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แผนกพัฒนาการทุพพลภาพ (DDD) จัดการการสละสิทธิ ์ Medicaid Home and Community-Based Services (HCBS) 
ผู้สูงอายุหรอืผู้พ ิการอาจมีตวัเลือกในการสละสิทธิ ์ การสละสิทธิ ์ Medicaid HCBS แตล่ะรายการมีข้อก าหนดคณุสมบัต ิของตวัเอง

บุคคลสามารถสละสิทธ ์ิได้คร ั ้งละหนึ ่งคร ั ้งเท่านั ้น บุคคลอาจเปิ ดอยู่
การสละสิทธิ ์หนึ�งครั ้งในขณะท ี่รอการสละสิทธิ ์อื�น 

เพื�อให้มีสิทธิ ์ไดร้บัการยกเวน้ Medicaid HCBS ทั ้งหมด ผู้สมัครจะตอ้ง: 
1) เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาหรือคนต่างด้าวที�มีคุณสมบัติภายใต้กฎหมายตรวจค

นเข้าเ มืองและสัญชาติของรัฐบาลกลาง
2) เป็นผูม้ ีถิ�นที�อยู่ ในรัฐเนแบรสกา และ
3) รับ  Medicaid.

สามารถกรอกใบสมคัรและส่งทางออนไลน์ ได้ท ี่ www.ACCESSNebraska.ne.gov.   

ความต้องการของบุคคลได้รบัการประเมนิโดยใช้ระดับการประเมนิการดูแลเพื�อพิจารณาว ่าบุคคลนั ้ 
นเป็ นไปตามเกณฑ์ระดับการดูแลที�ก าหนดโดยผูส้ละสิทธ ์ิที�เลือกหรอืไม ่
การประเมนิช่วยวางแผนวา่จะให้การสนับสนุนอย่างเป็ นทางการมากน้อยเพียงใดจากบรกิ ารสละสิทธิ ์ 

การสละสทิธ์ ิส าหร ับผ้ ูสูงอายุและผ้ ูพิการ (AD)  
ใหบ้ริการส าหรับผูท้ี�มอีาย ุ65 ปี ขึ�นไป และบคุคลทุกวัยที�มคีวามพิการทางร่างกาย 
บคุคลต้องมคีวามต้องการทางร่างกายและสุขภาพท่ ี ต้องการการดูแลระดับสถานพยาบาล 
ใหต้ ัวเลอืกส 
าหรับบริการและการสนับสนุนจากชมุชนเพื�อช่วยใหบุ้คคลสามารถใช้ชีวิตที�บา้นหรือในการด 
ารงชีวิตแบบได้รับความช่วยเหลอื 

การสละสิทธ์ ิความพิการทางพัฒนาการที�ครอบคลุม (CDD) 
มี ให้ส าหรับคนทุกวัยที�มีความบกพร่องทางพัฒนาการ บุคคลต้องมีความต้องการบริการต่างๆ เช่น สถานดูแลระดับกลางส 
าหรับบุคคลทุพพลภาพทาง�ญญา (ICF IID) ช่วยให้ผูค้นสามารถพึ�งพาตนเองได้สูงสุดขณะใช้ชีวิต ท างาน เข้าสังคม 
และมีส่วนร่วมในขอบเขตสูงสุดเท่าที�จะเป็ นไปได้ ในชมุชนของตน 

วันผ้ ูใหญ่พิการพัฒนาการ (DDAD) สละสิทธ์ ิ  
ใช้ ไดส้ าหรบัผู้ที�มีอายุ 21 ปี ขึ �นไปที�มีความบกพรอ่งทางพัฒนาการ บุคคลตอ้งมีความตอ้งการบรกิารตา่งๆ เช่น 
สถานดแูลระดบักลางส าหรบับุคคลที�มีความบกพรอ่งทางสต�ิญญา (ICF IID) ช่วยให้ผู้คนสามารถพึ�งพาตนเองไดสู้งสุดขณะใช้ชีวติ ท างาน เข้าสังคม 
และมีส่วนรว่มในขอบเขตสูงสุดเท่าที�จะเป็ นไปได้ ในชุมชนของตน  

