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 အမိ်နငှ့်် ရပ်ရ ွာဒေသ အဒပြေပပြု ဝနဒ် ွာငမ်ှုမ ွာျား (HOME AND COMMUNITY BASED SERVICES, HCBS) စ န ့်လ်ွှတမ်ှု 

 မိမိဆန္ဒအလ  ျောက ်ပါဝငမ်ှု  

HCBS စ န ့်လ်ွှတမ်ှုနငှ့် ်ရပ်ရ ွာလထူ ုဝနဒ် ွာငမ်ှု ရရှိဒရျား (Community First Choice, CFC) အစီအစဉ်မ ွာျားကိ ုလမူှုဖူလ ဒုရျား အကဥ်ဒေ (Social Security 

Act) 1915(c) နငှ့် ်1915(k) အရ ြေ င့်ပ်ပြုဒပျားထွာျားပပီျား ပပညန်ယအ်စိုျားရအွာျား Medicaid အတ က ်ြေ စွာျားြေ င့်ရ်ှိသမူ ွာျား လအူိုရ ုသို ့် ပို ့်ြေ ရပြေငျ်ားမ ှတွာျား ျီားရနအ်တ က် 

ရပ်ရ ွာဒေသအတ ငျ်ား ဝနဒ် ွာငမ်ှုမ ွာျားကိ ုစီစဉ်ဒပျားြေ င့် ်ပပြုထွာျားသည။်  HCBS စ န ့်လ်ွှတမ်ှု လကြ်ေ သမူ ွာျားကိ ုအသဉိွာဏ ်ြေ ြိုျို့ယ ငျ်ားသမူ ွာျားအတ က် Intermediate 

Care Facility (ICF/IID) ဒစွာင့်ဒ်ရှွာကမ်ှုအ င့်န်ငှ့် ်ကိကုည်ပီြေငျ်ား ရှိ၊ မရှိ အကပဲဖတရ်ပါမည။်  CFC လကြ်ေ သမူ ွာျားကိ ုICF/IID ဒစွာင့်ဒ်ရှွာကမ်ှုအ င့် ်

သို ့်မဟတု ်ဒစွာင့်ဒ်ရှွာကဒ်ရျား ဒေဟွာ ဒစွာင့်ဒ်ရှွာကမ်ှုအ င့် ်(Nursing Facility Level of Care, NFLOC) နငှ့် ်ကိကုည်ပီြေငျ်ား ရှိ၊ မရှိ အကပဲဖတရ်ပါမည။်  

ဤဒစွာင့်ဒ်ရှွာကမ်ှုအ င့်န်ငှ့် ်ကိကုည်သီမူ ွာျားသည် ပပညန်ယအ်စိျုားရက စီစဉ်ထွာျားဒသွာ ဘိျုားဘ ွာျားရိပ်သွာ ဝနဒ် ွာငမ်ှုမ ွာျားအစွာျား ရပ်ရ ွာဒေသအတ ငျ်ား CFC 

ဝနဒ် ွာငမ်ှုမ ွာျား သို ့်မဟတု ်HCBS စ န ့်လ်ွှတမ်ှုကိ ုလကြ်ေ ရန ်ဒရ ျားြေ ယန်ိငုပ်ါသည။်   

 

        ဒအွာကပ်ါ HCBS အစီအစဉ်(မ ွာျား) အရ HCBS စ န ့်လ်ွှတမ်ှု နငှ့်/်သို ့်မဟတု ်ရပ်ရ ွာဒေသအတ ငျ်ား CFC 

ဝနဒ် ွာငမ်ှုမ ွာျားကိလုကြ်ေ ြေ င့် ်ပပြုလိကုသ်ည-် 

 

   အဒပြေြေ  အပိုဒ ွာငျ်ား စ န ့်လ်ွှတမ်ှု (Basic Plus Waiver) 

   ပပငျ်ားထန ်အပပြုအမူပိုငျ်ား ိငုရ်ွာ ဒရွာေါြေ စွာျားဒနရဒသွာ ကဒလျားငယမ် ွာျားအတ က် ပ ့်ပိုျားမှု (Children’s Intensive In-Home Behavioral Supports, 

CIIBS) စ န ့်လ်ွှတမ်ှု 

   အဓိက စ န ့်လ်ွှတမ်ှု (Core Waiver) 

   ရပ်ရ ွာဒေသ ကွာက ယဒ်ရျား စ န ့်လ်ွှတမ်ှု (Community Protection Waiver) 

  တစ်ဦျားြေ ငျ်ား သို ့်မဟတု ်မိသွာျားစု ဝနဒ် ွာငမ်ှုမ ွာျား (Individual and Family Services, IFS) စ နလ်ွှတမ်ှု 

  ရပ်ရ ွာလထူ ုဝနဒ် ွာငမ်ှု ရရှိဒရျား (Community First Choice) 

 

သငသ်ည ်ရပ်ရွွာဒေသအတငွ််း ဝန်ဒ ွာငမ်ှုမ ွာ်းက ို လကခံ်ရန် ဒရွ်းခ ယလ်ျှင ်ေမီ ွာ အမ န်ခခစပ်ါ-   

သို ို့မဟတု ်

သငသ်ည ်ရပ်ရွွာဒေသအတငွ််း ဝန်ဒ ွာငမ်ှုမ ွာ်းအဒ ကွာင််း အခ ကအ်လကမ် ွာ်းက ို ရရ  ပပီ်းခြစက်ွာ ဒေဟွာတငွ ်ဝန်ဒ ွာငမ်ှုမ ွာ်း 

လကခ်ံရယရူန် ဒရွ်းခ ယလ် ိုကလ်ျှင ်ေမီ ွာ အမ န်ခခစပ်ါ-   

လနူွာ၏ လကမ်ှတ် ရကစ် ဲ 

      

တရွာျားဝင ်ကိယုစ်ွာျားလယှ် လကမ်ှတ် ရကစ် ဲ 

      

သင ်သို ့်မဟတု ်သင၏် တရွာျားဝင ်အုပ်ထနိျ်ားသကူ လအူိုရ ုတ င ်ဒနရန ်ဒရ ျားြေ ယလ်ိကုလ်ျှင ်သင၏် က နျ်ားမွာဒရျား ကစိစ မနဒ်နေ ွာက ဝငြ်ေ င့် ်

လပ်ုထ ျုားလပ်ုနညျ်ားမ ွာျားအဒ ကွာငျ်ား သင့်အ်ွာျား အြေ ကအ်လကမ် ွာျား ဒပျားအပ်ပါမည။် 

 

 


