢ် ဆီလီီၤ 
ပ ံာ်လီီၤအပ ီၤ အလီၢ် န ီၣ် လီီၤ . 

•

•

•

•

တၢ်န ၢ်ဘ  ွဲးဒ ွဲး တၢ် ဟ ုၣ်မၤစၢၤ အဂၤတဖုၣ် 

ပ ီၤခဲလ  ံာ်လ အက  ီးဝဲဘီၣ်ဝဲလ  တၢ် တသ့တဘီၣ် ဘီၣ် ဃ ီးတၢ် ဒီိၣ် ထီီၣ် 
ထီထီီၣ် တၢ်ဟီ့ၣ်မီၤစ ီၤတဖီၣ် ဘ ီၣ် ပတ ထ ုၣ်တၢ် ဒ ွဲးတ ၢ်လ  ူာ်   ီၢ်စဲဖ ိီၣ် 
Medicaid တၢ်န ၢ်ဘ   ီးတမံီၤဂ့ီၤတမံီၤဂ့ီၤလ  အဝဲသ့ီၣ် က  ီးဝဲဘီၣ်ဝဲအဂီၢ်ဒီီး 
တၢ်န ၢ်ဘ   ီးလ တၢ်ဟ ့ီၣ်မီၤစ ီၤ  ီိၣ်စ့ဂံၢ်ခီီၣ်ထံီး အဂီၤ တဖီၣ်အဂီၢ်န ီၣ်လီီၤ. 
ဂံၢ်ခီီၣ်ထံီးလ အအိီၣ်သ့တဖီၣ်ပီၣ်ဃ   ံာ် တၢ်သ့ီၣ်တဖီၣ် လ  DHHS အပ ီၤဒီီး 
 ရ ခ ီၣ်စီးအဂီၤတဖီၣ်န ီၣ်လီီၤ. တၢ်န ၢ်ဘ   ီးအဂီၤ တဖီၣ်  ဘီၣ်တၢ်စ ီး ါ 
အီီၤတ ီၤအအါ တ ၢ်ဖဲ သ့န ီၣ်လီီၤ. 

တၢ် အံီၤပီၣ်ဃ   ံာ်  တၢ်  ီၣ်ဘီၣ်   ီၣ် သ့ဝီဲၤ   ီိၤ, လီီၤ ဆီဒီၣ်တၢ်  
တၢ် လ ၢ်အီီၣ် သီးသမ တၢ် မီၤ ဂ့ီၤ ထီီၣ် ့ီၤ တၢ်အတၢ်ဟ ့ီၣ်မီၤ စ ီၤ တဖီၣ်ဃ   ံာ်ဒီီး  
Nebraska VR န ီၣ် လီီၤ .  

တၢ်ဟ ုၣ်မၤစၢၤပၢဆ ၢတၢ် 

တၢ်ဟ ့ီၣ် မီၤ စ ီၤ ပ ဆ  တၢ် န ီၣ် တၢ် ဟီ့ၣ် လီီၤ အီီၤသ့ဆ  ပ ီၤ သ့ီၣ် တဖီၣ် လ  
အက  ီးဝဲဘီၣ် ဝဲဖဲ က  ီးဝဲဒီီးတၢ် လိီၣ်ဘ ီၣ်တဖီၣ် န ီၣ် လီီၤ. 
• ဖဲနအိီၣ်ဒီီး Medicaid အခါန ီၣ်, အဝဲသ့ီၣ်ဟီ့ၣ်တၢ်အဘ  ီးအလဲလ 

တၢ်ဟီ့ၣ်မီၤစ ီၤတခါအီံၤအဂီၢ်န ီၣ်လီီၤ.
• ဖဲနတအီိၣ် ဒီီး Medicaid အခါန ီၣ်, နအိီၣ် ဒီီးမ ဒါလ 

