ບອກຂ້້ອຍເພີ່່�ມເຕີີມກ່່ຽວກັັບ...

ການລົົງທະບຽນໃນໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລ
ໄລຍະຍາວທີ່່�ລັັດຖະບານສະໜອງທຶຶນໃຫ້້
ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວແມ່່ນການບໍໍລິິການ ຫຼືື� ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທີ່່�ຄົົນອາດຈະ
ຕ້້ອງການເນື່່�ອງຈາກຜົົນຂອງການມີີອາຍຸຸສູູງຂຶ້້�ນ ຫຼືື� ມີີຄວາມພິິການທີ່່�ຈຳຳ�ກັັດ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົົາທີ່່�ຈະເຮັັດສິ່່�ງຕ່່າງໆທີ່່�ເປັັນສ່່ວນຂອງການເຮັັດ
ກິິດຈະວັັດປະຈຳຳ�ວັັນຂອງພວກເຂົົາ. ນີ້້�ລວມມີີສິ່່�ງຕ່່າງໆເຊັ່່�ນ: ການອາບນ້ຳຳ��, ການ
ນຸ່່�ງເຄື່່�ອງ, ການແຕ່່ງອາຫານ, ການໄປເຮັັດວຽກ ແລະ ການຈ່່າຍໃບບິິນຕ່່າງໆ.
ບຸຸກຄົົນທີ່່�ສົົນໃຈໃນການຮຽນຮູ້້�ເພີ່່�ມເຕີີມກ່່ຽວກັັບທາງເລືືອກຂອງພວກເຂົົາສຳຳ�ລັັບ
ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວຄວນຕິິດຕໍ່່� aging and disability resource
center (ສູູນຂໍ້້�ມູູນຄວາມພິິການ ແລະ ສູູງອາຍຸຸ) (ADRC) ປະຈຳຳ�ທ້້ອງຖິ່່�ນຂອງ
ພວກເຂົົາ ຫຼືື� tribal aging and disability resource specialist (ຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານ
ຂໍ້້�ມູູນຄວາມພິິການ ແລະ ສູູງອາຍຸຸຊົົນເຜົ່່�າ) (ADRS), ໃນບ່່ອນທີ່່�ມີີໃຫ້້. ບໍໍລິິການ
ຂອງ ADRC ແລະ ADRS ຂອງຊົົນເຜົ່່�າແມ່່ນມີີໃຫ້້ກັັບທຸຸກໆຄົົນ, ບໍ່່�ວ່່າພວກເຂົົາ
ຈະມີີສິິດໄດ້້ຮັັບການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�ລັັດຖະບານສະໜອງທຶຶນໃຫ້້ ຫຼືື�
ໂຄງການ Medicaid ອື່່�ນໆຫຼືື�ບໍ່່�ກໍໍຕາມ. ໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�
ລັັດຖະບານສະໜອງທຶຶນໃຫ້້ຢູ່່�ໃນພື້້�ນທີ່່�ຂອງທ່່ານລວມມີີ Family Care; Include,
Respect, I Self-Direct (ລວມເອົົາ, ເຄົົາລົົບນັັບຖືື, ຂ້້ອຍສັ່່�ງຕົົວເອງ) (IRIS); ແລະ
Partnership; ມັັນອາດຈະໃຊ້້ເວລາໜຶ່່�ງຫາສາມເດືືອນເພື່່�ອກຳຳ�ນົົດການມີີສິິດໄດ້້
ຮັັບ ແລະ ລົົງທະບຽນເຂົ້້�າສູ່່�ໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວ.
ເພື່່�ອໃຫ້້ມີີສິິດໄດ້້ຮັັບໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວເຫຼົ່່��ານີ້້�, ທ່່ານຕ້້ອງ:
• ມີີອາຍຸຸ 65 ປີີຂຶ້້�ນໄປ ຫຼືື� ເປັັນຜູ້້�ໃຫຍ່່ພິິການ.
• ມີີຄົົບເງື່່�ອນໄຂບັັງຄັັບໃຊ້້ຂອງການເປັັນຜູ້້�ຢູ່່�ອາໄສຂອງລັັດວິິສຄອນຊິິນ.
• ມີີຄວາມຈຳຳ�ເປັັນໃນການບໍໍລິິການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�ມີີຄົົບຕາມ
ເງື່່�ອນໄຂກຳຳ�ນົົດການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບຕາມໜ້້າທີ່່�ຂອງໂຄງການ.
• ບັັນລຸຸໄດ້້ຕາມເງື່່�ອນໄຂກຳຳ�ນົົດການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບທາງການເງິິນ.
ຄົົນທີ່່�ໄດ້້ຮັັບຜົົນປະໂຫຍດການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວອາດຈະຕ້້ອງໄດ້້ຈ່່າຍ
ສ່່ວນແບ່່ງຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍສຳຳ�ລັັບໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�ພວກເຂົົາເລືືອກ
ລົົງທະບຽນເຂົ້້�າຮ່່ວມ. Income maintenance agency (ໜ່່ວຍງານຮັັກສາລາຍ
ຮັັບ) ຈະກຳຳ�ນົົດຈຳຳ�ນວນສ່່ວນແບ່່ງຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍ, ຖ້້າສາມາດກຳຳ�ນົົດໄດ້້. ADRC ຫຼືື�
ADRS ຂອງຊົົນເຜົ່່�າຈະອະທິິບາຍເງື່່�ອນໄຂກຳຳ�ນົົດເຫຼົ່່��ານີ້້�ໃຫ້້ກັັບທ່່ານ.
ເມື່່�ອການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວຂອງທ່່ານໄດ້້ຖືືກກຳຳ�ນົົດ,
ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊົົນເຜົ່່�າຈະໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນກ່່ຽວກັັບທາງເລືືອກຕ່່າງໆທີ່່�ມີີໃຫ້້ກັັບ
ທ່່ານ. ທາງເລືືອກຕ່່າງໆອາດຈະລວມມີີການລົົງທະບຽນຢູ່່�ໃນ Family Care, IRIS
ຫຼືື� Partnership. ທ່່ານຍັັງອາດຈະສາມາດເລືືອກທີ່່�ຈະຮັັບບໍໍລິິການຕ່່າງໆໄດ້້ຜ່່ານ
ລະບົົບຄ່່າທຳຳ�ນຽມບໍໍລິິການຂອງ Medicaid ຫຼືື� ເພື່່�ອຈ່່າຍຄ່່າບໍໍລິິການແບບສ່່ວນຕົົວ
ໄດ້້.
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ຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ
1. ການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບຕາມໜ້້າທີ່່�
ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊົົນເຜົ່່�າຈະເຂົ້້�າມາເບິ່່�ງກັັບທ່່ານເພື່່�ອເຮັັດ
Long-Term Care Functional Screen (ການກວດໜ້້າທີ່່�ການ
ເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວ) ໃຫ້້ສຳຳ�ເລັັດ. ການກວດຈະປະເມີີນ
ລະດັັບຄວາມຕ້້ອງການຂອງທ່່ານສຳຳ�ລັັບບໍໍລິິການຕ່່າງໆ ແລະ
ກຳຳ�ນົົດການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�
ລັັດຖະບານໃຫ້້ທຶຶນຕາມໜ້້າທີ່່�ຂອງທ່່ານ.

2. ການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບທາງດ້້ານການເງິິນ
ຖ້້າທ່່ານເປັັນຜູ້້�ຮັັບ Medicaid ເຕັັມຜົົນປະໂຫຍດ, ທ່່ານຈະຕ້້ອງ
ບໍ່່�ປະກອບໃສ່່ຂະບວນການສະໝັັກຂໍໍດ້້ານການເງິິນ, ແຕ່່ຈະຕ້້ອງ
ຕອບບາງຄຳຳ�ຖາມເພີ່່�ມເຕີີມເພື່່�ອໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າທ່່ານມີີຄົົບຕາມ
ມາດຖານການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບດ້້ານການເງິິນໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລ
ໄລຍະຍາວທີ່່�ລັັດຖະບານສະໜອງທຶຶນໃຫ້້.
ຖ້້າທ່່ານບໍ່່�ເປັັນຜູ້້�ຮັັບ Medicaid ເຕັັມຜົົນປະໂຫຍດໃນປັັດຈຸຸບັັນ,
ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊົົນເຜົ່່�າຈະຊ່່ວຍທ່່ານຕິິດຕໍ່່� income
maintenance agency (ອົົງການຮັັກສາລາຍຮັັບ) ແລະ ໃຫ້້ການ
ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນໃດໜຶ່່�ງກ່່ຽວກັັບໃບຄຳຳ�ຮ້້ອງທີ່່�ກຳຳ�ນົົດການມີີສິິດ
ໄດ້້ຮັັບທາງດ້້ານການເງິິນຂອງທ່່ານ.

