
Nebraska Medicaid 
Nyumbani na Jumuiya 
Huduma za Msingi (HCBS) za 
Maendeleo 
Ulemavu (DD) Waivers 

HUDUMA 
MWONGOZO WA 
HARAKA 
Mwongozo wa Haraka ni utangulizi wa huduma na unaweza kutumika kuamua ni huduma 

zipi za kuzingatia. Huduma inapoonekana kuwa nzuri kwako, soma zaidi kuihusu katika 
Mwongozo wa Sera ya DD: Sura ya 8 inatoa 

ufafanuzi wa huduma, vikwazo, na aina gani za watoa huduma wanaweza kutoa kila 
huduma. Mratibu wako wa Huduma pia ataeleza 

huduma na kujadili chaguzi za mtoa huduma. 
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HUDUMA ZINAZOPATIKANA 
Huduma zinazopatikana zinatokana na msamaha wa ulemavu wa maendeleo 
wa Medicaid Home and Community Based Services (HCBS). 

Kitengo cha Ulemavu wa Kimaendeleo (DDD) kina msamaha wa HCBS kwa 
watu wanaopata huduma za ulemavu wa kimaendeleo katika jamii na 
wanakidhi viwango sawa vya matunzo kama vile watu wanaoishi katika Kituo 
cha Utunzaji wa Kati kwa Watu Wenye Ulemavu wa Kiakili (ICF-IID): 

● Msamaha wa Siku ya Watu Wazima wa Maendeleo (DDAD) ni wa watu 
wenye umri wa miaka 21 na zaidi. Mkazo ni juu ya ajira. 

● Msamaha wa Ulemavu wa Kimaendeleo (CDD) ni wa watu wa rika zote. 

   DDAD 
Msamaha 

 CDD 
Msamaha 

Siku ya Watu Wazima Ndiyo Ndiyo 

Teknolojia ya Usaidizi Ndiyo Ndiyo 

Uboreshaji wa Tabia Ndani ya Nyumba - Ndiyo 

Utunzaji wa Siku ya Mtoto - Ndiyo 

Ushirikiano wa Jamii Ndiyo Ndiyo 

Tathmini ya Ushauri Ndiyo Ndiyo 

Msaada wa Siku Ndiyo Ndiyo 

Tathmini ya Marekebisho ya Mazingira Ndiyo Ndiyo 

Marekebisho ya Nyumbani Ndiyo Ndiyo 

Mwenye nyumba - Ndiyo 

Kuishi kwa Kujitegemea Ndiyo Ndiyo 

Uwezeshaji wa Matibabu Ndani ya Nyumba - Ndiyo 

Mfumo wa Majibu ya Dharura ya Kibinafsi (PERS) Ndiyo Ndiyo 

Kitangulizi Ndiyo Ndiyo 

Uboreshaji wa Makazi -Nyumba Endelevu - Ndiyo 

Makazi - Nyumba ya Mwenyeji - Ndiyo 

Uboreshaji wa Makazi - Kuishi kwa Pamoja - Ndiyo 

Muhula Ndiyo Ndiyo 

Msaada wa Kikundi Kidogo wa Ufundi Ndiyo Ndiyo 

Ajira Inayosaidiwa - Fuatilia Pamoja Ndiyo Ndiyo 

Ajira Inayosaidiwa -Binafsi Ndiyo Ndiyo 

Maisha ya Familia Yanayoungwa mkono Ndiyo Ndiyo 

Uboreshaji wa Makazi ya Matibabu - Ndiyo 



 
 
 

SIKU YA WATU WAZIMA 
Siku ya Watu Wazima hutoa shughuli muhimu za siku katika mahali salama, 
panaposimamiwa mbali na nyumbani kwako. Unaweza kutumia huduma hii 
kufanya mambo katika jumuiya yako. Mtoa huduma wako hukusaidia kuwa 
huru zaidi kwa mahitaji ya kiafya na kijamii. Mtoa huduma wako hukusaidia 
kwa shughuli za maisha ya kila siku, matengenezo ya afya na 
usimamizi.Huwezi kutumia huduma hii kwa kazi au kujitolea. 

