
 

 

 

Thông tin cơ bản:  

Cơ quan Phục vụ Người cao niên và Người khuyết tật (Aging and People with 
Disabilities, hoặc APD) đã được hướng dẫn gửi hồ sơ yêu cầu Trung tâm Dịch 
vụ Medicare và Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, hoặc 
CMS) cấp tài trợ Medicaid cho Chương trình Hỗ trợ Người Chăm sóc Gia đình 
(Family Caregiver Assistance Program). Cách duy nhất để nhận được tài trợ 
Medicaid cho chương trình này là APD nộp đơn yêu cầu  1115 Demonstration 
Waiver.   
 

Đây là tổng quan về Chương trình Hỗ trợ Người Chăm sóc Gia đình được đề 
xuất. Dân số người lớn tuổi và những người trẻ tuổi bị khuyết tật về thể chất của 
Oregon sẽ tăng lên đáng kể trong vòng 20 năm tới. Họ sẽ sống lâu hơn với 
nhiều bệnh mãn tính và rất nhiều người trong số họ sẽ có ít nguồn tài trợ hơn để 
giúp họ thanh toán chi phí dịch vụ và hỗ trợ của họ. Một Chương trình Hỗ trợ 
Người chăm sóc Gia đình bền vững, chuyên hỗ trợ những người chăm sóc gia 
đình và người chăm sóc không được trả lương, và những thân chủ mà họ giúp 
đỡ, sẽ giúp các thân chủ có nguy cơ duy trì sự độc lập và cải thiện chất lượng 
cuộc sống của họ.  
 

Mục tiêu:  

• Hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật có được một cuộc sống an toàn, 
độc lập, có sự lựa chọn và phẩm giá;  

• Hỗ trợ gia đình và những người chăm sóc không được trả lương khác để 
họ có thể ở bên cạnh thân nhân của mình, đồng thời trì hoãn hoặc tránh 
việc rời khỏi nhà;  

• Có khả năng trì hoãn hoặc ngăn cản một số thân chủ đủ điều kiện nhận 
dịch vụ Medicaid đắt tiền hơn và giúp họ duy trì sự độc lập về tài chính; 

• Cung cấp gói dịch vụ phòng ngừa để cải thiện dịch vụ và các nguồn hỗ trợ 
cho thân chủ; và 

• Tận dụng các chi phí tiết kiệm được để duy trì và cải thiện trợ cấp và dịch 
vụ hỗ trợ dài hạn của Medicaid cho thân chủ.  

• Dựa trên nguyên tắc Bộ luật Sửa đổi Oregon 410: rằng người lớn tuổi và người 

khuyết tật sống một cuộc sống với sự độc lập, sự lựa chọn và phẩm giá, và rằng 

dịch vụ được dành cho người trẻ tuổi bị khuyết tật về thể chất cũng như người 

lớn tuổi. 
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• Được thiết kế để tiếp cận, dễ hiểu và ít cản trở nhất có thể để thân chủ và 
gia đình của họ dễ sử dụng. 

• Giữ nguyên các chương trình hiện có nhưng mở rộng số lượng thân chủ 
và các dịch vụ được cung cấp.  

  

Các điều kiện cần đáp ứng:   

Những cá nhân đáp ứng các tiêu chí sau sẽ đủ điều kiện tham gia Chương trình 
Hỗ trợ Người Chăm sóc Gia đình:  

• Người lớn từ 18 tuổi trở lên;   
• Thu nhập không cao hơn 400% Mức Nghèo Liên bang ($4,163/cá nhân,  

$5,637/cặp vợ chồng mỗi tháng) và tài sản không nhiều hơn chi phí cư trú 
trung bình trong sáu tháng tại một cơ sở điều dưỡng.  

• Hiện đang sống trong nhà riêng của họ, không phải là cơ sở hoặc nhà nuôi 
dưỡng/chăm sóc do nhân viên chăm sóc cung kiểm soát hoặc sở hữu;  

• Đáp ứng Mức Dịch vụ Ưu tiên Oregon từ 1 đến 18; 
• Được miễn thu hồi gia sản; và   
• Không sử dụng các dịch vụ và hỗ trợ của Medicaid. 

Gói chương trình:  
 

Thân chủ sẽ đủ điều kiện nhận dịch vụ và hỗ trợ với tổng chi phí không quá 
$500 một tháng.  Các dịch vụ bao gồm:  
 

• Dịch vụ hỗ trợ tại nhà hoặc dịch vụ chăm sóc thân chủ (dịch vụ tại nhà 
để duy trì, củng cố hoặc phục hồi chức năng của thân chủ tại nhà của 
họ); 

• Dịch vụ ban ngày dành cho người lớn (các chương trình dựa vào cộng 
đồng phi nội trú, cung cấp dịch vụ trong ngày);   

• Dịch vụ chăm sóc tạm thế;  

• Hệ thống ứng phó khẩn cấp;   

• Thiết bị và vật tư y tế đặc biệt;   

• Hỗ trợ về hướng tiêu dùng;  

• Công nghệ trợ giúp;  

• Sửa chữa những thứ quy mô nhỏ trong nhà của thân chủ nhỏ;  

• Bữa ăn giao tận nhà;   

• Vận chuyển có hỗ trợ, kết hợp với một dịch vụ khác; 

• Dịch vụ hỗ trợ (tư vấn, nhóm) cho thân chủ và người chăm sóc của họ;  

• Đường dây nóng dành cho người chăm sóc gia đình; và  

• Giáo dục và chương trình đào tạo cho những người chăm sóc không 
được trả lương.  

  


