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 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة
 

 

قد یكون لدى الشخص المسن أو األشخاص ذوي اإلعاقة  ).  HCBSالمنزلیة والخدمات المجتمعیة ( Medicaidإعفاءات  ) DDDیدیر قسم اإلعاقات التنمویة (
 متطلبات األھلیة الخاصة بھ.  Medicaid HCBSخیارات التنازل. لكل تنازل عن برنامج 

یكون الشخص على تنازل   دق مرة.واحد فقط في كل  برنامج إعفاءعلى مسجل یمكن للشخص أن یكون 
 .1205 مختلف.  برنامج إعفاءواحد أثناء انتظار توفر 

 یجب على مقدم الطلب:  ،Medicaidمن  HCBSلكي تكون مؤھالً لجمیع إعفاءات  
أن تكون مواطنًا للوالیات المتحدة األمریكیة أو أجنبیًا مؤھالً بموجب قانون الھجرة  

 المتحدة؛الفیدرالي وأن تكون حاضًرا بشكل قانوني في الوالیات  والجنسیة 
2(

1(

 و  نبراسكا؛أن تكون مقیًما في والیة 
3(

 
 أن تتلقى میدیكید.  

 . www.ACCESSNebraska.ne.govیمكن إكمال الطلبات وتقدیمھا عبر اإلنترنت على

یتم تقییم احتیاجات الشخص باستخدام مستوى تقییم الرعایة لتحدید ما إذا كان الشخص یفي بمستوى  
مي الذي  معاییر الرعایة التي یتطلبھا التنازل المختار. تساعد التقییمات في التخطیط لمقدار الدعم الرس

 یجب أن تقدمھ خدمات التنازل. 

 
واألشخاص من جمیع األعمار الذین یعانون    أكثر،عاًما أو  65متاح لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم 

 من إعاقات جسدیة. یجب أن یكون لدى الشخص احتیاجات جسدیة وصحیة 
 تتطلب مستوى رعایة مرفق التمریض. یوفر خیارات للخدمات والدعم المجتمعي لمساعدة الشخص على العیش في المنزل أو في العیش بمساعدة. 

 ) CDDاإلعفاء الشامل لإلعاقات النمائیة (
فق  متاح لألشخاص من جمیع األعمار الذین یعانون من إعاقة في النمو. یجب أن یكون لدى الشخص احتیاجات تتطلب خدمات مثل تلك المقدمة في مر

ي والمشاركة إلى  یسمح للناس بتعظیم استقاللیتھم أثناء عیشھم وعملھم والتواصل االجتماع). ICF- IIDالرعایة المتوسطة لألفراد ذوي اإلعاقة الذھنیة ( 
 أقصى حد ممكن في مجتمعاتھم.

 ) DDAD(اإلعاقات النمائیة  ذويبرنامج إعفاءات مركز الیوم الواحد لرعایة  
عاًما والذین یعانون من إعاقة في النمو. یجب أن یكون لدى الشخص احتیاجات تتطلب خدمات مثل تلك التي   21متاح لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن 

یسمح للناس بتعظیم استقاللیتھم أثناء عیشھم وعملھم والتواصل االجتماعي ). ICF- IIDسسة الرعایة المتوسطة لألفراد ذوي اإلعاقة الذھنیة (تقدمھا مؤ
 والمشاركة إلى أقصى حد ممكن في مجتمعاتھم.

 ) TBIإصابات الدماغ الرضحیة (برنامج إعفاءات 
عاًما بتشخیص إصابات الدماغ الرضحیة. یجب أن یكون لدى الشخص مستوى رعایة من منشأة   64و  18متاح لألشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین 

شة المساعدة  المعی   تمریض. ھذا التنازل لیس إلصابات الدماغ المكتسبة الناجمة عن السكتات الدماغیة واألورام وغیرھا من األسباب غیر المؤلمة. یوفر خدمات 
انة  بما في ذلك المساعدة في أنشطة الرعایة الشخصیة وأنشطة الحیاة الیومیة ، مثل المرافقة للمواعید الطبیة والتسوق األساسي وأنشطة الصی  المتخصصة، 

 الصحیة والتدبیر المنزلي والغسیل وتناول الطعام وتوفیر األدویة والعنایة الشخصیة والنقل. 
 في مخطط المقارنة.   TBI إعفاءاتویقدم خدمات في أوماھا ؛ لذلك لم یتم تضمین ،   TBIمة واحد فقط من نبراسكا مسجالً في إعفاء یوجد حالیًا مقدم خد

) AD( والمعاقبرنامج إعفاء المسن 

 ؛ 
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 إعفاءات تنازل لكل   المقدمة الخدمات  
AD 

 إعفاءات
CDD 

 إعفاءات
DDAD 

 نعم نعم - األنشطة االجتماعیة واإلشراف والدعم. ال یشمل التدریس.  ر یوف  الواحد لرعایة الكبار ممركز الیو
 - - نعم باألنشطة االجتماعیة والتعلیمیة والصحیة المنظمة.  ح یسم الكبار للرعایة الصحیة الواحد ممركز الیو

 - - نعم توفیرھا من قبل منشآت مرخصة للخدمات السكنیة والمساندة.  میت معیشیةمساعدة  ال
 نعم نعم نعم استقالل. المعدات الالزمة لزیادة المھارات الیومیة و رتوف  المساعدةالتكنولوجیا 

عاًما یسمح لمقدم الرعایة المعتاد بالتوظیف أو الذھاب إلى    17حتى سن    بللشبا اإلعاقةرعایة إضافیة لألطفال ذوي 
 - - نعم المدرسة. 