TEKNOLOJIA SAIDIZI 
Teknolojia ya Usaidizi inajumuisha vifaa, vifaa na vifaa vya kukusaidia 
kufanya mambo peke yako kwa hivyo unahitaji usaidizi mdogo kutoka kwa 
watu wengine. 

UWEZO WA TABIA NDANI YA NYUMBANI 
Utunzaji wa Tabia Ndani ya Nyumba ni huduma ya muda mfupi kwa wakati 
una tukio kali la afya ya akili au tabia ambayo inakuzuia kutoka kwa 
shughuli zako za kawaida za kila siku. Huduma hii hutolewa nyumbani 
kwako. Mtoa huduma wako hukusaidia kwa shughuli za maisha ya kila 
siku, utunzaji wa afya na usimamizi. Hii ni huduma ya urekebishaji. 

MAFANIKIO YA SIKU YA MTOTO 
Malezi ya Siku ya Mtoto hufanyika katika mazingira ya jamii. Inatoa usaidizi 
wa kufundisha na wafanyakazi ili kukidhi mahitaji yanayolingana na umri wa 
mtoto wako, kutokana na ulemavu au hali maalum ya afya. Lengo ni 
kufundisha na kutoa usaidizi ili kukuza uhuru na ukuaji wa kibinafsi huku 
kuhimiza ushirikiano wa jamii. Hii ni huduma ya urekebishaji. 

UTANGAMANO WA JUMUIYA 
Ushirikishwaji wa Jamii hufundisha kujisaidia, Tabia zinazofaa, ujamaa, 
na stadi za kubadilika. Huduma hii mara nyingi hufanyika katika jamii. 
Unaamua wapi na mara ngapi unataka kwenda mahali. Huduma hii 
huongeza uhuru wako na chaguo lako la kibinafsi, na mwingiliano na 
watu katika jumuiya yako. Mtoa huduma wako hukusaidia kwa shughuli 
za maisha ya kila siku, matengenezo ya afya na usimamizi. Hii ni huduma 
ya urekebishaji. 

TATHMINI YA USHAURI 
Tathmini ya Ushauri hukusaidia kubaki katika huduma zako za sasa huku 
ukikuweka salama wewe na wengine. Mtoa huduma anakutazama 
nyumbani kwako na unapopokea huduma za siku, anafanya tathmini ya 
utendaji kazi, na kutoa mapendekezo ya timu yako. Uingiliaji kati wa tabia 
hutengenezwa, kutumika, kutathminiwa, na kusahihishwa inapohitajika. 
Hii ni huduma ya urekebishaji. 

 

Mpito Ndiyo Ndiyo 

Usafiri Ndiyo Ndiyo 

Marekebisho ya Gari Ndiyo Ndiyo 



MSAADA WA SIKU 
Usaidizi wa Siku hutoa shughuli katika eneo la siku linalodhibitiwa na 
mtoa huduma. Mtoa huduma wako hufundisha jinsi ya kujisaidia, 
mienendo ifaayo, ujamaa na stadi za kubadilika. Huduma hii inapatikana 
wakati huna lengo la kuajiriwa na hutafuti kazi. Mtoa huduma wako 
hukusaidia kwa shughuli za maisha ya kila siku, matengenezo ya afya na 
usimamizi. Hii ni huduma ya urekebishaji. 

TATHMINI YA MABADILIKO YA MAZINGIRA 
Tathmini ya Marekebisho ya Mazingira ni tathmini ya kutambua vifaa 
unavyohitaji au mabadiliko yafanywe kwa nyumba au gari lako. Inaangalia 
mahitaji yako ya afya na usalama, jinsi unavyofikia jumuiya yako na uhuru 
wako. Huduma hii inaweza kuhitajika kabla ya kutumia Teknolojia ya 
Usaidizi, Marekebisho ya Nyumbani au Marekebisho ya Gari. 

MABADILIKO YA NYUMBANI 
Marekebisho ya Nyumbani ni mabadiliko kwa nyumba yako ili 
kurahisisha na salama zaidi kuzunguka na kujifanyia mambo. 
Marekebisho yanapaswa kukusaidia kufikia nyumba yako vyema na 
kuhitaji usaidizi mdogo kutoka kwa watu wengine. 

