
 
 
 

 

 

 التنمویة ) HCBS( والمجتمعیة المنزلیة للخدمات میدیكید براسكان 

 ) DD( اإلعاقة إعفاءات

 مختصر دلیل
 للخدمات

 التي الخدمات  لتحدید استخدامھ ویمكن للخدمات مقدمة  ھو مختصر ال الدلیل
 في عنھا المزید اقرأ  لك، بالنسبة جیدة الخدمة تبدو عندما. مراعاتھا یجب
 مقدمي وأنواع والقیود الخدمة  تعریفات 8 الفصل یقدم: DD سیاسة  دلیل
 بك الخاص الخدمة منسق  یشرح سوف. خدمة كل تقدیم یمكنھم الذین الخدمة

 أیًضا
 .المزود خیارات ومناقشة الخدمات

 
 في التحدیث تم

 2022 مارس
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 المتوفرة  الخدمات
-Medicaid Home and Community برنامج إعفاء على المتاحة  الخدمات تعتمد

Based Services (HCBS) إعفائك من التنمویة باإلعاقات الخاص. 

 یتلقون الذین لألشخاص HCBS من إعفاء على) DDD( التنمویة اإلعاقات قسم یحتوي
 األشخاص مثل الرعایة معاییر مستوى نفس ویستوفون المجتمع في النمو  إعاقات خدمات

 ):ICF-IID( الذھنیة اإلعاقات ذوي  لألفراد المتوسطة الرعایة  مرفق في یعیشون الذین

 تبلغ الذین لألشخاص  صمخص) DDAD( التنمویة لإلعاقات  الكبار یوم إعفاء إن ●
 .التوظیف على التركیز. أكبر أو عاًما 21 أعمارھم

 .األعمار جمیع من لألشخاص  مخصص) CDD( التنمویة لإلعاقات الشامل اإلعفاء ●
 

 DDAD المتاحة الخدمات
 إعفاءات

CDD 
 إعفاءات

 نعم نعم كبار الواحد لل یوم مركز ال
 نعم نعم المساعدة التكنولوجیا 

 نعم - المنزل  في  السلوكي  التأھیل
 نعم - طفللل الواحد  یومال  تأھیل 

 نعم نعم المجتمعي التكامل 
 نعم نعم االستشاري  التقییم
 نعم نعم الیوم  دعم
 نعم نعم البیئي  التعدیل  تقییم

 نعم نعم المنزل تعدیل
 نعم - منزل ربة

 نعم نعم المستقل  العیش
 نعم - المنزل  في الطبي التأھیل 

 نعم نعم )PERS( للطوارئ الشخصیة  االستجابة  نظام
 نعم نعم ةالمھنی  قبل مامرحلة 
 نعم - المستمر  الرئیسیة  الصفحة  -السكني التأھیل 

 نعم - بیت الضیافة  – التأھیلي  سكن ال
 نعم - المشترك العیش -  التأھیلي  سكن ال

 نعم نعم الراحة 
 نعم نعم الصغیرة  المھني  الدعم مجموعة

 نعم نعم طول على  المتابعة  - المدعومة العمالة 
 نعم نعم فرد  - المدعومة العمالة 

 نعم نعم األسرة  معیشة دعم
 نعم - السكني  التأھیل عالجي
 نعم نعم انتقالیة 
 نعم نعم النقل  وسائل
 نعم نعم المركبة  تعدیل



 للكبار  الواحد  الیوم مركز   
 یمكنك. منزلك عن  بعیدًا لإلشراف وخاضع  آمن  مكان  في مغزى ذات یومیة أنشطة الكبار یوم یوفر

 یتعلق  فیما استقاللیة أكثر تصبح  أن  على مزودك یساعدك. مجتمعك في  بأشیاء للقیام  الخدمة  ھذه استخدام
. واإلشراف الصحة  وصیانة  الیومیة  الحیاة أنشطة في مزودك یساعدك. واالجتماعیة الصحیة باالحتیاجات 

 .التطوع أو  وظیفة على للحصولالخدمة ھذه استخدام  یمكنك ال

 المساعدة  التكنولوجیا
 لذا ، بنفسك باألشیاء القیام  على تساعدك التي  واألجھزة  والمعدات األجھزة  على  المساعدة  التكنولوجیا تشتمل
 .اآلخرین  األشخاص من  أقل  مساعدة إلى بحاجة فأنت

