
အခ်က္အလက္ စာရြက္
Community Integration and Habilitation Waiver 
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ 
ဘဝတည္ေဆာက္ေရး သက္ညႇာခြင့္အစီအစဥ္ အေၾကာင္း

Medicaid Home-and Community-Based Services Waiver အိမ္ႏွင့္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို အေျခခံေသာ မယ္ဒီကိတ္၏ သက္ညႇာခြင့္ 
အစီအစဥ္သည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ျပည့္သူမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အိမ္ႏွင့္ လူစုအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေနထိုင္နိုင္ရန္အတြက္ 
လူကိုဗဟိုျပဳေသာ တစ္ဦးခ်င္း ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ Community Integration and Habilitation Waiver အစီအစဥ္သည္ 
ဉာဏ္စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာေရာဂါ အေျခအေန ရွိေသာကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ျပည့္ 
သူမ်ားကို Bureau of Developmental Disabilities Services အဖြဲ႕ မွ အင္ဒီယားနား မယ္ဒီကိတ္၏ အိမ္ႏွင့္ လူအမ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာအေျခခံေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွစ္မ်ိဳးထဲမွ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

မိမိအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။

Community Integration and Habilitation Waiver အစီအစဥ္ ရရွိရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ အသက္ 22 ႏွစ္မျပည့္ခင္ ဉာဏ္စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ 
မသန္စြမ္းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါအေျခအေန ရွိေၾကာင္း ေဆးစစ္တမ္း ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္႔သတ္ထားေသာ 
ရက္မရွိဘဲ ထိုေရာဂါအမ်ိဳးအစား ဆက္ျဖစ္ေနမည့္ အေျခအေနရွိရမည္။

ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္။ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္ကို လူ႔ဘဝတြင္ အဓိကက်ေသာ က႑ေျခာက္မ်ိဳးကို 
စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ဆုံးျဖတ္သည္။ ၎တို႔မွာ မိမိကိုယ္မိမိ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ၊ မိမိကိုယ္မိမိ လမ္းညႊန္မႈ၊ မွီခိုကင္းစြာေနထိုင္နိုင္စြမ္း၊ 
ဘာသာစကားနားလည္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈ၊ ႏွင့္ ေရႊ႕လ်ားသြားလာနိုင္မႈ မ်ားျဖစ္သည္။ လူ႔ဘဝအတြင္း အဓိကက်ေသာ က႑ေျခာက္မ်ိဳးအနက္ 
အနည္းဆုံးသုံးမ်ိဳးတြင္ ေနထိုင္သြားလာေရးအတြက္ ခိုင္လုံသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမည္။

လိုက္ဖက္ညီေသာ မယ္ဒီကိတ္အမ်ိဳးအစား ရရွိရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိရမည္။

သင့္အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ရွိပါက မယ္ဒီကိတ္ရရွိရန္အတြက္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ မၾကည့္ဘဲ 
ကေလး၏ဝင္ေငြ/စုေဆာင္းထားေသာပိုက္ဆံ မ်ားကိုသာ ထည့္စဥ္းစားပါမည္။ လူတစ္ဦးခ်င္း/မိသားစု အေနႏွင့္ ေလၽွာက္လႊာမတင္ခင္ ရက္ 90 
အတြက္ က်န္းမာေရးစရိတ္ အာမခံေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည္ဆိုပါက အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ထည့္စဥ္းစားပါလိမ့္မည္။

ေအာက္ပါဦးစားေပးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိရမည္။

• သူနာျပဳအေဆာက္အအုံ၊ အခ်နိ္ျပည့္ပံ့ပိုးမႈ လိုအပ္သူမ်ား 
အေဆာက္အအုံႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ စီမံခန္႔ခြေဲသာ 
အေဆာက္အအုံ၊ စသည့္အဖြ ဲ႕အစည္းမွ 
အမ်ားျပည္သူေနထိုင္ရာသို႔ ကူးေျပာင္းေသာပုဂၢ ိဳလ္မ်ား

• အုပ္စုလိုက္ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုသမႈ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း/
လက္ရိွကုမႈခံယူျခင္း မရိွေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ထားသည့္ 
ပုဂၢ ိဳလ္မ်ား

• ျပည္နယ္အစိုးရမွ 100 ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ကူးေျပာင္းေသာပုဂၢ ိဳလ္မ်ား

• Department of Education ပညာေရးဦးစီးဌာန၊ 
Department of Child Services ကေလးဝန္ေဆာင္မႈဌာန 
သို႔မဟုတ္ Supervised Group Living ႀကီးၾကပ္မႈရွေိသာ 
အုပ္စုလိုက္ေနထိုင္ျခင္း အဖြ ဲ႕မ်ားမွ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ 
ျပည့္သြားေသာပုဂၢ ိဳလ္မ်ား

• ဉာဏ္စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈရွေိသာ ပုဂၢ ိဳလ္မ်ားအတြက္ 
ပုဂၢလိကပိုင္ ၾကားခံေစာင့္ေရွာက္မႈ အေဆာက္အအုံႀကီးမွ 
ထြက္သြားရန္ ေတာင္းဆိုေသာပုဂၢ ိဳလ္မ်ား

• အဓိက ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ ေသဆုံး၍ အျခားေသာ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးမည့္သူမရိွျခင္း

• အဓိက ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူအေနႏွင့္ အသက္ 80 
ထက္ေက်ာ္ၿပီး အျခားေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးမည့္သူ 
မရိွျခင္း

