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 Bộ phận Khuyết tật Phát triển (DDD) quản lý việc miễn trừ Dịch vụ Tại nhà và Dựa vào Cộng đồng (HCBS) 
của Medicaid. Người già hoặc người khuyết tật có thể có các lựa chọn miễn trừ. Mỗi trường hợp Miễn trừ 
HCBS của Medicaid đều có các yêu cầu riêng về tính đủ điều kiện. 

 Một người chỉ có thể từ bỏ một lần tại một thời điểm. Một người có 
thể ở trên một sự từ bỏ trong khi chờ đợi sự sẵn có của một sự từ bỏ 
khác.   
 
 Để đủ điều kiện nhận tất cả các miễn trừ HCBS của Medicaid, người 
nộp đơn phải: 1) Là công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc người 
nước ngoài đủ điều kiện theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch liên bang 
và hiện diện hợp pháp tại Hoa Kỳ;  
2) Là cư dân của Bang Nebraska; và  
3) Đang nhận Medicaid.  
Đơn đăng ký có thể được hoàn thành và nộp trực tuyến tại 
www.ACCESSNebraska.ne.gov.    

 Nhu cầu của một người được đánh giá bằng cách sử dụng mức độ 
đánh giá chăm sóc để xác định xem người đó có đáp ứng mức độ tiêu 
chuẩn chăm sóc theo yêu cầu của người từ bỏ đã chọn hay không. 
Đánh giá giúp hoạch định mức độ hỗ trợ chính thức sẽ được cung cấp 
bởi các dịch vụ miễn trừ.  

Miễn trừ Người cao tuổi và Khuyết tật (AD) 
 Có sẵn cho những người từ 65 tuổi trở lên và mọi người ở mọi lứa tuổi bị khuyết tật về thể chất. Một người phải có 
những nhu cầu về thể chất và sức khỏe  yêu cầu mức độ chăm sóc của cơ sở điều dưỡng. Cung cấp các tùy chọn cho 
các dịch vụ và hỗ trợ cộng đồng để giúp một người sống tại nhà, hoặc trong cuộc sống được hỗ trợ.   
 
 Miễn trừ Khuyết tật Phát triển Toàn diện (CDD)  
Có sẵn cho mọi người ở mọi lứa tuổi bị khuyết tật phát triển. Một người phải có các nhu cầu đòi hỏi các dịch vụ giống 
như những dịch vụ được cung cấp trong Cơ sở Chăm sóc Trung cấp dành cho Người Khuyết tật Trí tuệ (ICF IID). Cho 
phép mọi người phát huy tối đa tính độc lập của họ khi họ sống, làm việc, hòa nhập xã hội và tham gia hết mức có thể 
vào cộng đồng của họ.  
 
Miễn trừ Ngày dành cho Người khuyết tật Phát triển (DDAD)  
Có sẵn cho những người từ 21 tuổi trở lên bị khuyết tật phát triển. Một người phải có các nhu cầu đòi hỏi các dịch vụ như 
những dịch vụ do Cơ sở Chăm sóc Trung cấp dành cho Người Khuyết tật Trí tuệ (ICF IID) cung cấp. Cho phép mọi người 
phát huy tối đa tính độc lập của họ khi họ sống, làm việc, hòa nhập xã hội và tham gia hết mức có thể vào cộng đồng của 
họ.  
 
Miễn trừ Chấn thương Não do Chấn thương (TBI)  
Dành cho những người từ 18 đến 64 tuổi với chẩn đoán chấn thương sọ não. Một người phải có mức độ chăm sóc của 
cơ sở điều dưỡng. Sự miễn trừ này không dành cho chấn thương não mắc phải do đột quỵ, khối u và các nguyên nhân 
không phải do chấn thương khác. Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt chuyên biệt, bao gồm hỗ trợ các hoạt động 
chăm sóc cá nhân và các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như hộ tống đến các cuộc hẹn y tế, mua sắm thiết 
yếu, các hoạt động duy trì sức khỏe, dọn phòng, giặt là, ăn uống, cung cấp thuốc, chăm sóc cá nhân và vận chuyển. 
Hiện tại, chỉ có một nhà cung cấp Nebraska đăng ký miễn trừ TBI, cung cấp dịch vụ ở Omaha; do đó việc miễn 
trừ TBI không được đưa vào biểu đồ so sánh. 

Khuyết tật phát triển được định nghĩa 
trong Quy chế sửa đổi của Nebraska 
83-1205. 
Đây là một khuyết tật nặng, mãn 
tính, bao gồm khuyết tật trí tuệ, 
không phải bệnh tâm thần: 
1) Là do suy giảm tinh thần hoặc thể 
chất; 
2) Bắt đầu trước 22 tuổi; 
3) Có khả năng tiếp tục; 
4) Dẫn đến những hạn chế đáng kể 
trong ba lĩnh vực: 
a) Kỹ năng khái niệm; 
b) Kỹ năng xã hội; và 
c) Kỹ năng thực hành; và 
5) Kết quả cần các dịch vụ và hỗ trợ 
đặc biệt. 

http://www.accessnebraska.ne.gov/
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CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MỖI NGƯỜI CHỜ  QUẢ 
NG 

CÁO 
Từ bỏ 

CDD 
Từ bỏ 

 

CHA 
Từ bỏ 

Ngày dành cho người lớn cung cấp các hoạt động xã hội, giám sát và hỗ trợ. Không bao 
gồm giảng dạy.  