การสละสทิธ์ ิการบาดเจ็บที�สมองบาดแผล (TBI)  
ม ีให้ส าหรับผูท้ ี่อาย ุ18 ถงึ 64 ปี ที�มกีารวินิ จฉั ยการบาดเจ็บที�สมอง บคุคลต้องมสีถานพยาบาลระดับการดูแล 
การสละสิทธ ์ินี� ไม ่ใช่ส าหรับการบาดเจ็บที�สมองซึ�งเกดิจากโรคหลอดเลอืดสมอง เนื�องอก และสาเหตุอื�นที� ไม ่ใช่บาดแผล ให้บริการช่วยชีวิตเฉพาะทาง 
รวมถงึความช่วยเหลือเกี�ยวกบักจิกรรมการดูแลส่วนบุคคลและกจิกรรมในชีวิตประจ าวัน เช่น การพาไปพบแพทย ์การซื�อของที�จ าเป็ น กิจกรรมการบ 
ารุงรักษาสุขภาพ การดูแลท าความสะอาด ซักรีด การรับประทานอาหาร การจัดหายา การดูแลส่วนบคุคล และการขนส่ง �จจุบันมีผ้ ู
ให้บริการในเนแบรสกาเพียงรายเดียวที�ลงทะเบียนกับการสละสิ ทธ์ ิ TBI โดยให้บริการในโอมาฮา ดังนั ้ นการสละสิทธ์ ิ TBI จึงไม่รวมอยู ่
ในแผนภูมิเปรียบเทียบ 

ความพิการทางพัฒนาการถูกก าหนดไว้ ใน 
Nebraska Revised Statute 83- 
1205 
เป็นความพิการเรื �อรงัขั ้นรนุแรง 
รวมถึงความพิการทางสต�ิญญา 
นอกเหนือจากความเจ็บป่ วยทางจิตที ่: 

1) เกิดจากความบกพรอ่งทางรา่งกายหรอื
จิตใจ;
2) เร ่ิมก่อนอายุ 22;
3) มีแนวโน้มที ่จะด าเนินตอ่ไป;
4) ผลลัพธ์ในข้อจ ากัดที ่ส
าคญัในสามดา้น:
ก) ทักษะเชิงแนวคดิ
ข) ทักษะทางสังคม และ
ค) ทักษะการปฏิบัต ิและ
5) ผลลัพธ์ที ่
ตอ้งการบรกิารและการสนับสนุนพิเศษ

http://www.accessnebraska.ne.gov/
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บรกิารที�เสนอในการสละสทิธิ์แต่ละคร้ัง
ค. ศ 

สละสิทธิ ์ 
ซีดดี ี

สละสิทธิ ์ 
พ่อ 
สละสิทธิ ์ 

วนัผู้ ใหญ่ จัดให้มีกิจกรรมทางสงัคม การก ากับดูแล และการสนับสนุน ไม่รวมการเรยีนการสอน - ใช่ ใช่ 
สุขภาพวนัผู้ ใหญ่ ช่วยให้กิจกรรมทางสังคมการสอนและสุขภาพที�มี โครงสรา้ง ใช่ - - 
ช่วยชีวติ ให้บรกิารโดยส ิ�งอ านวยความสะดวกที� ไดร้ ับใบอนุญาตส าหรบัที�อยู่อาศัยและบรกิารสนับสนุน ใช่ - - 

เทคโนโลยีสิ�งอ านวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์เพื�อเพิ�มทักษะประจ าวนัและความเป็ นอิสระ ใช่ ใช่ ใช่ 

การดแูลพิ เศษส าหรบัเด็กที�มีความพิการ ส าหรบัเยาวชนที�มีอายุถึง 17 ปี 
อนุญาตให้จ้างผู้ดแูลตามปกตหิรอืเข้าเรยีนในโรงเรยีนได ้ ใช่ - - 

บรกิารงานบ้าน ช่วยงานบ้านเพื�อให้คณุอยู่บ้านได้ ใช่ - - 

สหาย ส าหรบัผู้ ใหญ่อายุ 18 ปี ขึ �นไป โดยมีการดแูลและการสนับสนุนทางสังคมในบ้านและชุมชนของบุคคลนั ้น ใช่ - - 

การประเมินที�ปรกึษา ส าหรบัผู้ ใหญ่ ให้การประเมินและค าแนะน าส าหรบัพฤตกิรรมที�ท้าทาย - ใช่ ใช่ 

วัน Habilitation สอนทักษะที�จะไดร้ ับและรกัษางาน รวมถึง Prevocational, Enclave, Supported 
Employment, Habilitative Workshop, และ Habilitative Community Inclusion. - ใช่ ใช่ 

การประเมินการปรบัเปลี�ยนสิ�งแวดล้อม ก 
าหนดการเปลี�ยนแปลงบ้านหรอืยานพาหนะเพื�อตอบสนองความตอ้งการของคณุ ใช่ ใช่ ใช่ 

หน้ าแรกอีกคร ั้ง/บรกิารเปลี�ยนผ่าน จ่ายคา่ใช้จ่ายในการต ั้งคา่ท่ ีไม่เกิดขึ �นประจ า 
เพื�อให้คณุสามารถย้ายจากสถาบันไปยังบ้านส่วนตวัหรอืที�อยู่อาศัยท่ ีไดร้ ับการช่วยเหลือ ใช่ ใช่ ใช่ 