  المنزل  في السلوكيالتأقلم  
 في  شدیدًا سلوًكا أو  حدثًا تواجھ  عندما تقدیمھا یتم األجل  قصیرة  خدمة وھ  المنزل في السلوكي التأھیل
 یساعدك. منزلك في الخدمة ھذه  توفیر یتم . المعتاد الیومي نشاطك ممارسة من  یمنعك العقلیة الصحة
 .تأھیلیة خدمة  ھذه . واإلشراف الصحة  وصیانة الیومیة  الحیاة أنشطة  في مزودك

 للیوم الواحد  الطفل رعایة
 لطفلك، العمریة االحتیاجات لتلبیة  والموظفین  للتدریس  دعًما یوفر. مجتمعیة بیئة  في الطفل  یوم  تأھیل  یتم

 والنمو  االستقالل لتعزیز الدعم وتقدیم  التدریس  على التركیز ینصب. خاصة صحیة  حالة  أو  إعاقة بسبب
 .تأھیلیة خدمة ھذه. المجتمعي التكامل شجیع ت  مع الشخصي

 المجتمع  تكامل
 ومھارات ،  االجتماعیة والتنشئة ،  المناسبة والسلوكیات  ،  الذاتیة المساعدة  یعلم المجتمع  االندماج فى

 تزید . األماكن  إلى الذھاب ترید  مرة  وكم  أین  یقرر من  أنت . المجتمع  في الغالب  في  الخدمة  ھذه  تم ت . التكیف
 أنشطة في مزودك یساعدك. مجتمعك في  الناس مع وتفاعلك الشخصي وخیارك استقاللیتك  من  الخدمة ھذه 

 .ھذه خدمة تأھیلیة.. واإلشراف الصحة  وصیانة الیومیة  الحیاة

 تقییم  استشاري 
 یراقبك. واآلخرین  أنت  سالمتك على  الحفاظ مع  الحالیة  خدماتك في البقاء  على االستشاري التقییم یساعدك
 توصیات  ویقدم ،  وظیفي سلوكي تقییم بإجراء ویقوم ،  یومیة خدمات  تتلقى وحیث  منزلك في المزود
ھذه خدمة تأھیلیة. . الحاجة حسب  ومراجعتھا وتقییمھا واستخدامھا السلوكیة  التدخالت تطویر یتم. لفریقك



 نھاري  دعم
 الذاتیة  المساعدة  یعلم قدم الخدماتم . المزود  فیھ یتحكم یومي موقع  في أنشطة الیومي الدعم یوفر

 ھدف  لدیك یكون  ال عندما متاحة الخدمة  ھذه. التكیف ومھارات االجتماعیة والتنشئة المناسبة  والسلوكیات
ھذه  . واإلشراف الصحة  وصیانة الیومیة  الحیاة أنشطة  في مزودك یساعدك. وظیفة عن  تبحث  وال وظیفي

 خدمة تأھیلیة. 
 

 البیئي  التعدیل  تقییم 

 أو  منزلك على إجراؤھا  یجب التي التغییرات أو  تحتاجھا التي األجھزة  لتحدید تقییم ھو  البیئي التعدیل قییمت 
 قد. واستقاللیتك مجتمعك إلى تصل وكیف والسالمة، بالصحة المتعلقة احتیاجاتك  في یبحث إنھ. مركبتك

 .السیارة  تعدیالت  أو المنزل ت تعدیال أو  المساعدة التكنولوجیا استخدام  قبل  مطلوبة الخدمة ھذه تكون 

 المنزل  تعدیل
 أن  یجب . أمانًا وأكثر أسھل بنفسك باألشیاء والقیام التنقل لجعل منزلك  في تغییرات ھي المنزل  تعدیالت
 .اآلخرین  األشخاص  من  أقل مساعدة  إلى  وتحتاج منزلك إلى أفضل بشكل  الوصول على التعدیالت  تساعدك

