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DỊCH VỤ CÓ SN 

Các dịch vụ hiện có được dựa trên việc bạn được Medicaid từ bỏ các 
Dịch vụ Phát triển Tại nhà và Dựa vào Cộng đồng (HCBS). 

Bộ phận Khuyết tật Phát triển (DDD) có hai sự miễn trừ HCBS cho những 
người nhận được các dịch vụ về khuyết tật phát triển trong cộng đồng và 
đáp ứng các tiêu chí chăm sóc tương tự như những người sống trong Cơ sở 
Chăm sóc Trung cấp dành cho Người Khuyết tật Trí tuệ (ICF-IID): 

● Chương trình Miễn trừ Ngày dành cho Người khuyết tật Phát triển
(DDAD) dành cho những người từ 21 tuổi trở lên. Trọng tâm là việc
làm.

● Miễn trừ Toàn diện cho Người khuyết tật Phát triển (CDD) dành cho mọi
người ở mọi lứa tuổi.



Dịch vụ có sẵn CHA 
Từ bỏ 

CDD 
Từ bỏ 

Ngày dành cho người lớn Đúng Đúng 

Công nghệ hỗ trợ Đúng Đúng 

Hành vi trong môi trường sống tại nhà - Đúng 

Thói quen trong ngày trẻ em - Đúng 

Hội nhập cộng đồng Đúng Đúng 

Đánh giá tham vấn Đúng Đúng 

Hỗ trợ trong ngày Đúng Đúng 

Đánh giá sửa đổi môi trường Đúng Đúng 

Sửa đổi Trang chủ Đúng Đúng 

Người nội trợ - Đúng 

Sống độc lập Đúng Đúng 

Thói quen y tế tại nhà - Đúng 

Hệ thống Ứng cứu Khẩn cấp Cá nhân (PERS) Đúng Đúng 

Prevocational Đúng Đúng 

Thói quen dân cư - Nhà liên tục - Đúng 

Thói quen dân cư - Nhà chủ - Đúng 

Thói quen dân cư - Sống chung - Đúng 

Nghỉ ngơi Đúng Đúng 

Hỗ trợ dạy nghề cho nhóm nhỏ Đúng Đúng 

Việc làm được hỗ trợ - Theo dõi Đúng Đúng 

Việc làm được hỗ trợ -Cá nhân Đúng Đúng 



Cuộc sống gia đình được hỗ trợ Đúng Đúng 

Môi trường sống trong dân cư trị liệu - Đúng 

Chuyển tiếp Đúng Đúng 

Vận chuyển Đúng Đúng 

Sửa đổi phương tiện Đúng Đúng 

NGÀY LỚN 

Ngày Người lớn cung cấp các hoạt động trong ngày có ý nghĩa ở một nơi 
an toàn, được giám sát, cách xa nhà bạn. Bạn có thể sử dụng dịch vụ 
này để làm những việc trong cộng đồng của mình. Nhà cung cấp của 
bạn giúp bạn trở nên độc lập hơn với các nhu cầu về sức khỏe và xã hội. 
Nhà cung cấp của bạn giúp bạn thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng 
ngày, duy trì sức khỏe và giám sát. Bạn không thể sử dụng dịch vụ này 
cho công việc hoặc tình nguyện. 

CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ 

Công nghệ hỗ trợ bao gồm các thiết bị, dụng cụ và thiết bị để giúp bạn tự 
làm mọi việc để bạn ít cần sự trợ giúp của người khác. 

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRONG NHÀ 

Thói quen hành vi tại nhà là một dịch vụ ngắn hạn dành cho trường hợp 
bạn đang gặp phải một sự kiện hoặc hành vi nghiêm trọng về sức khỏe 
tâm thần khiến bạn không thể thực hiện được các hoạt động bình thường 
hàng ngày của mình. Dịch vụ này được cung cấp tại nhà của bạn. Nhà 
cung cấp của bạn 
giúp bạn thực hiện các hoạt động sống hàng ngày, duy trì sức 
khỏe và giám sát. Đây là một dịch vụ cố định. 