อาหารส่งถึงบ้าน จดัหาอาหารให้คุณที�บ้านของคุณ ใช่ - - 
การปรบัเปลี�ยนบ้านและยานพาหนะ ไปยังที�พักส่วนตวัหรอืยานพาหนะหลักของคณุเพื�อตอบสนองความตอ้งการ 
ช่วยให้คณุปลอดภัย และให้คณุท าส ิ�งตา่งๆ ดว้ยตวัเอง ใช่ ใช่ ใช่ 

แม่บ้านทากิจกรรมบ้านและดแูลบ้านเพื�อช่วยผู้ดแูลตามปกตขิองคณุเมื�อพวกเขาไม่อยู่หรอืไม่สามารถจัดการบ้านของ
ครอบครวัคณุได ้ - ใช่ - 

การสรา้งทักษะความเป็ นอิสระ สอนกิจกรรมในชีวติประจ าวนัเพื�อช่วยเสรมิทักษะที�ขาดไป ให้ ในบ้านหรอืการต ั้
งคา่กลุ่มของคณุ ใช่ - - 

ที�อยู่อาศัยที�อยู่อาศัยในบ้าน ในบ้านส่วนตวัของคณุ รวมถึงการใช้ช ีวติอิสระและการอยู่รว่มกันในครอบครวั - ใช่ ใช่ 

การดแูลส่วนบุคคล ส าหรบัผู้ ใหญ่อายุ 18 ปี ขึ �นไป รวมถึงกิจกรรมในชีวติประจ าวนั บรกิารเพื�อน 
และงานเกี�ยวกับสุขภาพ ใช่ - - 

ระบบตอบรับเหตุฉุกเฉิ นส่วนบุคคล (PERS) เป็ นอุปกรณ์ที� ใช้เรยีกขอความช่วยเหลือ ใช่ ใช่ ใช่ 

ที�อยู่อาศัย ในการต ้ังคา่ผู้ ให้บรกิาร รวมถึงบ้านตอ่เน่ ือง บ้านโฮสต ์และการใช้ช ีวติรว่มกัน - ใช่ - 

ทุเลา ให้ความโล่งใจแก่ผู้ดแูลตามปกตขิองคณุ ใช่ ใช่ ใช่ 
การอยู่อาศัยในบ้านเฉพาะทาง ส าหรบัผู้ ใหญ่ท่ ีไม่สามารถออกจากบ้านเพื�อไปรบับรกิารระหวา่งวนัไดช้ ั ่วคราว 
รวมถึงพฤตกิรรมและการแพทย์ - ใช่ - 

การขนส่ง ให้บรกิารขี� ไปยังสถานท่ ีในชุมชนของคณุโดยมีวตัถุประสงคท์ี� ไม่ ใช่ทางการแพทย์ ใช่ ใช่ ใช่ 

เมื�อบุคคลเริ�มรบับรกิาร Medicaid HCBS Waiver พวกเขาจะไดร้ ับการประสานงานดา้นบรกิาร ผู้ประสานงานบรกิารช่วยให้บุคคลเลือก รบั 
และตรวจสอบบรกิารสละสิทธิ ์ของตน ผู้ประสานงานบรกิารประสานงานแผนคนเป็ นศนูย์กลาง บุคคลนั ้นตดัสินใจวา่ใครจะช่วยในแผนของพวกเขา 
บุคคลนั ้นสามารถเชิญครอบครวั เพ่ ือน และองคก์รที�สนับสนุนพวกเขาได ้
เมื�อบุคคลนั ้นมีผู้ปกครองก็ตอ้งรวมอยู่ดว้ย 
ผู้ประสานงานบรกิารของบุคคลมีการตดิตอ่อย่างน้อยเดอืนละคร ้ังเพื�อให้แน่ใจวา่บรกิารเป็ นไปไดด้ว้ยด ีผู้ประสานงานอาจโทรศัพท์หรอืเข้าไปพบ 
ผู้ประสานงานบรกิารจะจัดประชุมวางแผนตามเวลาที�ก าหนด การประชุมเพิ�มเตมิจะจัดขึ �นเมื�อบุคคลนั ้
นตอ้งการเปลี�ยนแปลงบางอย่างเกี�ยวกับบรกิารสละสิทธิ ์ Medicaid HCBS ของตน 
ส าหรบัข้อมูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกับการสละสิทธิ ์ โปรดไปท่ ี:  https://dhhs.ne.gov/Pages/DD-Participants-and-Families.aspx.  

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