 - - نعم في المھام المنزلیة حتى تتمكن من البقاء في المنزل. دیساع  الروتینیةالخدمة 
حیث یتم توفیر اإلشراف والدعم االجتماعي في منزل الشخص   أكثر، عاًما أو  18الذین تبلغ أعمارھم   ن للبالغی  رفیق

 - - نعم وإعدادات المجتمع. 

 نعم نعم - الصعبة.  تللسلوكیا والتوصیاتیقدم التقییم   ن للبالغی  االستشاريالتقییم 

،    المؤقتةعلم المھارات للحصول على وظیفة والحفاظ علیھا ؛ یشمل المھن السابقة ، یلتأھیل الواحد ل ممركز الیو
 .، وإدماج المجتمع التمھیدي.التوظیف المدعوم ، ورشة العمل التأھیلیة ، 

 
- 

 
 نعم

 
 نعم

 نعم نعم نعم یحدد تقییم التعدیل البیئي التغییرات في المنزل أو السیارة لتلبیة احتیاجاتك.

دفع مصاریف إعداد غیر متكررة حتى تتمكن من االنتقال من  ت مرة أخرى / الخدمات االنتقالیة  خدمات العودة للبیت 
 نعم نعم نعم مؤسسة إلى منزل خاص أو العیش بمساعدة. 

 - - نعم توفر الوجبات التي یتم توصیلھا إلى المنزل وجبات لك في منزلك.
ومساعدتك على البقاء    احتیاجاتك، إلى مكان إقامتك الخاص أو سیارتك األساسیة لتلبیة  تعدیالت المنزل والمركبة

 نعم نعم نعم والسماح لك بالقیام باألشیاء بنفسك.  آمنًا، 

قوم باألنشطة المنزلیة والرعایة المنزلیة لمساعدة مقدم الرعایة المعتاد الخاص بك عندما یكون غائبًا أو  ت  ربة منزل 
 - نعم - على إدارة منزل عائلتك. غیر قادر  

یوفر التدریس في أنشطة الحیاة الیومیة للمساعدة في المھارات التي فقدت. یتم توفیرھا في   بناء مھارات االستقالل 
 - - نعم منزلك أو مجموعتك. 

 نعم نعم - ودعم معیشة األسرة.  یشمل العیش المستقل  الخاص؛ في منزلك   التأھیل السكني في المنزل 

تشمل أنشطة الحیاة الیومیة والخدمات المصاحبة والمھام   فأكثر، عاًما   18للبالغین الذین تبلغ أعمارھم   رعایة شخصیة
 - - نعم المتعلقة بالصحة. 

 نعم نعم نعم ھو جھاز یستخدم لطلب المساعدة. )PERSنظام االستجابة الشخصیة للطوارئ (
 - نعم - . "والحیاة المشتركة  یةالمنزل ضیافة المستمرة" و "ال  اإلقامة المنزلیةیشمل "  المزود؛ في وضع  التأھیل السكني

 نعم نعم نعم وفر الراحة لمقدم الرعایة المعتاد الخاص بك. ت  الراحةخدمات 
 الیومیة؛ للبالغین غیر القادرین مؤقتًا على مغادرة منازلھم لقضاء الخدمات  التأھیل السكني المتخصص في المنزل 

 - نعم - یشمل السلوكیة والطبیة. 

 نعم نعم نعم . ألغراض غیر طبیةوفر رحالت إلى أماكن في مجتمعك  ت وسائل النقل

 
تنسیق الخدمة. یساعد منسق الخدمة الشخص في اختیار خدمات التنازل الخاصة  فإنھ یتلقى  ،   Medicaidمن   HCBSبمجرد أن یبدأ الشخص في تلقي خدمات إعفاء  

األصدقاء  بھ وتلقیھا ومراقبتھا. منسق الخدمة ینسق الخطة المتمحورة حول الشخص. یقرر الشخص من الذي یساعد في خطتھ. یمكن للشخص دعوة العائلة و
 تضمینھ. والمنظمات التي تدعمھ. عندما یكون لدى الشخص وصي ، یجب 

لخدمة اجتماعات  منسق خدمة الشخص لدیھ اتصال شھري على األقل للتأكد من أن الخدمات تسیر على ما یرام. یمكن للمنسق االتصال أو الزیارة. سینظم منسق ا
 . Medicaidمن   HCBSإعفاء  التخطیط في المواعید المحددة. یتم عقد اجتماعات إضافیة عندما یحتاج الشخص إلى تغییر شيء ما بشأن خدمات 

 
 . Families.aspx-and-Participants-https://dhhs.ne.gov/Pages/DDقم بزیارة:  اإلعفاءات، لمزید من المعلومات حول 

 

https://dhhs.ne.gov/Pages/DD-Participants-and-Families.aspx
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