
အခ်က္အလက္ စာရြက္
Family Supports Waiver မိသားစုပံ့ပိုးေရး သက္ညႇာခြင့္အစီအစဥ္ 
အေၾကာင္း

Medicaid Home- and Community-Based Services Waiver အိမ္ႏွင့္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို အေျခခံေသာ မယ္ဒီကိတ္၏ သက္ညႇာခြင့္အစီအစဥ္သည္ 
ဉာဏ္စြမ္းရည္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈမ်ားရွိေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ျပည့္သူမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အိမ္ႏွင့္ လူစုအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ 
ေအာင္ျမင္စြာ ေနထိုင္နိုင္ရန္အတြက္ လူကိုဗဟိုျပဳေသာ တစ္ဦးခ်င္း ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ Family Supports Waiver မိသားစုပံ့ပိုးေရး 
သက္ညႇာခြင့္အစီအစဥ္သည္ အင္ဒီယားနား မယ္ဒီကိတ္၏ အိမ္ႏွင့္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို အေျခခံေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွစ္မ်ိဳးထဲမွ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး Bureau of 
Developmental Disabilities Services အစီအစဥ္မွ စီမံခန္႔ခြဲေပးသည္။

မိမိအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါသလား။
Family Support Waiver မိသားစုပံ့ပိုးေရး သက္ညႇာခြင့္အစီအစဥ္ ရရွိရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ အသက္ 22 ႏွစ္မျပည့္ခင္ ဉာဏ္စြမ္းရည္ဆိုင္ရာ 

မသန္စြမ္းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါအေျခအေန ရွိေၾကာင္း ေဆးစစ္တမ္း ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္႔သတ္ထားေသာ ရက္မရွိဘဲ 
ထိုေရာဂါအမ်ိဳးအစား ဆက္ျဖစ္ေနမည့္ အေျခအေနရွိရမည္။

ထို႔အျပင္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ (LOC) ႏွင့္ကိုက္ညီရမည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ အဆိုပါကေလး သို႔မဟုတ္ အသက္ျပည့္သူ အေနႏွင့္ 
ဘဝ၏က႑ေျခာက္မ်ိဳးထဲမွ အနည္းဆုံးသုံးမ်ိဳးတြင္ ေနထိုင္သြားလာေရးအတြက္ ခိုင္လုံသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။ ၎တို႔မွာ မိမိကိုယ္မိမိ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ၊ မိမိကိုယ္မိမိ လမ္းညႊန္မႈ၊ မွီခိုကင္းစြာ ေနထိုင္နိုင္စြမ္း၊ ဘာသာစကား နားလည္မႈႏွင့္ အသုံးျပဳမႈ၊ ေရႊ႕လ်ားသြားလာနိုင္မႈ၊ 
စသည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

လိုက္ဖက္ညီေသာ မယ္ဒီကိတ္အမ်ိဳးအစား ရရွိရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိရမည္။

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

သင့္အသက္ 18 ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ရွိပါက အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို Social Security Administration လူမႈဖူလုံေရး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနထံမွ 
ေလၽွာက္လႊာတင္ရမည္။

Family Support Waiver မိသားစုပံ့ပိုးေရး သက္ညႇာခြင့္ အစီအစဥ္သည္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈ အမ် ိဳးအစားမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေပးသနည္း။

Family Support Waiver မိသားစုပံ့ပိုးေရး သက္ညႇာခြင့္အစီအစဥ္ အေနႏွင့္ လူကိုဗဟိုထားေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား အေပၚအေျခခံ၍ 
ေရြးခ်ယ္ၿပီး ခြင့္ျပဳထားေသာ မယ္ဒီကိတ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမွ အိမ္ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးပါသည္။ လက္ရွိ အမ်ားဆုံး ဘ႑ာေရး ရာထားခ်က္အရ လူတစ္ဦးအတြက္ တႏွစ္တြင္ $17,300 ျဖစ္ပါသည္။ 
လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာအရာမ်ား။

အသက္ျပည့္သူအတြက္ 
ေန႔ခင္းပိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အျပဳအမူဆိုင္ရာ 
ပံ့ပိုးမႈေပးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ကိစၥရပ္စီမံေဆာင္ရြက္မႈ

လူစုအသိုင္းအဝိုင္းကို အေျခခံေသာ 
ဘဝထူေထာင္ေရး – အုပ္စုလိုက္

လူစုအသိုင္းအဝိုင္းကို အေျခခံေသာ 
ဘဝထူေထာင္ေရး – တစ္ဦးခ်င္း

အေဆာက္အအုံကို အေျခခံေသာ 

ဘဝတည္ေဆာက္မႈ – အုပ္စုလိုက္

အေဆာက္အအုံကို အေျခခံေသာ 
ဘဝတည္ေဆာက္မႈ – 
လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္

အေဆာက္အအုံကို အေျခခံ၍ 
ပံ့ပိုးမႈေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

မိသားစုႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသူ 
သင္တန္း

ေတးဂီတကုထုံး 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကုထုံး

ဝန္ေဆာင္မႈလက္ခံရရွိသူ 
ကူညီျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

တစ္ဦးခ်င္း အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္မႈစနစ္

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကုထုံး

အပန္းေျဖေသာကုထုံး

အပန္းေျဖခြင့္ေပးျခင္း

အထူးထုတ္လုပ္ေသာ 
က်န္းမာေရးကုသမႈ ကိရိယာႏွင့္ 
ပစၥည္းမ်ား

ႏႈတ္အေျပာအဆို/ဘာသာစကား 

ဆိုင္ရာကုထုံး

အျပဳအမူဆိုင္ရာ အာ႐ုံစိုက္ကုသမႈ

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကုထုံး

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

တိုးခ်ဲ႕ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အလုပ္လုပ္နိုင္ရန္ 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