• လက္ရွေိဆး႐ုအံဖြ ဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ႀကီးၾကပ္မႈ 
ရွေိသာ အုပ္စုလိုက္ေနထိုင္ရာ ေနရာတြင္ 
မတရားက်င့္ႏွပိ္စက္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လ်စ္လ်ဴရႈေၾကာင္း 
အေထာက္အထားရိွျခင္း 

• ဌာနညႊန္ၾကားေရးမႉး၏ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ 
အတည္ျပဳခ်က္အရ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းမႈအႏၲရာယ္ 
မ်ားလြန္းျခင္း

• ေထာက္ပံ့မႈေနရာ တစ္ေနရာ ရွရိမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ 
ေရြးစရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမရွေိၾကာင္း Bureau of Developmental 
Disabilities Services အဖြ ဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ခ်ထားသည္ဟု သိထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။



Division of Disability and Rehabilitation Services Bureau of Developmental Disabilities Services အစီအစဥ္အေနႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္း 
ႏွင့္ မိသားစုမ်ား ရင္ဆုိင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းတြင္ ေနထုိင္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ကစားျခင္းႏွင့္ 
အိပ္မက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းျခင္း၊ စသည့္လူတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးကုိ တန္ဖိုးထားပါသည္။
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Indiana Family and Social Services Administration 
အဖြဲ႕အေနႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ 
လိင္၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ မူရင္းနိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ 
မ်ိဳးရိုးအေပၚ  အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမလုပ္ပါ။
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Community Integration and Habilitation Waiver အစီအစဥ္မွ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသနည္း။
Community Integration and Habilitation Waiver အစီအစဥ္အေနႏွင့္ လူကိုဗဟိုထားေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား အေပၚအေျခခံ၍ 

ေရြးခ်ယ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ မယ္ဒီကိတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူတစ္ဦးမွ အိမ္ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးပါသည္။ လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား။

အသက္ျပည့္သူအတြက္ ေန႔ခင္းပိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အျပဳအမူဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ကိစၥရပ္စီမံေဆာင္ရြက္မႈ

လူစုအသိုင္းအဝိုင္းကို အေျခခံေသာ ဘဝထူေထာင္ေရး – အုပ္စုလိုက္ 

လူစုအသိုင္းအဝိုင္းကို အေျခခံေသာ ဘဝထူေထာင္ေရး – တစ္ဦးခ်င္း 

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းသို႔ ကူးေျပာင္းမႈမ်ား

အီလက္ထရြန္နစ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျခင္း 
တိုးခ်႕ဲေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အေဆာက္အအုံကို အေျခခံေသာ ဘဝတည္ေဆာက္မႈ – အုပ္စုလိုက္ 

အေဆာက္အအုံကို အေျခခံေသာ ဘဝတည္ေဆာက္မႈ – 
လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ 

အေဆာက္အအုံကို အေျခခံ၍ ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
မိသားစုႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ သင္တန္း  အျပဳအမူဆိုင္ရာ 
အာ႐ုစံိုက္ကုသမႈ

ေတးဂီတကုထုံး

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုထုံး

တစ္ဦးခ်င္း အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္မႈစနစ္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကုထုံး

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုထုံး အလုပ္လုပ္နိုင္ရန္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

အပန္းေျဖေသာကုထုံး

ေဆြမ် ိဳးခ်င္းမေတာ္ဘဲ တစ္အိမ္ထဲအတူေနေပးေသာ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူအတြက္ အိမ္ငွားခႏွင့္အစားအစာ 

အိမ္တြင္ ဘဝထူေထာင္ေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ

အပန္းေျဖခြင့္ေပးျခင္း

အထူးထုတ္လုပ္ေသာ က်န္းမာေရးကုသမႈ ကိရိယာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား 

ႏႈတ္အေျပာအဆို/ဘာသာစကား ဆိုင္ရာကုထုံး

စနစ္တက် ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မိသားစုဝင္မွ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္း 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

က်န္းမာျခင္းဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈွင္းေဆာင္ရြက္မႈ 

အလုပ္ခြင္တြင္  ကူညီပံ့ပိုးျခင္း

မိမိအေနႏွင့္ မည္သို႔ေလၽွာက္လႊာ တင္ရသနည္း။
သင့္ေဒသဆိုင္ရာ BDDS ႐ုံးကိုဆက္သြယ္ၿပီး ေလၽွာက္လႊာတစ္ေစာင္ ေတာင္းဆိုနိုင္သည္။ သင့္အေနႏွင့္ Community Integration and 

Habilitation Waiver အစီအစဥ္အတြက္ ေလၽွာက္လႊာတင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း BDDS ႐ုံးကိုေျပာျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ေဒသဆိုင္ရာ႐ုံးကို 
ရွာေဖြရန္အတြက္ 800-545-7763 သို႔ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ http://www.in.gov/fssa/ddrs/4088.htm တြင္ဖတ္ရႈပါ။ သင့္ေမးခြန္းမ်ားကို 
ေျဖၾကားရန္အတြက္ Bureau of Developmental Disabilities Services ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိပါသည္။

အခ်က္အလက္ စာရြက္
Community Integration and Habilitation Waiver 
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ 
ဘဝတည္ေဆာက္ေရး သက္ညႇာခြင့္အစီအစဥ္ အေၾကာင္း(အဆက္)