 ربة المنزل
 ھذه  استخدام  یمكن . والتنظیف والمھمات والغسیل الطھي مثل  ،العامة المنزلیة المھام في المنزل ربة تساعد
 .المساعدة  من  المنزلیة باألعمال عادة  یقوم الذي  الشخص یتمكن  ال  عندما المدى  قصیرة  الخدمة

 عاًما 18 عن  أعمارھم تقل الذین  لألشخاص  متاحة  الخدمة ھذه . اإلشراف أو  الرعایة تشمل  ال  المنزل بةر
 تبلغ  الذین  لألشخاص  الحاجة ھذه تلبیة األخرى  DHHS لخدمات یمكن . عائالتھم منزل في  یعیشون  والذین 

 .أكثر أو  عاًما 18 أعمارھم

 معیشة  یعتمد  ال
 في  باألشیاء والقیام المستقل العیش  مھارات بتدریس  مزودك یقوم. منزلك في  المستقل  العیش توفیر یتم

 االجتماعیة والمھارات ،  الصحة على والحفاظ  ،  الیومیة  الحیاة أنشطة في  الخدمة مزود ساعدكی . مجتمعك
 .تأھیلیة خدمة ھذه. والترفیھیة

 المنزل  في التأھیلیة المعالجة   
 من  یمنعك  خطیًرا طبیًا حدثًا تواجھ  عندما  تقدیمھا یتم  المدى  قصیرة  خدمة ىھ  في المنزل   التأھیلیةالمعالجة 
 الیومیة  الحیاة  أنشطة  في مزودك یساعدك. منزلك في الخدمة ھذه توفیر یتم . المعتاد الیومي نشاطك ممارسة
 ھذه خدمة تأھیلیة. . واإلشراف الصحة  وصیانة

 ) PERS( الشخصیة للطوارئ  االستجابة  نظام
PERS   متصل  النظام . الطوارئ حالة  في ما بشخص  االتصال  في لمساعدتك  إلكتروني ھازج ھو 
 .زر على تضغط  عندما  االتصال مركز أو المعین  الشخص ویبلغ  بھاتفك



 التأھیل المھني
 في  وظیفة على للحصول  الالزمة بالوظیفة المتعلقة  العامة المھارات  Pre professional برنامج  یعلمك

 الیومیة  الحیاة أنشطة في مزودك یساعدك. شھًرا 12 إلى  تصل  لمدة الخدمة ھذه استخدام یمكن . المجتمع 
 .تأھیلیة خدمة  ھذه . واإلشراف الصحة  وصیانة

 السكن الدائم  – السكنیة التسھیالت
ارات  یتم توفیر منزل مستمر في منزل یتحكم فیھ مزود الخدمة مع موظفین وردیة. یعلمك مقدم الخدمة مھ 

العیش المستقل والقیام باألشیاء في مجتمعك. یساعدك مزود الخدمة في أنشطة الحیاة الیومیة وصیانة  
 .الصحة والمھارات االجتماعیة والترفیھیة واإلشراف. ھذه خدمة تأھیلیة

 منزل الضیافة  – السكنیة التسھیالت
 وتشارك الموظف  مع تعیش تأن . المنظمة المزودة للخدمة موظف منزل في Host Home توفیر یتم

 باألشیاء والقیام  المستقل  العیش مھارات الخدمة مقدم یعلمك. والمجتمع  المنزل في  العائلة  مع الیومیة  الحیاة
 االجتماعیة والمھارات الصحة وصیانة  الیومیة الحیاة  أنشطة  في الخدمة  مزود یساعدك. مجتمعك في

 .تأھیلیة  خدمة ھذه. واإلشراف والترفیھیة

 المشترك  العیش  - السكنیة تسھیالتال 
 مع  تعیش  أنت . المنظمة المزودة للخدمة الموظف المتعاقد مع  منزل في ھا توفیر یتم ةمشتركالمعیشة ال

 العیش مھارات الخدمة مقدم یعلمك. والمجتمع  المنزل في العائلة  مع  الیومیة  الحیاة وتشاركالموظف المتعاقد 
 الصحة  وصیانة الیومیة الحیاة أنشطة في  الخدمة مزود یساعدك. مجتمعك في باألشیاء  والقیام  المستقل