တၢ် အဘ  ီးအလဲအဂီၢ်န ီၣ်လီီၤ .
ဖဲနဃထီ့ီၣ် လ  အီိၣ် ဒီီး တၢ်ဟီ့ၣ် မီၤစ ီၤ ပ ီၤပ ဆ  တၢ် မ ဒါခိီၣ် အခါန  ီၣ်, 
န န ၢ် ဘီၣ် တဂီၤ န ီၣ် လီီၤ.  ဖဲဒီိးန ၢ်ဘ ီၣ်တၢ်  ၢ် ပ ံာ်  ံ ံာ် တၢ်ဟ ့ီၣ်မီၤ စ ီၤ 
တဖီၣ် အခါန ီၣ်, န ဘီၣ် အီိၣ် ဒီီးတၢ်ဟီ့ၣ် မီၤ စ ီၤပ ီၤ ပ ဆ  တၢ် မ ဒါခိီၣ်  
(SC)တဂီၤ လ  ဟီ့ၣ် လီီၤ  တၢ် ပ ဆ  ရဲီၣ်   ီဲၤ တၢ် ဂ့ၢ် ဒီီး ပ ဆ    ၢ်ဘီၣ် နတၢ် 
ဟ ့ီၣ်မီၤ စ ီၤ တဖီၣ် န ီၣ် လီီၤ. 

ကဘုၣ်ပတ ထ ုၣ်ဒူာ်လ ုၣ် 

ပတံထီီၣ်  လံ ံာ်ပတံတဘီ့ၣ် ဆ  DDD လ တၢ် က  ီးဝဘဲ ီၣ်ဝဲ 
လ တၢ် ဆ တ ဲံာ်အဂီၢ် န ီၣ် တ ၢ့် .  လံ ံာ်ပတထီံီၣ် တၢ် အံီၤအိီၣ် ဖဲ 
www.ACCESSNebraska.ne.gov န ီၣ် လီီၤ .  မီၤ ပ ီဲၤ လံ ံာ်ပတံထီီၣ် တၢ် 
လ  အံီးလဲီးတထီနံီးအ  ီိၤ အ  နဲ ီၣ် တ ့ၢ်! 

နမီၤပ ဲီၤစ့ၢ် ီီးတၢ်ပတံထီီၣ်တၢ်လ လံ ံာ်စ ီးခလိ  ဘ ီၣ်တၢ်ဆ တဲ ံာ်လ 
တၢ်က  ီးဝဲဘီၣ်ဝဲလ  HCBS တၢ်  ၢ် ပ ံာ်  ံ ံာ်ခလဲ  ံာ်အဂီၢ်သ့လီီၤ. 
လံ ံာ်ပတံထီီၣ်တၢ်အံီၤအိီၣ်ဖဲ http://public- 
dhhs.ne.gov/Forms/DisplayPDF.aspx? item=3443. န ီၣ်လီီၤ.  

မီၤပ ဲီၤ, စဲီး  ီံးထ ီးထီီၣ်, ဆဲ ီးလီီၤမံီၤ, ဒီီးဆ  လံ  ံာ်ပရ ဆ - 
DDD Eligibility PO 
Box 98947 

Lincoln NE 68509-8947 

မ့တမ့  ဖီ စ ဲီ  
DHHS.DDeligibility@nebraska.gov. 

န ိီး DDD တၢ် ိီးလ တလ  ံာ်အပ  ီၤ ဖဲ (887)667-6266 သ့ မ့မ့ၢ် လ  
နအိီၣ် ဒီီးတၢ် သံ  ၢ် တဖီၣ် မ့တမ့ၢ် ဘ ီၣ် သီးလ လံ ံာ်ပတံတဘီ့ၣ် အံီၤ 
တၢ် ဆ  ဃ ီီၤ ဆ နအိီၣ် ခီဖ လီိပရ န ီၣ် လီီၤ. 

နလဲီၤဆ  DHHS ဝဲီၤဒ ီးတဖ  ီၣ်ဂ့ီၤတဖ  ီၣ်ဂ့ီၤဒီီးဃ ့တၢ်မီၤစ ီၤသ့န ီၣ်လီီၤ. 

https://www.google.com/url?sa=D&q=https://nebraskalegislature.gov/laws/statutes.php%3Fstatute%3D83-1205&ust=1665323760000000&usg=AOvVaw3AzB-TULitaE5_8U2INpxa&hl=en&source=gmail
http://www.accessnebraska.ne.gov/
http://public-dhhs.ne.gov/Forms/DisplayPDF.aspx?item=3443
http://public-dhhs.ne.gov/Forms/DisplayPDF.aspx?item=3443
http://public-dhhs.ne.gov/Forms/DisplayPDF.aspx?item=3443
mailto:DHHS.DDeligibility@nebraska.gov