အလုပ္ခြင္တြင္  
ကူညီပံ့ပိုးျခင္း



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။

Indiana Family & Social Services Administration

402 W. WASHINGTON STREET, ROOM W453

INDIANAPOLIS, INDIANA 46204-2739

www.fssa.IN.gov  |  www.in.gov/fssa/ddrs/2639.htm

Indiana Family and Social Services Administration 
အဖြဲ႕အေနႏွင့္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ 
လိင္၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ မူရင္းနိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ 
မ်ိဳးရိုးအေပၚ  အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမလုပ္ပါ။

FSSA 1078 (6-18) #5674

ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္း တစ္ခုခုရိွပါသလား။
သက္ညႇာခြင့္အစီအစဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေလၽွာက္လႊာတင္ၿပီးေနာက္ ကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိလၽွင္ 

လူတစ္ဦးခ်င္းကို ျပည္နယ္အႏွံ့ စုသုံးေသာ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းထဲတြင္ အမည္စာရင္း ထည့္ထားနိုင္သည္မွာ Bureau of Developmental 
Disabilities Services ၏ မူဝါဒျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ေလၽွာက္လႊာတင္သည့္ အမွတ္စဥ္အတိုင္း ယခင္ဦးဆုံး ေလၽွာက္လႊာတင္ေသာ ရက္စြဲမွ 
ေလၽွာက္လႊာတင္ေသာ ေနာက္ဆုံးရက္စြဲအထိ လူတစ္ဦးခ်င္းကို အစဥ္လိုက္ ရည္မွန္းထားလိမ့္မည္။

သင့္ေဒသဆိုင္ရာ BDDS ႐ုံးအား သင့္ကိုဆက္သြယ္ရန္ လက္ရွိသုံးေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေပးထားရန္အတြက္ 
သင္ႏွင့္သင့္အုပ္ထိန္းသူမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည္။ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစု အေနႏွင့္ BDDS ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္း၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ 
ျဖစ္ေသာ http://www.in.gov/fssa/ddrs/4328.htm တြင္ ဖတ္ရႈျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္ေဒသဆိုင္ရာ BDDS ခရိုင္႐ုံးကို ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ 
သင့္ကိုဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သက္ညႇာခြင့္အစီအစဥ္ ေလၽွာက္လႊာ တင္ေသာရက္စြဲကို ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး ျပင္ဆင္မြမ္းမံနိုင္သည္။

ဦးစားေပးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ဦးစားေပးမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Priority Criteria) သည္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္းတြင္ မထားဘဲ Family Support Waiver 

မိသားစုပံ့ပိုးေရး သက္ညႇာခြင့္အစီအစဥ္ ေပးရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္။

• ေက်ာင္းမ်ားမွ အသက္ေက်ာ္သြားျခင္း၊ ေက်ာင္းၿပီးသြားျခင္း၊ 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းႏွင့္အျမဲတမ္း ခြေဲနျခင္း၊ စသည့္အေျခ 
အေနရွေိသာ 18 ႏွစ္မွ 24 ႏွစ္အထိ အသက္ျပည့္သူမ်ား

• လက္ရိွတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ 
စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား၏ မီွခိုမ်ား

မိမိအေနႏွင့္ မည္သို႔ေလၽွာက္လႊာ တင္ရသနည္း။
သင္ႏွင့္သင့္မိသားစု အေနႏွင့္ သင့္ေဒသဆိုင္ရာ Bureau of Developmental Disabilities Services မသန္စြမ္းမႈ ပံ့ပိုးေရးအစီအစဥ္႐ုံးကို 

ေလၽွာက္လႊာေတာင္းရန္ ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ Family Support Waiver မိသားစုပံ့ပိုးေရး သက္ညႇာခြင့္ အစီအစဥ္အတြက္ ေလၽွာက္လႊာတင္နိုင္သည္။ 
ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို http://www.in.gov/fssa/ddrs/3349.htm တြင္လည္း စာထုတ္နိုင္သည္။ ေလၽွာက္လႊာ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လိုအပ္ေသာ 
ပုံစံစာရြက္မ်ားသည္ Application for Developmental Disabilities Services (State Form 55068) ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
Confirmation of Diagnosis (State Form 54727) ေဆးစစ္တမ္း အတည္ျပဳခ်က္ ပုံစံစာရြက္မ်ားျဖစ္သည္။ BDDS ႐ုံးသို႔ စာပို႔ျခင္း၊ ဖက္စ္ပို႔ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လူကိုယ္တိုင္ သြားေပးျခင္းျဖင့္ ေလၽွာက္လႊာတင္နိုင္သည္။ သင့္ေဒသဆိုင္ရာ႐ုံးကို ရွာေဖြရန္အတြက္ 800-545-7763 သို႔ဖုန္းဆက္နိုင္သည္၊ 
သို႔မဟုတ္ http://www.in.gov/fssa/ddrs/4088.htm တြင္ဖတ္ရႈနိုင္သည္။ သင့္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားရန္အတြက္ Bureau of Developmental 
Disabilities Services ဝန္ထမ္းမ်ား ရွိပါသည္။

အခ်က္အလက္ စာရြက္
Family Supports Waiver မိသားစုပံ့ပိုးေရး သက္ညႇာခြင့္အစီအစဥ္ 
အေၾကာင္း(အဆက္)


