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Khuyết tật phát triển được định nghĩa trong 
luật tiểu bang tại Quy chế sửa đổi của 
Nebraska 83-1205.    

Khuyết tật phát triển là một dạng nặng, mãn 
tính khuyết tật, bao gồm khuyết tật trí tuệ, 
khác hơn bệnh tâm thần. Người đó phải có 
một chẩn đoán.  

Khuyết tật phải gây ra một sự suy giảm, 
không chỉ được quy cho một rối loạn cảm xúc 
nghiêm trọng hoặc tâm thần dai dẳng bệnh.  

Tình trạng khuyết tật phải xảy ra trong 
thời kỳ phát triển, trước khi người đó 22 tuổi. 
Nó phải có khả năng tiếp tục trong suốt cuộc 
sống của người đó.  

Khuyết tật phải dẫn đến chức năng đáng kể 
những hạn chế trong các lĩnh vực thích ứng 
sau hoạt động: 

∙ Kỹ năng khái niệm : ngôn ngữ, đọc
viết, tiền, thời gian, khái niệm số và 
bản thân hướng đi. 

∙ Kỹ năng xã hội: kỹ năng giao tiếp giữa
các cá nhân, trách nhiệm xã hội, lòng tự

trọng, sự cả tin, 

cảnh giác, giải quyết vấn đề xã hội và 
khả năng tuân theo luật và quy tắc và 
tránh trở thành nạn nhân. 

∙ Kỹ năng thực hành : các hoạt động sống
hàng ngày, chăm sóc cá nhân, kỹ năng 
nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tính di 
động và khả năng độc lập cuộc sống. 

Người đó phải có nhu cầu về sự hỗ trợ và trợ 
giúp đặc biệt mà dự kiến là suốt đời và được 
lập kế hoạch và phối hợp riêng. 

Một đứa trẻ từ sơ sinh đến chín tuổi là đánh 
giá dựa trên chẩn đoán và phát triển sự chậm 
trễ. DDD cũng xem xét những hạn chế sau 
khi chín tuổi. 

Các dịch vụ về khuyết tật phát triển là 
được cung cấp thông qua các Miễn trừ 
Dịch vụ Tại nhà và Dựa vào Cộng đồng 
(HCBS) của Medicaid.  

Một người phải: 

∙ Là công dân của Hợp chủng quốc Hoa
Kỳ hoặc một người nước ngoài đủ điều 
kiện theo Đạo luật nhập cư và quốc tịch 
liên bang và có mặt hợp pháp ở Hoa Kỳ 
Những trạng thái; 

∙ Là cư dân của Bang Nebraska; ∙ Đủ
điều kiện nhận Nebraska Medicaid; ∙ Bị 
khuyết tật phát triển như 

được nêu trong Quy chế sửa đổi của 
Nebraska 83- 1205; và 

∙ Đáp ứng mức độ chăm sóc để sống
trong Cơ sở Chăm sóc Trung cấp dành cho 
Cá nhân với Khuyết tật Trí tuệ (ICF / IID). 

Một người phải chọn nhận Medicaid Các 
dịch vụ Miễn trừ HCBS thay vì sống trong 
một thiết lập thể chế. 

Tất cả những người đủ điều kiện để phát triển 

dịch vụ khuyết tật phải xin và chấp nhận bất kỳ 

phúc lợi Medicaid liên bang nào mà họ có thể 

đủ điều kiện và lợi ích từ các nguồn tài trợ 

khác các nguồn. Các nguồn có thể bao gồm 

những nguồn bên trong DHHS và các cơ quan 

khác. Các lợi ích khác phải được sử dụng ở 

mức tối đa có thể. 

Điều này bao gồm Bộ Giáo dục, cụ thể là Dịch 

vụ Phục hồi chức năng Nghề với Nebraska 

VR.  

Điều phối dịch vụ có thể được cung cấp cho 

những người đủ điều kiện người khi các yêu cầu 

được đáp ứng.  

∙ Khi bạn có Medicaid, họ sẽ trả tiền cho việc này

Dịch vụ.

∙ Khi bạn không có Medicaid, bạn chịu trách

nhiệm về chi phí.

Khi bạn yêu cầu có một Dịch vụ Điều phối viên,

bạn sẽ nhận được một. Khi nhận các dịch vụ

miễn trừ, bạn phải có Dịch vụ Điều phối viên

(SC) để cung cấp quản lý trường hợp và điều

phối và giám sát các dịch vụ của bạn.

Gửi đơn đăng ký tới DDD để đủ điều kiện 
được xác định. Ứng dụng tại 
www.ACCESSNebraska.ne.gov . Chỉ cần 
điền vào đơn đăng ký điện tử! 

Bạn cũng có thể hoàn thành đơn đăng 
ký bằng giấy để được xác định đủ điều 
kiện nhận tất cả HCBS sự miễn trừ. Ứng 
dụng tại http: // công khai dhhs.ne.gov/
Forms/DisplayPDF.aspx? item = 3443 . 

Hoàn thành, in, ký và gửi thư tới: 
Tính đủ điều kiện của DDD 
Hộp thư bưu điện 98947 

Lincoln NE 68509-8947 

Hoặc quét và gửi email tới: 

DHHS.DDeligibility@nebraska.gov
Bạn có thể gọi DDD theo số miễn phí (877) 
667- 6266 nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn 
một ứng dụng sẽ được gửi cho bạn.

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