MWENYE NYUMBA 
Mlezi wa nyumbani husaidia kwa kazi za kawaida za nyumbani, kama vile 
kupika, kufua nguo, kufanya matembezi, na kusafisha. Huduma hii ya 
muda mfupi inaweza kutumika wakati mtu ambaye kwa kawaida hufanya 
kazi za nyumbani hawezi kusaidia. Mlezi wa nyumbani hajumuishi 
utunzaji au usimamizi. Huduma hii inapatikana kwa watu walio chini ya 
umri wa miaka 18, wanaoishi katika nyumba ya familia zao. Huduma 
zingine za DHHS zinaweza kukidhi hitaji hili kwa watu walio na umri wa 
miaka 18 na zaidi. 

KUISHI KWA KUJITEGEMEA 
Kuishi kwa Kujitegemea hutolewa katika nyumba yako mwenyewe. Mtoa 
huduma wako anafundisha ujuzi wa kuishi kwa kujitegemea na kufanya 
mambo katika jumuiya yako. Mtoa huduma wako hukusaidia kwa 
shughuli za maisha ya kila siku, matengenezo ya afya, na ujuzi wa kijamii 
na burudani. Hii ni huduma ya urekebishaji. 

UWEZO WA MATIBABU  NDANI YA  NYUMBANI 
Huduma ya Matibabu Ndani ya Nyumba ni huduma ya muda mfupi kwa 
wakati una tukio kali la matibabu ambalo hukuzuia kutoka kwa shughuli 
zako za kawaida za kila siku. Huduma hii hutolewa nyumbani kwako. 
Mtoa huduma wako hukusaidia kwa shughuli za maisha ya kila siku, 
matengenezo ya afya na usimamizi. Hii ni huduma ya urekebishaji. 

MFUMO BINAFSI WA MAJIBU YA DHARURA (PERS) 
PERS ni kifaa cha kielektroniki cha kukusaidia kuwasiliana na mtu 
wakati wa dharura. Mfumo umeunganishwa kwenye simu yako na 
hutaarifu mtu aliyeteuliwa au kituo cha simu unapobofya kitufe. 



PREVOCATIONAL 
Prevocational hukufundisha ujuzi wa jumla unaohusiana na kazi 
unaohitajika ili kupata kazi katika jamii. Huduma hii inaweza kutumika 
kwa hadi miezi 12. Mtoa huduma wako hukusaidia kwa shughuli za 
maisha ya kila siku, matengenezo ya afya na usimamizi. Hii ni huduma ya 
urekebishaji. 

MAKAZI YA MAKAZI – NYUMBA INAYOENDELEA 
Nyumba Endelevu hutolewa katika nyumba inayodhibitiwa na mtoaji na 
wafanyikazi wa zamu. Mtoa huduma wako anakufundisha ujuzi wa kuishi 
kwa kujitegemea na kufanya mambo katika jumuiya yako. Mtoa huduma 
wako hukusaidia kwa shughuli za maisha ya kila siku, matengenezo ya 
afya, ujuzi wa kijamii na burudani na usimamizi. Hii ni huduma ya 
urekebishaji. 

MAKAZI YA MAKAZI - NYUMBANI MWENYEJI 
Host Home hutolewa katika nyumba ya mfanyakazi wa wakala. Unaishi 
na mfanyakazi na kushiriki maisha ya kila siku na familia katika nyumba 
na jamii. Mtoa huduma wako anakufundisha ujuzi wa kuishi kwa 
kujitegemea na kufanya mambo katika jumuiya yako. Mtoa huduma 
wako hukusaidia kwa shughuli za maisha ya kila siku, matengenezo ya 
afya, ujuzi wa kijamii na burudani na usimamizi. Hii ni huduma ya 
urekebishaji. 

MAKAZI - MAISHA YA KUSHIRIKIANA 
Kuishi kwa Pamoja hutolewa katika nyumba ya mkandarasi mtoaji wa 
wakala. Unaishi na kontrakta na unashiriki maisha ya kila siku na familia 
nyumbani na kwa jamii. Mtoa huduma wako anakufundisha ujuzi wa 
kuishi kwa kujitegemea na kufanya mambo katika jumuiya yako. Mtoa 
huduma wako hukusaidia kwa shughuli za maisha ya kila siku, 
matengenezo ya afya, ujuzi wa kijamii na burudani na usimamizi. Hii ni 
huduma ya urekebishaji. 