VIỆC TRẺ EM NGÀY NAY 

Tổ chức Ngày hội Trẻ em diễn ra trong một môi trường cộng đồng. Nó 
cung cấp hỗ trợ giảng dạy và nhân viên để đáp ứng các nhu cầu phù hợp 
với lứa tuổi của con bạn, do khuyết tật hoặc tình trạng sức khỏe đặc biệt. 
Trọng tâm là giảng dạy và cung cấp hỗ trợ để thúc đẩy sự độc lập và phát 
triển cá nhân đồng thời khuyến khích hòa nhập cộng đồng. Đây là một 
dịch vụ cố định. 

HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG 

Hòa nhập cộng đồng dạy các kỹ năng tự giúp đỡ, Hành vi phù hợp, xã hội 
hóa và thích ứng. Dịch vụ này chủ yếu diễn ra trong cộng đồng. Bạn quyết 



định địa điểm và tần suất bạn muốn đến các địa điểm. Dịch vụ này làm 
tăng tính độc lập và sự lựa chọn cá nhân của bạn cũng như tương tác với 
mọi người trong cộng đồng của bạn. Nhà cung cấp của bạn giúp bạn thực 
hiện các hoạt động sống hàng ngày, duy trì sức khỏe và giám sát. Đây là 
một dịch vụ cố định. 

ĐÁNH GIÁ TƯ VẤN 

Đánh giá Tham vấn giúp bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ hiện tại của 
mình trong khi vẫn giữ an toàn cho bạn và những người khác. Nhà cung 
cấp dịch vụ quan sát bạn tại nhà và nơi bạn nhận các dịch vụ ban ngày, 
thực hiện đánh giá hành vi chức năng và đưa ra các khuyến nghị cho 
nhóm của bạn. Các can thiệp hành vi được phát triển, sử dụng, đánh giá 
và sửa đổi khi cần thiết. Đây là một dịch vụ cố định. 

HỖ TRỢ TRONG NGÀY 

Hỗ trợ trong ngày cung cấp các hoạt động tại địa điểm trong ngày do nhà 
cung cấp kiểm soát. Nhà cung cấp của bạn dạy các kỹ năng tự giúp đỡ, 
hành vi thích hợp, xã hội hóa và thích ứng. Dịch vụ này có sẵn khi bạn 
không có mục tiêu việc làm và không tìm kiếm việc làm. Nhà cung cấp 
của bạn giúp bạn thực hiện các hoạt động sống hàng ngày, duy trì sức 
khỏe và giám sát. Đây là một dịch vụ cố định. 

ĐÁNH GIÁ SỬA ĐỔI MÔI TRƯỜNG 

Đánh giá Sửa đổi Môi trường là một đánh giá để xác định các thiết bị bạn 
cần hoặc những thay đổi sẽ được thực hiện đối với nhà hoặc xe của bạn. 
Nó xem xét các nhu cầu về sức khỏe và an toàn của bạn, cách bạn tiếp 
cận cộng đồng và sự độc lập của bạn. Dịch vụ này có thể được yêu cầu 
trước khi sử dụng Công nghệ hỗ trợ, Sửa đổi nhà hoặc Sửa đổi phương 
tiện. 

SỬA ĐỔI NHÀ 

Sửa đổi nhà là những thay đổi đối với ngôi nhà của bạn để giúp bạn đi lại 
và làm mọi việc cho mình dễ dàng và an toàn hơn. Các sửa đổi sẽ giúp 
bạn tiếp cận nhà của mình tốt hơn và ít cần người khác trợ giúp hơn. 

NGƯỜI NỘI TRỢ 

Nội trợ giúp làm các công việc chung của gia đình, chẳng hạn như nấu ăn, 
giặt giũ, việc vặt và dọn dẹp. Dịch vụ ngắn hạn này có thể được sử dụng 
khi người thường làm công việc gia đình không thể giúp đỡ. Nội trợ không 
bao gồm chăm sóc hoặc giám sát. Dịch vụ này có sẵn cho những người 
dưới 18 tuổi, sống trong gia đình của họ. Các dịch vụ DHHS khác có thể 
đáp ứng nhu cầu này cho những người từ 18 tuổi trở lên. 

