
Đơn Đăng ký vào Chương trình Demonstration Waiver của Bộ Xã hội 

Oregon (Mục 1115) 

 

Bộ Xã hội Oregon (Oregon Department of Human Services, hoặc ODHS), 

Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People 

with Disabilities), cùng với Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health 

Authority, hoặc OHA) hiện đang trong quá trình xin phê duyệt chương trình 

Waiver theo Mục 1115 để tăng cường chương trình hỗ trợ và dịch vụ dài 

hạn cho người lớn tuổi và người lớn khuyết tật.  

Chương trình Demonstration này sẽ tập trung vào hai chủ trương:   

• Mở rộng Dự án Nâng cao Khả năng Tự lập Oregon (Oregon 

Project Independence), sử dụng Medicaid để phục vụ nhiều người 

lớn tuổi hơn và người khuyết tật về thể chất, những người cần được 

hỗ trợ với số hoạt động sinh hoạt hàng ngày, nhưng không đang 

nhận dịch vụ và hỗ trợ dài hạn của Medicaid.  

• Tạo một Chương trình Hỗ trợ Người Chăm sóc Gia đình (Family 

Caregiver Assistance Program), cung cấp trợ cấp hàng tháng có 

giới hạn cho người lớn tuổi và người khuyết tật về thể chất, những 

người mà đang được trợ giúp với các Hoạt động Sinh hoạt Hàng 

ngày bởi gia đình hoặc những người chăm sóc không được trả 

lương khác.  

Công chúng có đến ngày 15 tháng 8 năm 2021 để góp ý kiến về chương 

trình Demonstration Waiver này. 

Quý vị có thể tìm thấy liên kết đến thông báo đầy đủ về Demonstration 

Waiver 1115 và thông tin về cách công chúng có thể bình luận, bao gồm 

cách tham gia các cuộc họp vào ngày 22 tháng 7 và ngày 5 tháng 8 năm 

2021 để thu thập ý kiến, tại: https://www.oregon.gov/dhs/seniors-

disabilities/KPLAN/Pages/index.aspx.  

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ 

lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng mong muốn. Liên lạc với Beth 

Jackson tại Văn phòng Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người 

khuyết tật của ODHS qua email theo địa chỉ 

Beth.Jackson3@dhsoha.state.or.us. 
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