3. ການໃຫ້້ຄຳຳ�ປຶຶກສາການລົົງທະບຽນ
ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊົົນເຜົ່່�າຈະຕິິດຕໍ່່�ທ່່ານເພື່່�ອແບ່່ງປັັນທາງ
ເລືືອກການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�ມີີໃຫ້້ກັັບທ່່ານ ແລະ ຊ່່ວຍ
ໃຫ້້ທ່່ານເຂົ້້�າໃຈສິ່່�ງທີ່່�ມັັນໝາຍເຖິິງເພື່່�ອເປັັນສະມາຊິິກຂອງ
ໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�ລັັດຖະບານສະໜອງທຶຶນ
ໃຫ້້. ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊົົນເຜົ່່�າຈະຊ່່ວຍທ່່ານໃນການປະກອບ
ການລົົງທະບຽນ ຫຼືື� ເອກະສານສົ່່�ງຕໍ່່�ໃຫ້້ສຳຳ�ເລັັດ, ຖ້້າທ່່ານເລືືອກຈະ
ລົົງທະບຽນ. ວັັນທີີລົົງທະບຽນ ຫຼືື� ສົ່່�ງຕໍ່່�ຂອງທ່່ານຈະຖືືກກຳຳ�ນົົດໃນ
ລະຫວ່່າງການປຶຶກສາການລົົງທະບຽນ. ວັັນທີີລົົງທະບຽນບໍ່່�ສາມາດ
ເປັັນວັັນທີີຢ້້ອນຫຼັັ�ງໄດ້້.

1

ຖ້້າທ່່ານຕັັດສິິນໃຈລົົງທະບຽນໃນໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວ, ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊົົນເຜົ່່�າຈະເຮັັດການລົົງທະບຽນ ຫຼືື� ປະກອບເອກະສານການສົ່່�ງ
ຕໍ່່�ໃຫ້້ຄົົບຖ້້ວນ, ເຮັັດການລົົງທະບຽນ ຫຼືື� ຂະບວນການສົ່່�ງຕໍ່່�ໃຫ້້ສຳຳ�ເລັັດ ແລະ ແຈ້້ງ managed care organization (ອົົງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລທີ່່ໄດ້້
� ຮັັບການ
ຄຸ້້�ມຄອງ) (MCO) ຫຼືື� IRIS consultant agency (ໜ່່ວຍງານທີ່່�ປຶຶກສາຂອງ IRIS) ໃນເລື່່�ອງວັັນທີີການລົົງທະບຽນ ຫຼືື� ການສົ່່�ງຕໍ່່�. ພາຍໃນສາມວັັນຫຼັັ�ງຈາກວັັນທີີ
ລົົງທະບຽນ ຫຼືື� ສົ່່�ງຕໍ່່�ຂອງທ່່ານ, MCO ຫຼືື� ICA ຈະຕິິດຕໍ່່�ທ່່ານເພື່່�ອເລີ່່�ມເຮັັດວຽກກ່່ຽວກັັບແຜນການຂອງທ່່ານສຳຳ�ລັັບການບໍໍລິິການ ແລະ ການສະໜັັບສະໜູູນ.

ໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�ລັັດຖະບານສະໜອງທຶຶນໃຫ້້ຢູ່່�ໃນພື້້�ນທີ່່�ຂອງທ່່ານ
ຂໍ້້�ນີ້້�ໃຫ້້ຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບຄຳຳ�ອະທິິບາຍຫຍໍ້້�ຂອງໂຄງການທີ່່�ອາດຈະມີີໃຫ້້ຢູ່່�ໃນບ່່ອນທີ່່�ທ່່ານຢູ່່�. ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊົົນເຜົ່່�າຈະແບ່່ງປັັນຂໍ້້�ມູູນເພີ່່�ມເຕີີມກ່່ຽວກັັບແຕ່່ລະ
ໂຄງການເມື່່�ອທ່່ານຖືືກກຳຳ�ນົົດການມີີສິິດໄດ້້ຮັັບທາງດ້້ານໜ້້າທີ່່� ແລະ ທາງດ້້ານການເງິິນ.