SỐNG ĐỘC LẬP 

Sống độc lập được cung cấp trong nhà riêng của bạn. Nhà cung cấp của 
bạn dạy các kỹ năng để sống độc lập và làm mọi việc trong cộng đồng 
của bạn. Nhà cung cấp của bạn sẽ giúp bạn thực hiện các hoạt động 



sinh hoạt hàng ngày, duy trì sức khỏe và các kỹ năng xã hội và giải trí. 
Đây là một dịch vụ cố định. 

PHÒNG KHÁM Y TẾ TRONG NHÀ 

Thói quen Y tế Tại nhà là một dịch vụ ngắn hạn dành cho trường hợp bạn 
đang có một sự kiện y tế nghiêm trọng khiến bạn không thể sinh hoạt 
bình thường hàng ngày. Dịch vụ này được cung cấp tại nhà của bạn. Nhà 
cung cấp của bạn giúp bạn thực hiện các hoạt động sống hàng ngày, duy 
trì sức khỏe và giám sát. Đây là một dịch vụ cố định. 

HỆ THỐNG PHẢN ỨNG KHẨN CẤP CÁ NHÂN (PERS) 

PERS là một thiết bị điện tử giúp bạn liên lạc với ai đó trong trường 
hợp khẩn cấp. Hệ thống được kết nối với điện thoại của bạn và thông 
báo cho người được chỉ định hoặc trung tâm cuộc gọi khi bạn nhấn 
một nút. 

TRƯỚC HẠN 

Prevocational dạy bạn các kỹ năng chung liên quan đến công việc cần 
thiết để có được một công việc trong cộng đồng. Dịch vụ này có thể được 
sử dụng trong tối đa 12 tháng. Nhà cung cấp của bạn giúp bạn thực hiện 
các hoạt động sống hàng ngày, duy trì sức khỏe và giám sát. Đây là một 
dịch vụ cố định. 

PHÒNG KHÁM DÂN CƯ - NHÀ LIÊN TỤC 

Trang chủ Liên tục được cung cấp trong một ngôi nhà do nhà cung cấp 
kiểm soát với nhân viên theo ca. Nhà cung cấp của bạn dạy bạn các kỹ 
năng để sống độc lập và làm những việc trong cộng đồng của bạn. Nhà 
cung cấp của bạn giúp bạn thực hiện các hoạt động sống hàng ngày, duy 
trì sức khỏe, các kỹ năng xã hội và giải trí cũng như giám sát. Đây là một 
dịch vụ cố định. 

PHÒNG THÍ NGHIỆM DÂN CƯ - TRANG CHỦ 

Host Home được cung cấp tại nhà của nhân viên nhà cung cấp dịch vụ 
đại lý. Bạn sống với nhân viên và chia sẻ cuộc sống hàng ngày với gia 
đình trong gia đình và cộng đồng. Nhà cung cấp của bạn dạy bạn các 
kỹ năng để sống độc lập và làm những việc trong cộng đồng của bạn. 
Nhà cung cấp của bạn giúp bạn thực hiện các hoạt động sống hàng 
ngày, duy trì sức khỏe, các kỹ năng xã hội và giải trí cũng như giám sát. 
Đây là một dịch vụ cố định. 

CƠ SỞ DÂN CƯ - SINH HOẠT ĐƯỢC CHIA SẺ 

Chung cư được cung cấp tại nhà của một nhà thầu cung cấp dịch vụ đại lý. 
Bạn sống với nhà thầu và chia sẻ cuộc sống hàng ngày với gia đình trong 
nhà và cộng đồng. Nhà cung cấp của bạn dạy bạn các kỹ năng để sống độc 
lập và làm những việc trong cộng đồng của bạn. Nhà cung cấp của bạn 
giúp bạn thực hiện các hoạt động sống hàng ngày, duy trì sức khỏe, các kỹ 
năng xã hội và giải trí cũng như giám sát. Đây là một dịch vụ cố định. 



ĐẶT LẠI 

Nghỉ ngơi là một dịch vụ ngắn hạn mà bạn có thể sử dụng khi không thể tự 
chăm sóc cho bản thân. Nghỉ ngơi là giải pháp tạm thời cho người chăm 
sóc thông thường sống cùng bạn. Nhà cung cấp của bạn giúp thực hiện 
các hoạt động sống hàng ngày, duy trì sức khỏe và giám sát. Dịch vụ này 
có giới hạn hàng năm là 240 giờ đối với trường hợp từ bỏ DDAD và 360 giờ 
đối với trường hợp miễn trừ CDD.  

