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 ؟ Medicaidما الذي یجب أن أعرفھ عن برنامج 
 یجب على المشارك في الخدمات المنزلیة والمجتمعیة:  الفیدرالي،للمساعدة في تعظیم التمویل 

 الفیدرالیة  Medicaidتقدم بطلب وقبول مزایا  •
 وزارة التعلیم بالوالیة ، بما في ذلك إعادة التأھیل المھني ؛ والوكاالت األخرى  ؛DHHSاستخدام الفوائد من مصادر التمویل األخرى داخل  •

 
 ؟ Medicaidما ھو برنامج 

التأمین الصحي العام الذي یغطي السكان ذوي الدخل المنخفض والذي یشمل في المقام األول كبار السن واألطفال واألشخاص ذوي  برنامج  •
 اإلعاقة 

 بموجب قانون الضمان االجتماعي 1965بدأ عام  •
 ) CMSتدار من قبل الدول بإشراف من مراكز الرعایة الطبیة والخدمات الطبیة ( •
 بین الحكومة الفیدرالیة وحكومات الوالیات التمویل ھو جھد مشترك  •
 األھلیة والمزایا تختلف من دولة إلى أخرى  •

o  یتطلب قانون الضمان االجتماعي الفیدرالي تقدیم خدمات معینة من قبل جمیع الوالیات 
o تقدم نبراسكا بعض الخدمات اإلضافیة 

 إلى ما یلي:  Medicaidتنظر أھلیة 
 مقدم  طلب  •
 أجنبي مؤھلمواطن أمریكي أو وضع  •
 من سكان نبراسكا •
 رقم الحمایة االجتماعیة •
 قریب مسؤول  •
 تعاون مع أي دعم للطفل  •
 ترتیب المعیشة  •
 التنازل عن مدفوعات طبیة لطرف ثالث •
 الدخل والموارد ضمن الحدود الموضوعة لفئات معینة  •
 مثل العمر  األخرى،متطلبات الفئة  •

 
 ) ABDكبار السن والمكفوفین والمعوقین ( 

  Medicaidمعظم األشخاص المؤھلین للحصول على الخدمات المنزلیة والمجتمعیة مؤھلون للحصول على  . Medicaidفئات مختلفة من برنامج ھناك 
 ). ABDضمن فئة المسنین والمكفوفین والمعوقین (

 عاًما أو أكثر  65یبلغ من العمر  •
عاًما أو أقل ، من قبل إدارة الضمان االجتماعي أو من قبل    64یتم تحدید األشخاص المكفوفین أو المعوقین ، الذین تبلغ أعمارھم  •

 فریق مراجعة الدولة 
 ) FPL٪ من مستوى الفقر الفیدرالي (100حد الدخل ھو  •
 دوالر لشخصین 6000دوالر لشخص واحد أو  4000حدود الموارد  •
 نفقات التأمین الصحي الخاصة ھي خصم الدخل المسموح بھ مع بعض القیود •
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 لألشخاص ذوي االحتیاجات الطبیة العالیة ) SOCحصة التكلفة (
ولكن لدیھ دخل یتجاوز   Medicaidحصة التكلفة مطلوبة لشخص لدیھ احتیاجات طبیة یستوفي جمیع متطلبات األھلیة لبرنامج  •

 Medicaidإرشادات 
 قد تختلف حصة التكلفة بناًء على الدخل والخصومات وترتیب معیشة الشخص  •
 أو مبلغ االحتیاجات الشخصیة لتحدید حصة التكلفة ) MNILیقارن الدخل بمستوى الدخل المحتاج طبیًا ( •
 الشخص مسؤول عن دفع الحصة المحددة من مبلغ التكلفة  •
 آلخر حصة التكلفة ھي مبلغ شھري یمكن أن یختلف من شھر  •
فإن حصة التكلفة تكون ملزمة تلقائیًا لمزود  ) ، HCBSعندما یتلقى شخص ما خدمات من المنزل وتنازل عن الخدمات المجتمعیة ( •

Medicaid  ، وعادة ما یكون مقدم خدمة اإلعفاء األغلى تكلفة 
 إذا تجاوزت حصة مبلغ التكلفة احتیاجات الشخص الشھریة  Medicaidقد یتم إغالق برنامج  •

 
 ) MIWDالتأمین الطبي للعمال ذوي اإلعاقة (

• MIWD   ھي فئة من فئاتMedicaid  والتي قد تكون متاحة للشخص الذي یستوفي معاییر اإلعاقة ویكسب دخالً من خالل العمل 
 بسبب الدخل المكتسب ، فقد یكون ھذا خیاًرا  Medicaidعندما یخسر شخص برنامج  •
 لكي یكون الشخص مؤھالً ، یجب أن: •

o   مؤھل للحصول علىMedicaid   باستثناء الدخل 
o  تلبیة الضمان االجتماعي أو تعریف فریق مراجعة الدولة لإلعاقة 
o  أن یكون العمل 
o   لدیك دخل ضمن إرشادات الدخلMIWD : 

 200) مستوى الفقر الفیدرالي ٪FPL ( أو 
  من 250قسط ٪FPL 

o  تلبیة حدود مواردMedicaid 
o  دفع قسط ، إذا لزم األمر 

:Medicaid 477 NAC العثور على المتطلبات والمعلومات اإلضافیة في ملحق الئحة  یمكن  •
046.pdf-000-http://dhhs.ne.gov/Documents/477 

 ما إذا كان الشخص مؤھالً أم ال   Medicaidسیحدد عامل برنامج  •
 

 تمكین الحسابات 
• ENABLE ھو برنامج ادخار مفضل للضرائب لألشخاص ذوي اإلعاقة المؤھلین 
 ھناك خیارات لالستثمار أو حساب التوفیر المصرفي أو الحساب الجاري •
 عاًما  26تعتمد األھلیة على العمى أو اإلعاقة التي تحدث قبل سن  •
 Medicaidضمن موارد   ENABLEال تحتسب حسابات  •
 www.enablesavings.com  ارةللمزید من المعلومات قم بزی  •

http://dhhs.ne.gov/Documents/477-000-046.pdf
http://www.enablesavings.com/
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