Tôi đến đâu để biết thêm
thông tin?
Liên hệ với văn phòng Kết
Nối Cuộc Sống Cộng Đồng/
Cơ Quan Phụ Trách Người
Cao Tuổi Trong Khu Vực –
quý vị có thể tìm kiếm các
địa điểm và số điện thoại địa
phương tại www.waclc.org
dưới mục Connect hoặc
gọi đường dây miễn phí
1-855-567-0252.
Hoặc truy cập vào
www.dshs.wa.gov/altsa/
home-and-communityservices/caregiver-resources
để biết thêm thông tin về
các chương trình này và các
nguồn trợ giúp khác dành
cho nhân viên chăm sóc.

Các dịch vụ và hỗ

Chăm Sóc Thay Thế Medicaid và
Các Hỗ Trợ Phù Hợp cho
Người Cao Tuổi

trợ đúng lúc và có
giới hạn dành cho
các cá nhân hoặc
các nhân viên chăm
sóc của họ trợ giúp
những người tiếp
tục sống độc lập,
có cuộc sống lành
mạnh trong nhà họ.
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Các nhân viên chăm sóc không lương là
trụ cột của chương trình dịch vụ và hỗ
trợ dài hạn của chúng tôi. Các dịch vụ
này được thiết kế để trợ giúp cho các
nhân viên chăm sóc không lương trong
việc nhận các hỗ trợ cần thiết để tiếp
tục cung cấp dịch
vụ chăm sóc
chất lượng cao
và tập trung
vào tình trạng
sức khỏe và
an sinh của
riêng họ.

Tiểu Bang Washington sẽ đưa thêm hai cách để hỗ trợ người cao tuổi cần
trợ giúp để sống ở nhà. Các chương trình này, được mô tả dưới đây, hỗ
trợ các thân nhân chăm sóc không lương của họ hoặc hỗ trợ các cá nhân
hiện không có một nhân viên chăm sóc không lương. Văn phòng Kết Nối
Cuộc Sống Cộng Đồng của địa phương quý vị hoặc một văn phòng Cơ
Quan Phụ Trách Người Cao Tuổi Trong Khu Vực có thể cung cấp thêm
thông tin hoặc quý vị có thể tìm kiếm thông tin trực tuyến.

Các chương trình này cung cấp gì?
Cả hai chương trình đều cung cấp đủ loại dịch vụ và hỗ trợ mà quý vị có thể
hội đủ điều kiện hưởng, bao gồm:
• Công việc quản gia và việc vặt

• Các cơ hội huấn luyện

• Các nhóm hỗ trợ và tư vấn

• Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Ngày
Cho Người Lớn hoặc Chăm
Sóc Ban Ngày Cho Người Lớn

• Thiết bị hoặc dụng cụ y tế
chuyên dụng
• Các tùy chọn chăm sóc tạm thế

Ai

• Thông tin về chăm sóc, các
nguồn trợ giúp trong cộng
đồng của quý vị, các dịch vụ
hiện có và nhiều hơn.

Tên Chương Trình

Các Yêu Cầu
Về Tuổi

Theo Các Hỗ Trợ Phù Hợp cho Người Cao Tuổi, các dịch vụ trợ giúp
cá nhân (bao gồm chăm sóc cá nhân và ủy quyền điều dưỡng) là một
chọn lựa bổ sung, thay vì chăm sóc tạm thế, cho một người lớn không
có nhân viên chăm sóc, từ 55 tuổi trở lên, và đáp ứng các yêu cầu
chức năng và tài chánh.

Các Yêu Cầu
Về Medicaid

Các Yêu
Cầu Khác

Mức
Phúc Lợi

Nhân Viên
Chăm Sóc

Chương Trình Chăm Sóc
Thay Thế Medicaid (MAC)

Người nhận dịch vụ chăm
sóc phải từ 55 trở lên và
nhân viên chăm sóc phải
từ 18 trở lên.

Yêu cầu người nhận
dịch vụ chăm sóc hiện
phải ở trong chương
trình Apple Health
(Medicaid).

Người nhận dịch vụ chăm
sóc phải cần trợ giúp về
một số hoạt động trong
cuộc sống hàng ngày, như
tắm rửa, đi bộ, thuốc điều
trị, di chuyển, v.v.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh
của quý vị, quý vị có thể
nhận một trong số ba
mức dịch vụ và hỗ trợ
khác nhau.

Nhân Viên Chăm Sóc
hoặc Người Cao Tuổi
không có một Nhân
Viên Chăm Sóc

Các Hỗ Trợ Phù Hợp cho
Người Cao Tuổi (TSOA)

Người nhận dịch vụ chăm
sóc phải từ 55 trở lên và
nhân viên chăm sóc phải
từ 18 trở lên.

Việc hội đủ điều kiện
Medicaid không phải là
một yêu cầu. Thu nhập
và nguồn trợ giúp của
quý vị có thể cao hơn
số tiền Medicaid. Nhân
viên sẽ trợ giúp quý vị
xác định việc hội đủ điều
kiện tài chánh của quý vị.

Người nhận dịch vụ chăm
sóc phải cần trợ giúp về
một số hoạt động trong
cuộc sống hàng ngày,
như tắm rửa, đi bộ, thuốc
điều trị, di chuyển, v.v.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh
của quý vị, quý vị có thể
nhận một trong số ba
mức dịch vụ và hỗ trợ
khác nhau.