Family Care
Family Care ແມ່່ນໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວຂອງ Medicaid ສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ສູູງອາຍຸຸທີ່່�ບໍ່່�ແຂງແຮງ ແລະ ຜູ້້�ໃຫຍ່່ທີ່່�ມີີຄວາມພິິການທາງດ້້ານຮ່່າງກາຍ,
ພັັດທະນາການ ຫຼືື� ປັັນຍາ. ຢູ່່�ໃນ Family Care, ທ່່ານຈະໄດ້້ຮັັບບໍໍລິິການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວເພື່່�ອຊ່່ວຍທ່່ານດຳຳ�ລົົງຊີີວິິດຢູ່່�ໃນບ້້ານຂອງທ່່ານເອງໃນເມື່່�ອ
ເປັັນໄປໄດ້້. Family Care ແມ່່ນໂຄງການປ່່ຽນແປງໃໝ່່ທີ່່�ໃຫ້້ບໍໍລິິການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວເຕັັມຂອບເຂດ, ເຖິິງແມ່່ນວ່່າເປັັນໂຄງການໃຫ້້ຜົົນປະໂຫຍດທີ່່�
ຜ່່ອນຜັັນໄດ້້ໂຄງການໜຶ່່�ງ. ສະມາຊິິກຂອງຊົົນເຜົ່່�າ Menominee ແລະ Oneida ອາດຈະມີີສິິດໄດ້້ຮັັບບໍໍລິິການຄຸ້້�ມຄອງເລື່່�ອງຊົົນເຜົ່່�າຜ່່ານ Family Care.
ຖ້້າຫາກພົົບວ່່າທ່່ານມີີສິິດໄດ້້ຮັັບຕາມໜ້້າທີ່່�ຢູ່່�ໃນລະດັັບການເບິ່່�ງແຍງດູູແລທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນບ້້ານພັັກຄົົນຊະລາ, ທ່່ານອາດຈະມີີສິິດໄດ້້ຮັັບແຕ່່ບໍໍລິິການໃນຊຸຸດທີ່່�ຈຳຳ�ກັັດ
ເທົ່່�ານັ້້�ນ.

Partnership
Partnership ແມ່່ນໂຄງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວຂອງ Medicaid ສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ສູູງອາຍຸຸທີ່່�ບໍ່່�ແຂງແຮງ ແລະ ຜູ້້�ໃຫຍ່່ທີ່່�ມີີຄວາມພິິການທາງດ້້ານຮ່່າງກາຍ,
ພັັດທະນາການ ຫຼືື� ປັັນຍາຜູ້້�ທີ່່�ມີີລະດັັບການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໃນບ້້ານພັັກຄົົນຊະລາ. ໂຄງການ Partnership ໃຫ້້ຕົົວແບບການເບິ່່�ງແຍງດູູແລແບບປະສົົມປະສານ
ທີ່່�ລວມມີີບໍໍລິິການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວໃນບ້້ານ ແລະ ໃນຊຸຸມຊົົນ, ພ້້ອມທັັງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໃນບ້້ານພັັກຄົົນຊະລາ ແລະ ສະຖາບັັນອື່່�ນໆ, ບໍໍລິິການຂອງ
ແພດ, ການພັັກປິ່່�ນປົົວຢູ່່�ໂຮງໝໍໍ, ການໃຫ້້ຢາປິ່່�ນປົົວ, ການບໍໍລິິການແຂ້້ວ ແລະ ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລອື່່�ນໆ.

Include, Respect, I Self-Direct (ລວມເຂົ້້�ານຳຳ�, ເຄົົາລົົບ, ຂ້້ອຍສັ່່�ງຕົົວເອງ) (IRIS)
IRIS ແມ່່ນໂຄງການສັ່່�ງຕົົວເອງສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ສູູງອາຍຸຸບໍ່່�ແຂງແຮງ ແລະ ຜູ້້�ໃຫຍ່່ພິິການທີ່່�ມີີເງື່່�ອນໄຂຕາມລະດັັບການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໃນບ້້ານພັັກຄົົນຊະລາຂອງລັັດ
ວິິດສະຄອນຊິິນ. IRIS ໄດ້້ຮັັບການສ້້າງຂຶ້້�ນບົົນພື້້�ນຖານຫຼັັ�ກການວ່່າດ້້ວຍການກຳຳ�ນົົດຕົົວເອງ ແລະ ການສັ່່�ງຕົົວເອງ. ຢູ່່�ໃນ IRIS, ງົົບປະມານໄດ້້ຮັັບການກຳຳ�ນົົດ
ໄວ້້ສຳຳ�ລັັບທ່່ານອີີງຕາມຄວາມຕ້້ອງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວຂອງທ່່ານ. ທ່່ານຕ້້ອງຕັັດສິິນໃຈວ່່າສິິນຄ້້າ, ການສະໜັັບສະໜູູນ ຫຼືື� ການບໍໍລິິການໃດທີ່່�ຈະ
ຊ່່ວຍໃຫ້້ທ່່ານບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍຂອງທ່່ານ ແລະ ການນຳຳ�ໃຊ້້ງົົບປະມານຂອງທ່່ານ, ທ່່ານຈະຊ່່ວຍສ້້າງແຜນການສະໜັັບສະໜູູນ ແລະ ບໍໍລິິການທີ່່�ໄດ້້ຕາມຄວາມ
ຕ້້ອງການຂອງທ່່ານ. ບໍໍລິິການ IRIS ຈະຢູ່່�ທີ່່�ນັ້້�ນເພື່່�ອຊ່່ວຍທ່່ານດຳຳ�ລົົງຊີີວິິດຢູ່່�ໃຫ້້ມີີຄວາມໝາຍ.
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