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 Chương trình Katie Beckett 

Chương trình Katie Beckett là gì? 

Chương trình này dành cho trẻ em sống trong nhà của cha mẹ chúng. Nó cung cấp đủ điều 

kiện cho Trợ cấp y tế cho trẻ em yêu cầu nhập viện vì nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao. 

Ai có thể cần chương trình này? 

- Các gia đình không đủ điều kiện nhận Trợ cấp y tế và có con hoặc con dưới tuổi

- 19 năm, người có một hoặc nhiều điều sau đây:

- - Một máy thở để thở ít nhất 10 giờ mỗi ngày;

- - Một cuộc phẫu thuật mở khí quản với việc hút cây phế quản thông
thường;
- - Nhu cầu điều trị tiêm tĩnh mạch liên quan đến các dòng trung tâm cho
chất lỏng hàng ngày hoặc dinh dưỡng ít nhất 10 giờ mỗi ngày; và
-Continuous assessment and medical intervention to prevent life- threatening situations.

Những dịch vụ nào có thể có sẵn thông qua chương trình Katie Beckett?  

Tất cả các dịch vụ Trợ cấp y tế dựa trên nhu cầu y tế, bao gồm nhưng không giới hạn ở: 

- Chăm sóc điều dưỡng trong nhà;
- bệnh viện ở lại;
- Y học, vật tư y tế và thiết bị; và
- Phí bác sĩ.

Con tôi đã mất SSI sau khi bị xáo trộn khỏi Hosipital và chúng 
tôi kiếm được quá nhiều tiền để đủ điều kiện nhận Trợ cấp y tế. 
Con tôi cần chăm sóc điều dưỡng tại nhà. CÓ THỂ Chương 
trình Katie Beckett giúp đỡ? 

Chỉ có thu nhập và tài nguyên của trẻ được sử dụng để xác định đủ điều kiện Trợ cấp 

y tế cho trẻ em được phục vụ bởi Chương trình Katie Beckett. 

Liệu một chính sách bảo hiểm y tế tư nhân có ảnh hưởng đến đủ điều 
kiện không? 

Không, con bạn vẫn có thể đủ điều kiện tham gia chương trình nếu gia đình bạn có bảo hiểm y 

tế tư nhân thông qua một công việc hoặc một nhóm khác. Trợ cấp y tế trả sau khi bảo hiểm y 

tế khác của bạn đã trả. 

Làm cách nào để đăng ký chương trình Katie Beckett?  
Liên hệ với văn phòng DHHS tại địa phương của bạn để bắt đầu quy trình nộp đơn Trợ cấp y tế và chắc 

chắn nói rằng bạn muốn con bạn được đánh giá để xác định xem chúng có đủ điều kiện cho Katie Beckett 

hay không. 

 Tìm thêm thông tin về chương trình này trên trang web 
của chúng tôi tại: 
https://dhhs.ne.gov/Pages/Medicaid-Home- and-
Community-Based-Programs.aspx. 
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