 .تأھیلیة خدمة  ھذه . واإلشراف والترفیھیة  االجتماعیة والمھارات

 الرعایة المؤقتة
 الراحة. بنفسك االعتناء یمكنك ال  عندما استخدامھا یمكنك المدى قصیرة خدمة ھي  الرعایة المؤقتة فترة 

 الیومیة  الحیاة أنشطة  في مزودك یساعد. معك یعیش الذي المعتاد الرعایة لمقدم ةمؤقت  راحة ھي المؤقتة
 و  DDAD تحت برنامج اإلعفاءات ساعة 240 یبلغ سنوي  حد  لھا الخدمة ه ھذ  واإلشراف. الصحة  وصیانة

 .CDD تحت برنامج إعفاءات ساعة 360

 الصغیرة  للمجموعة  مھني دعم
 لتعلم  فریق  مع أو بمفردك تعمل أنت . مجتمعك في  أو شركة في الصغیرة  للمجموعة المھني الدعم تقدیم یتم

. العمالء أو  الموظفین  مع  التفاعل یمكنك. مزودك لك ویدفع  لمزودك العمل یدفع. والسلوك العمل مھارات
 .تأھیلیة خدمة ذهھ . واإلشراف الصحة وصیانة الیومیة الحیاة  أنشطة في مزودك یساعدك



 طول  على  تابع - المدعوم العمل
 الخدمة  ھذه توفیر یتم  قد. التنافسیة وظیفتك على الحفاظ  في یساعدك Follow-Along -المدعومة العمالة

 .تأھیلیة خدمة  ھذه . عنك نیابة  العمل صاحب  مع التواصل طریق  عن  أو معك

 فرد  - المدعوم العمل
 یتم. التنافسیة وظیفتك  على الحفاظ في لمساعدتك الفردي للتدریس وظیفیًا ربًامد  الفرد یوفر - المدعوم التوظیف

 .تأھیلیة خدمة ھذه. أخرى لموارد واإلحاالت العمل مھارات في مزودك یساعدك. عملك في  الخدمة ھذه  توفیر

 المدعومة  ةی األسر حیاة ال 
 تفعل وأنت  مستقل  بشكل العیش مھارات مزودك یعلمك. عائلتك منزل في المدعوم العائلي العیش توفیر یتم

 والمھارات الصحة،  علىالمحافظة   الیومیة،  الحیاة  أنشطة  في الخدمة مزود یساعدك. مجتمعك في أشیاء
 .تأھیلیة مةخد ھذ . المجتمع  إلى والوصول  والترفیھیة،  االجتماعیة

 العالجي السكني   أھیلالت
 النمو في إعاقات  من  متزامنة اضطرابات  لدیك یكون  عندما إنھ . شاملة  خدمة ھو  سكنيال العالجي التأھیل 

 ھذه. والمجتمع  الخدمة مقدم سكن  محیط في الوردیة  موظفي قبل  من  الخدمة ھذه توفیر  یتم . حاد عقلي ومرض
 .تأھیلیة خدمة

 نتقالي اال  الدعم 
 المركز أو المسنین  رعایة دار أو   ICF-IID من  الخروج على لمساعدتك واحدة  لمرة  نفقات یدفع  النتقاللدعم اا

 أو  الودائع،  أو  األساسیة  المرافق ورسوم التأمین،  ودائع  المنزلیة،  واللوازم األساسي، األثاث  یشمل  قد . اإلقلیمي
 .النقل تكالیف

 النقل  وسائل
 النقل  یحل  أال  یجب. الخدمات أثناء النقل  عن  منفصلة  اإلعفاء، خدمات  وإلى من  مشاویر النقل  یوفر
 .العائلة أو األصدقاء ركوب مثل لك، المتاحة األخرى الخیارات  محل

 تلبي  أن  یمكن  األخرى  DHHS خدمات ألن  الطبیة المواعیدإلى  ركوبلل النقل وسائل  استخدام  یمكن  ال
 .الحاجة ھذه 

 تعدیالت السیارة 
 یجب. المجتمع  في كامل بشكل لالندماج  حاجتك لتلبیة شاحنة /  سیارة  على تغییرات ھي السیارة  تعدیالت

 أشخاص  من مساعدة أقل  إلى  وتحتاج أفضل  بشكل  سیارتك إلى الوصول  على  التعدیالت تساعدك أن 
 .آخرین
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