MUHURU 
Kupumzika ni huduma ya muda mfupi unayoweza kutumia wakati huwezi 
kujijali. Kupumzika ni nafuu ya muda kwa mlezi wa kawaida anayeishi 
nawe. Mtoa huduma wako husaidia kwa shughuli za maisha ya kila siku, 
matengenezo ya afya na usimamizi. Huduma hii ina vikomo vya kila 
mwaka vya saa 240 kwenye msamaha wa DDAD na 360 kwenye msamaha 
wa CDD. 

MSAADA WA UFUNDI WA KIKUNDI KIDOGO 
Usaidizi wa Kiufundi wa Kikundi Kidogo hutolewa katika biashara au katika 
jumuiya yako. Unafanya kazi peke yako au na timu ili kujifunza ujuzi wa 
kazi na tabia. Biashara humlipa mtoa huduma wako na mtoa huduma 
wako anakulipa. Unaweza kuingiliana na wafanyikazi au wateja. Mtoa 
huduma wako hukusaidia kwa shughuli za maisha ya kila siku, 
matengenezo ya afya na usimamizi. Hii ni huduma ya urekebishaji. 

 



AJIRA INAYOSAIDIWA – FUATA PAMOJA 
Ajira Inayosaidiwa - Kufuata Pamoja hukusaidia kuweka kazi yako ya 
ushindani. Huduma hii inaweza kutolewa na wewe au kwa kuwasiliana na 
mwajiri wako kwa ajili yako. Hii ni huduma ya urekebishaji. 

AJIRA INAYOSAIDdiwa - MTU 
Ajira Inayosaidiwa - Mtu binafsi hutoa mkufunzi wa kazi kwa ufundishaji 
wa moja kwa moja ili kukusaidia kuweka kazi yako ya ushindani. Huduma 
hii hutolewa kazini kwako. Mtoa huduma wako hukusaidia kwa ujuzi wa 
kazi na marejeleo kwa nyenzo zingine. Hii ni huduma ya urekebishaji. 

KUISHI KWA FAMILIA KUU 
Uhai wa Familia Unaoungwa mkono hutolewa katika nyumba ya familia 
yako. Mtoa huduma wako anakufundisha ujuzi wa kuishi kwa kujitegemea 
na unafanya mambo katika jumuiya yako. Mtoa huduma wako hukusaidia 
kwa shughuli za maisha ya kila siku, matengenezo ya afya, ujuzi wa kijamii 
na starehe, na ufikiaji wa jumuiya. Hii ni huduma ya urekebishaji. 

MAKAZI YA TIBA 
Uboreshaji wa Makazi ya Kitiba ni huduma inayojumuisha yote. Ni kwa 
wakati una shida zinazotokea za ulemavu wa ukuaji na ugonjwa mbaya wa 
akili. Huduma hii hutolewa na wafanyikazi wa zamu katika mazingira ya 
makazi ya mtoa huduma na jamii. Hii ni huduma ya urekebishaji. 

WA MPITO 
Mpito hulipa gharama za mara moja ili kukusaidia kuondoka kwenye ICF- 
IID, makao ya wauguzi au kituo cha eneo. Inaweza kujumuisha fanicha 
muhimu, vifaa vya nyumbani, amana za usalama, ada za kimsingi za 
matumizi au amana, au gharama za kuhamisha. 

USAFIRI 
Usafiri hutoa usafiri kwenda na kutoka kwa huduma za msamaha, tofauti 
na usafiri wakati wa huduma. Usafiri haupaswi kuchukua nafasi ya chaguo 
zingine zinazopatikana kwako, kama vile usafiri kutoka kwa marafiki au 
familia. Usafiri hauwezi kutumika kwa safari za kwenda kwenye miadi ya 
matibabu kwa sababu huduma zingine za DHHS zinaweza kukidhi hitaji hili. 

KUBORESHA GARI 
Marekebisho ya Gari ni mabadiliko kwa gari/gari ili kukidhi hitaji lako la 
kujumuika kikamilifu katika jumuiya. Marekebisho yanapaswa 
kukusaidia kufikia gari lako vyema na kuhitaji usaidizi mdogo kutoka 
kwa watu wengine. 
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