-  Đúng  Đúng  

Sức khỏe ngày dành cho người lớn cho phép các hoạt động xã hội, giảng dạy và y tế có 
cấu trúc.  

Đúng  -  -  

Hỗ trợ sống được cung cấp bởi các cơ sở được cấp phép cho các dịch vụ hỗ trợ và dân cư.  Đúng  -  -  
Công nghệ hỗ trợ cung cấp trang bị để tăng kỹ năng hàng ngày và tính độc lập.  Đúng  Đúng  Đúng  
Chăm sóc bổ sung cho trẻ em khuyết tật đối với thanh thiếu niên đến 17 tuổi cho phép một 
người chăm sóc bình thường được tuyển dụng hoặc đi học.  

Đúng  -  -  

Dịch vụ Chore giúp các công việc gia đình để bạn có thể ở nhà.  Đúng  -  -  
Bạn đồng hành dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, trong đó giám sát và hỗ trợ xã hội 
được cung cấp trong môi trường gia đình và cộng đồng của một người.  

Đúng  -  -  

Đánh giá tham vấn cho người lớn cung cấp đánh giá và khuyến nghị cho các hành vi thách 
thức.  

-  Đúng  Đúng  

Thói quen trong ngày dạy các kỹ năng để có được và duy trì một công việc; bao gồm 
Prevocational, Enclave, Việc làm được Hỗ trợ, Hội thảo về thói quen và Hòa nhập cộng đồng 
theo thói quen.  

-  Đúng  Đúng  

Đánh giá sửa đổi môi trường quyết định thay đổi nhà hoặc phương tiện để đáp ứng nhu cầu 
của bạn.  

Đúng  Đúng  Đúng  

Trang chủ Một lần nữa / Dịch vụ Chuyển tiếp thanh toán các chi phí thiết lập không định kỳ 
để bạn có thể chuyển từ cơ sở giáo dục đến nhà riêng hoặc hỗ trợ sinh hoạt.  

Đúng  Đúng  Đúng  

Bữa ăn Giao tại Nhà cung cấp bữa ăn cho bạn tại nhà của bạn.  Đúng  -  -  
Sửa đổi nhà và phương tiện đến nơi ở riêng hoặc phương tiện chính của bạn để đáp ứng 
nhu cầu của bạn, giúp bạn giữ an toàn và cho phép bạn tự làm mọi việc.  

Đúng  Đúng  Đúng  

Người nội trợ thực hiện các hoạt động gia đình và chăm sóc tại nhà để giúp người chăm sóc 
thông thường của bạn khi họ vắng mặt hoặc không thể quản lý ngôi nhà gia đình của bạn.  

-  Đúng  -  

Xây dựng kỹ năng độc lập cung cấp giảng dạy trong các hoạt động của cuộc sống hàng 
ngày để giúp đỡ các kỹ năng đã bị mất. Được cung cấp trong cài đặt gia đình hoặc nhóm của 
bạn.  

Đúng  -  -  

Môi trường sống tại nhà trong nhà riêng của bạn; bao gồm Sống độc lập và Sống trong gia 
đình được hỗ trợ.  

-  Đúng  Đúng  

Chăm sóc cá nhân dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, bao gồm Hoạt động Sống hàng 
ngày, các dịch vụ đồng hành và các công việc liên quan đến sức khỏe.  

Đúng  -  -  

Hệ thống Ứng cứu Khẩn cấp Cá nhân (PERS) là một thiết bị dùng để kêu cứu.  Đúng  Đúng  Đúng  
Môi trường sống trong cài đặt nhà cung cấp; bao gồm Nhà liên tục, Nhà chủ và Sống chung.  -  Đúng  -  
Nghỉ ngơi cung cấp cứu trợ cho người chăm sóc thông thường của bạn.  Đúng  Đúng  Đúng  
Môi trường sống tại nhà chuyên biệt cho người lớn tạm thời không thể rời khỏi nhà của họ 
để đến các dịch vụ ban ngày; bao gồm Hành vi và Y tế.  

-  Đúng  -  

Vận chuyển cung cấp các chuyến đi đến các địa điểm trong cộng đồng của bạn không vì mục 
đích y tế.  

Đúng  Đúng  Đúng  

Khi một người bắt đầu nhận các dịch vụ Miễn trừ HCBS của Medicaid, họ sẽ nhận được sự điều phối dịch vụ. Điều phối 
viên Dịch vụ giúp người đó chọn, nhận và giám sát các dịch vụ miễn trừ của họ. Điều phối viên Dịch vụ điều phối kế 
hoạch lấy con người làm trung tâm. Người đó quyết định ai là người giúp thực hiện kế hoạch của họ. Người đó có thể 
mời gia đình, bạn bè và các tổ chức hỗ trợ họ. Khi người đó có người giám hộ, họ phải được bao gồm.  
 
Điều phối viên Dịch vụ của một người có ít nhất liên lạc hàng tháng để đảm bảo các dịch vụ đang diễn ra tốt đẹp. Điều 
phối viên có thể gọi điện hoặc đến thăm. Điều phối viên Dịch vụ sẽ tổ chức các cuộc họp lập kế hoạch vào thời gian đã 
định. Các cuộc họp bổ sung được tổ chức khi người đó cần thay đổi điều gì đó về các dịch vụ miễn trừ HCBS Medicaid 
của họ.  

Để biết thêm thông tin về việc miễn trừ, hãy truy cập: https://dhhs.ne.gov/Pages/DD-Participants-and-Families.aspx. 

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

