
Nebraska DHHS 
Miễn trừ Chấn thương Não 

do Chấn thương (TBI) 

BỆNH NHÂN LÃO HÓA TRAUMATIC (TBI) LÀ GÌ 
CHỜ ĐỢI?  
TBI Waiver cung cấp các dịch vụ chuyên biệt cho những người từ 
18 tuổi đến 64, được chẩn đoán chấn thương sọ não, đang điều 
dưỡng nhà đủ điều kiện, và muốn sống trong cuộc sống được hỗ 
trợ chuyên biệt. Từ bỏ các dịch vụ nhằm đào tạo lại các kỹ năng 
và khả năng bị mất do TBI. 

DỊCH VỤ CHỜ CỦA TBI BAO GỒM NHỮNG GÌ? 
Nói chung, Cuộc sống được Hỗ trợ Chuyên biệt bao gồm: 

Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày; 
Mua sắm thiết yếu; 
Hoạt động dọn phòng; 
Quản lý thuốc; và 
Chăm sóc cá nhân. 

AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI CHỜ TBI? 
Để đủ điều kiện được Miễn trừ TBI, người tham gia phải từ 18 - 64 
tuổi, hội đủ điều kiện nhận Nebraska Medicaid, được chẩn đoán chấn thương sọ não * 
(chẳng hạn như một cú đánh vào đầu), đáp ứng mức độ chăm sóc cho một cơ sở điều 
dưỡng, và có nhu cầu về cuộc sống được hỗ trợ chuyên biệt. 

* Chương trình này không dành cho những người bị chấn thương não mắc phải 
do đột quỵ, khối u và các nguyên nhân không do chấn thương khác. 
 

TÔI CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN VỀ VIỆC 
CHỜ TBI Ở ĐÂU, HOẶC CÁCH NỘP ĐƠN CHO TBI 
CHỜ ĐỢI? 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi 
tại: https://dhhs.ne.gov/Pages/TBI-Services.aspx . 

Để biết thông tin về việc đăng ký, vui lòng truy cập trang 
web của chúng tôi tại: 

https://dhhs.ne.gov/Pages/DD-Eligibility.aspx và cuộn xuống 
phần có tiêu đề " Đăng ký Dịch vụ Miễn trừ TBI " và Nhấp vào 
đường dẫn. 


