
 

 

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 Dự án Nâng cao Khả năng Tự lập Oregon 
(Oregon Project Independence, hoặc OPI). Cách duy nhất để nhận được tài trợ 
Medicaid là APD nộp đơn yêu cầu  1115 Demonstration Waiver.   
 

Đề xuất này cung cấp một cái nhìn tổng quan về việc mở rộng Dự án Nâng cao 
Khả năng Tự lập Oregon (OPI) bằng cách sử dụng tài trợ đối sánh liên bang 
thông qua 1115 Demonstration Waiver. Chương trình này sẽ được gọi là Dự án 
Nâng cao Khả năng Tự lập Oregon  - Nâng cấp (Oregon Project Independence - 
Enhanced, hoặc OPI-E). Chương trình OPI ban đầu, chỉ với sự tài trợ của tiểu 
bang, sẽ tiếp tục ở quy mô nhỏ hơn để phục vụ những thân chủ không đủ điều 
kiện nhận các dịch vụ do Medicaid tài trợ.  Các nguồn quỹ tiểu bang còn lại này 
sẽ tiếp tục đáp ứng yêu cầu Duy trì Nỗ lực của Oregon đối với Đạo luật Người 
Mỹ Cao niên (Older Americans Act).   
 

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;  

• Mở rộng năng lực của OPI để loại bỏ danh sách chờ địa phương, mở rộng 
khả năng phục vụ những người trẻ tuổi bị khuyết tật về thể chất trên toàn 
tiểu bang và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng;  

• Trì hoãn hoặc ngăn cản một số thân chủ đủ điều kiện nhận Medicaid đầy 
đủ, và cung cấp giải pháp thay thế cho những người có thể đủ điều kiện 
nhận Medicaid nhưng chọn không nhận tất cả các dịch vụ của Medicaid; 

• Duy trì một chương trình OPI nhỏ do tiểu bang tài trợ để hỗ trợ những thân 
chủ không đủ điều kiện tham gia các chương trình Medicaid; 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:   

 

Người lớn, từ 18 tuổi trở lên, đáp ứng các tiêu chí sau sẽ đủ điều kiện cho OPI-
E:  

• Được đánh giá là đáp ứng Mức Dịch vụ Ưu tiên (Service Priority Level) từ 
1 đến 18;  

• Có thu nhập không cao hơn 400% Mức Nghèo Liên bang ($4,163/cá nhân 
$5,637/cặp vợ chồng mỗi tháng); tài sản không lớn hơn chi phí cư trú trung 
bình của sáu tháng trong 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;  

• Hiện không nhận Medicaid; và 

• Được miễn thu hồi gia sản. 

Chương trình OPI ban đầu sẽ duy trì tính đủ điều kiện cho những thân chủ 
không đủ điều kiện nhận dịch vụ do Medicaid tài trợ.  

 

Gói chương trình:  

 

Đối với OPI-E, thân chủ sẽ nhận được các dịch vụ sau để hỗ trợ bản thân, 
cũng như bất kỳ dịch vụ nào khác được định nghĩa trong OAR 411-032-0010:  

• Dịch vụ hỗ trợ tại nhà hoặc chăm sóc cá nhân (dịch vụ tại nhà để duy 
trì, củng cố hoặc khôi phục hoạt động của thân chủ tại nhà của họ ); 

• Dịch vụ về việc vặt (tức là làm việc nhà hoặc công việc sân vườn được 
cung cấp một lần hoặc thỉnh thoảng để đảm bảo sức khỏe và sự an 
toàn); 

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

• Các dịch vụ y tá (nghĩa là đánh giá kiểm tra một lần hoặc thỉnh thoảng, 
lập kế hoạch dịch vụ, theo dõi thuốc, đào tạo và giáo dục cho nhân viên 
chăm sóc);  

• Công nghệ hỗ trợ và sửa chữa những thứ quy mô nhỏ trong nhà cho 
thân chủ;   

• Hệ thống ứng phó khẩn cấp;  

• Bữa ăn giao tận nhà;  



 

 

• Dịch vụ hỗ trợ nhân viên chăm sóc trong cộng đồng và củng cố hệ 
thống hỗ trợ tự nhiên của thân chủ;  

• Dịch vụ nâng cao sức khỏe dựa theo nghiên cứu (các chương trình giúp 
thân chủ áp dụng hành vi lành mạnh, cải thiện tình trạng sức khỏe hoặc 
giảm sử dụng các dịch vụ y tế);  

• Tư vấn về lựa chọn (tư vấn để hỗ trợ việc đưa ra quyết định sáng suốt 
về dịch vụ dựa trên thế mạnh, nhu cầu và sở thích của thân chủ); 

• Các phương tiện di chuyển được hỗ trợ cho phép thân chủ sống tại nhà 
và tiếp cận đầy đủ các nguồn lực của cộng đồng; và 

• Quản lý hồ sơ và điều phối dịch vụ (dịch vụ nhằm cá nhân hóa và tích 
hợp các lựa chọn chăm sóc sức khỏe và xã hội cho thân chủ).  

Thân chủ trong chương trình OPI ban đầu sẽ tiếp tục nhận các dịch vụ được 
xác định trong OAR 411-032-0010 và bất kỳ dịch vụ mới nào được cung cấp 
trong điều khoản miễn trừ 1115. 

 

  