NHÓM NHỎ HỖ TRỢ NGHỀ 

Hỗ trợ Dạy nghề Nhóm Nhỏ được cung cấp tại một doanh nghiệp hoặc 
trong cộng đồng của bạn. Bạn làm việc một mình hoặc với một nhóm để 
học hỏi các kỹ năng và cách ứng xử trong công việc. Doanh nghiệp trả tiền 
cho nhà cung cấp của bạn và nhà cung cấp của bạn trả tiền cho bạn. Bạn 
có thể tương tác với nhân viên hoặc khách hàng. Nhà cung cấp của bạn 
giúp bạn thực hiện các hoạt động sống hàng ngày, duy trì sức khỏe và 
giám sát. Đây là một dịch vụ cố định. 

NHÂN VIÊN ĐƯỢC HỖ TRỢ - THEO DÕI-ALONG 

Việc làm được hỗ trợ - Theo dõi cùng giúp bạn duy trì công việc cạnh tranh 
của mình. Dịch vụ này có thể được cung cấp cho bạn hoặc bằng cách liên 
lạc với chủ lao động của bạn cho bạn. Đây là một dịch vụ cố định. 

VIỆC LÀM ĐƯỢC HỖ TRỢ - CÁ NHÂN 

Việc làm được Hỗ trợ - Cá nhân cung cấp một huấn luyện viên việc làm để 
giảng dạy trực tiếp để giúp bạn duy trì công việc cạnh tranh của mình. 
Dịch vụ này được cung cấp tại công việc của bạn. Nhà cung cấp của bạn 
giúp bạn với các kỹ năng công việc và giới thiệu cho các nguồn lực khác. 
Đây là một dịch vụ cố định. 

HỖ TRỢ SỐNG TRONG GIA ĐÌNH 

Cuộc sống Gia đình được Hỗ trợ được cung cấp trong ngôi nhà gia đình 
của bạn. Nhà cung cấp của bạn dạy bạn các kỹ năng để sống độc lập và 
bạn làm những việc trong cộng đồng của mình. Nhà cung cấp của bạn 
giúp bạn thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, duy trì sức khỏe, 
các kỹ năng xã hội và giải trí, cũng như tiếp cận cộng đồng. Đây là một 
dịch vụ cố định. 

CƠ SỞ DÂN CƯ TRỊ LIỆU 

Trị liệu Thói quen Cư trú là một dịch vụ trọn gói. Nó dành cho trường hợp 
bạn mắc đồng thời các rối loạn về phát triển và bệnh tâm thần nặng. Dịch vụ 
này được cung cấp bởi nhân viên trực ca trong môi trường dân cư của nhà 
cung cấp và cộng đồng. Đây là một dịch vụ cố định. 

CHUYỂN TIẾP 

Chuyển tiếp thanh toán các chi phí một lần để giúp bạn chuyển ra khỏi ICF-
IID, viện dưỡng lão hoặc trung tâm khu vực. Nó có thể bao gồm đồ đạc thiết 



yếu, vật dụng gia đình, tiền đặt cọc, phí tiện ích cơ bản hoặc tiền đặt cọc, 
hoặc chi phí di chuyển. 

VẬN CHUYỂN 

Vận chuyển cung cấp các chuyến đi đến và đi từ các dịch vụ miễn trừ, 
tách biệt với vận chuyển trong các dịch vụ. Phương tiện di chuyển 
không nên thay thế các lựa chọn khác có sẵn cho bạn, chẳng hạn như 
đi xe của bạn bè hoặc gia đình. Không thể sử dụng phương tiện chuyên 
chở để đi đến các cuộc hẹn y tế vì các dịch vụ DHHS khác có thể đáp 
ứng nhu cầu này. 

SỬA ĐỔI XE 

Sửa đổi Phương tiện là những thay đổi đối với ô tô / xe tải để đáp ứng 
nhu cầu của bạn để hòa nhập đầy đủ hơn vào cộng đồng. Việc sửa đổi 
sẽ giúp bạn tiếp cận phương tiện của mình tốt hơn và ít cần người khác 
trợ giúp hơn. 


