
Department of Health and Human Services 

Division of Developmental Disabilities 
September 2021 
 
 
 
 
 

“Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn”   | pg. 1 

Tôi cần biết gì về Medicaid?  
Để giúp tối đa hóa nguồn tài trợ của liên bang, người tham gia các dịch vụ tại nhà và dựa vào cộng đồng phải:  
• Đăng ký và chấp nhận các quyền lợi Medicaid của liên bang  
• Sử dụng lợi ích từ các nguồn tài trợ khác trong DHHS; Bộ Giáo dục Nhà nước, bao gồm cả việc phục hồi 
chức năng nghề nghiệp; và các cơ quan khác  
 

Medicaid là gì?  
• Chương trình bảo hiểm y tế công cộng dành cho nhóm dân số có thu nhập thấp, chủ yếu bao gồm người già, 
trẻ em và người khuyết tật  
• Bắt đầu vào năm 1965 theo Đạo luật An sinh Xã hội  
• Được quản lý bởi các tiểu bang với sự giám sát của Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) • Tài trợ 
là một nỗ lực chung giữa chính phủ liên bang và tiểu bang  
• Tính đủ điều kiện và quyền lợi khác nhau giữa các tiểu bang  

o Đạo luật An sinh Xã hội Liên bang yêu cầu tất cả các tiểu bang cung cấp một số dịch vụ nhất định o 
Nebraska cung cấp một số dịch vụ bổ sung  

 

Tính đủ điều kiện của Medicaid xem xét những điều sau:  
• Đăng kí  
• Công dân Hoa Kỳ hoặc tình trạng người nước ngoài đủ điều kiện  
• Cư dân Nebraska  
• Số an sinh xã hội  
• Tương đối có trách nhiệm  
• Hợp tác với bất kỳ khoản hỗ trợ trẻ em nào  
• Sắp xếp cuộc sống  
• Chỉ định các khoản thanh toán y tế của bên thứ ba  
• Thu nhập và nguồn lực trong giới hạn đã thiết lập cho một số danh mục nhất định  
• Các yêu cầu về danh mục khác, chẳng hạn như độ tuổi  
 

Người cao tuổi, Mù & Khuyết tật (ABD)  
Có nhiều loại Medicaid khác nhau. Hầu hết những người hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ tại nhà và tại cộng 
đồng đều đủ điều kiện nhận Medicaid theo danh mục Người cao tuổi, Người mù & Người khuyết tật (ABD).  
• Tuổi từ 65 trở lên  
• Người mù hoặc người tàn tật, từ 64 tuổi trở xuống, được Cơ quan An sinh Xã hội hoặc Đoàn Đánh giá Nhà 
nước xác định là người khuyết tật  
• Giới hạn thu nhập là 100% mức nghèo liên bang (FPL)  
• Giới hạn tài nguyên là $ 4.000 cho một người hoặc $ 6.000 cho hai người  
• Chi phí bảo hiểm y tế tư nhân là một khoản khấu trừ thu nhập được phép với một số hạn chế 



 

“Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn”   | pg. 2 

Chia sẻ chi phí (SOC) cho những người có nhu cầu y tế cao  
• Chia sẻ chi phí là bắt buộc đối với một người có nhu cầu y tế đáp ứng tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện 
của Medicaid nhưng có thu nhập vượt quá hướng dẫn Medicaid  
• Chia sẻ chi phí có thể thay đổi dựa trên thu nhập, các khoản khấu trừ và sự sắp xếp cuộc sống của người đó 
• Thu nhập được so sánh với Mức Thu nhập Nhu cầu Y tế (MNIL) hoặc Số tiền Nhu cầu Cá nhân để xác định 
tỷ lệ chi phí  
• Người có trách nhiệm thanh toán phần chi phí đã xác định  
• Chia sẻ chi phí là số tiền hàng tháng, có thể khác nhau hàng tháng  
• Khi một người đang nhận các dịch vụ từ việc miễn trừ các dịch vụ tại nhà và dựa vào cộng đồng (HCBS), 
phần chia sẻ chi phí sẽ tự động bị ràng buộc đối với nhà cung cấp Medicaid, thường là nhà cung cấp dịch vụ 
miễn trừ tốn kém nhất  
• Medicaid có thể đóng nếu số tiền chia sẻ chi phí vượt quá nhu cầu hàng tháng của người đó  
 

Bảo hiểm Medicaid cho Người lao động Khuyết tật (MIWD)  
• MIWD là một danh mục Medicaid có thể dành cho người đáp ứng các tiêu chí về khuyết tật và đang kiếm thu 
nhập bằng cách làm việc  
• Khi ai đó sắp mất Medicaid do thu nhập kiếm được, đây có thể là một lựa chọn  
• Để đủ điều kiện, một người phải:  

o Đủ điều kiện nhận Medicaid ngoại trừ thu nhập  
o Gặp gỡ Sở An sinh Xã hội hoặc Nhóm Đánh giá Tiểu bang về định nghĩa khuyết tật  
o Làm việc  
o Có thu nhập theo hướng dẫn thu nhập của MIWD:  

▪ 200% mức nghèo liên bang (FPL) hoặc  
▪ 250% FPL có phí bảo hiểm  

o Đáp ứng giới hạn tài nguyên Medicaid  
o Trả phí bảo hiểm, nếu được yêu cầu  

• Các yêu cầu và thông tin bổ sung có thể được tìm thấy trong phụ lục 477 NAC của quy định Medicaid: 
http://dhhs.ne.gov/Documents/477-000-046.pdf   
• Nhân viên Medicaid sẽ xác định xem một người có đủ tiêu chuẩn hay không  
 

BẬT tài khoản  
• ENABLE là một chương trình tiết kiệm được ưu đãi về thuế dành cho những người khuyết tật đủ điều kiện  
• Có các tùy chọn đầu tư, tài khoản tiết kiệm ngân hàng hoặc tài khoản séc  
• Tính đủ điều kiện dựa trên tình trạng mù lòa hoặc khuyết tật xảy ra trước 26 tuổi  
• Tài khoản ENABLE không được tính vào tài nguyên dành cho Medicaid  
• Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.enablesavings.com   
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