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ການລົົງທະບຽນໃນໂຄງການເບ່�ງແຍງດູູແລົ 
ໄລົຍະຍາວທ່�ລົັດູຖະບານສະໜອງທຶນໃຫ້້ 

ບອກຂ້້ອຍເພີ່່�ມເຕີ່ມກ�ຽວກັບ...

ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວແມ່�ນການບິ່ໍລ່ການ ຫຼືື� ການຊ່�ວຍເຫຼືື�ອທີ່່�ຄົົນອາດູຈະ
ຕ້້ອງການເນ��ອງຈາກຜົົນຂອງການມ່່ອາຍຸສູູງຂ້້ນ ຫຼືື� ມ່່ຄົວາມ່ພິ່ການທີ່່�ຈໍາກັດູ
ຄົວາມ່ອາດູສູາມ່າດູຂອງພິວກເຂົາທີ່່�ຈະເຮັັດູສູ່�ງຕ້�າງໆທີ່່�ເປັັນສູ�ວນຂອງການເຮັັດູ
ກ່ດູຈະວັດູປັະຈໍາວັນຂອງພິວກເຂົາ. ນ່້ລວມ່ມ່່ສູ່�ງຕ້�າງໆເຊ່ັ�ນ: ການອາບິ່ນໍ້າ, ການ
ນຸ�ງເຄົ��ອງ, ການແຕ້�ງອາຫຼືານ, ການໄປັເຮັັດູວຽກ ແລະ ການຈ�າຍໃບິ່ບິ່່ນຕ້�າງໆ. 

ບິຸ່ກຄົົນທີ່່�ສູົນໃຈໃນການຮັຽນຮັູ້ເພິ່�ມ່ເຕ້່ມ່ກ�ຽວກັບິ່ທີ່າງເລ�ອກຂອງພິວກເຂົາສູໍາລັບິ່
ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວຄົວນຕ້່ດູຕ້ໍ� aging and disability resource 
center (ສູູນຂໍ້ມູ່ນຄົວາມ່ພິ່ການ ແລະ ສູູງອາຍຸ) (ADRC) ປັະຈໍາທີ່້ອງຖິ່່�ນຂອງ
ພິວກເຂົາ ຫຼືື� tribal aging and disability resource specialist (ຜົູ້ຊ່�ຽວຊ່ານ
ຂໍ້ມູ່ນຄົວາມ່ພິ່ການ ແລະ ສູູງອາຍຸຊ່ົນເຜົົ�າ) (ADRS), ໃນບິ່�ອນທີ່່�ມ່່ໃຫຼື້. ບິ່ໍລ່ການ
ຂອງ ADRC ແລະ ADRS ຂອງຊ່ົນເຜົົ�າແມ່�ນມ່່ໃຫຼື້ກັບິ່ທີຸ່ກໆຄົົນ, ບິ່ໍ�ວ�າພິວກເຂົາ
ຈະມ່່ສູ່ດູໄດູ້ຮັັບິ່ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�ລັດູຖິ່ະບິ່ານສູະໜອງທີ່້ນໃຫຼື້ ຫຼືື� 
ໂຄົງການ Medicaid ອ��ນໆຫຼືື�ບິ່ໍ�ກໍຕ້າມ່. ໂຄົງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທ່ີ່�
ລັດູຖິ່ະບິ່ານສູະໜອງທີ່້ນໃຫຼື້ຢູູ່�ໃນພິ�້ນທີ່່�ຂອງທີ່�ານລວມ່ມ່ ່Family Care; Include, 
Respect, I Self-Direct (ລວມ່ເອົາ, ເຄົົາລົບິ່ນັບິ່ຖິ່�, ຂ້ອຍສູັ�ງຕ້ົວເອງ) (IRIS); ແລະ 
Partnership; ມ່ັນອາດູຈະໃຊ່້ເວລາໜ້�ງຫຼືາສູາມ່ເດູ�ອນເພິ��ອກໍານົດູການມ່່ສູ່ດູໄດູ້
ຮັັບິ່ ແລະ ລົງທີ່ະບິ່ຽນເຂົ້າສູູ�ໂຄົງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວ.

ເພິ��ອໃຫຼື້ມ່່ສູ່ດູໄດູ້ຮັັບິ່ໂຄົງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວເຫຼືືົ�ານ່້, ທີ່�ານຕ້້ອງ:
• ມ່່ອາຍ ຸ65 ປັ່ຂ້້ນໄປັ ຫຼືື� ເປັັນຜົູ້ໃຫຼືຍ�ພິ່ການ. 
• ມ່່ຄົົບິ່ເງ��ອນໄຂບິ່ັງຄົັບິ່ໃຊ່້ຂອງການເປັັນຜົູ້ຢູູ່�ອາໄສູຂອງລັດູວ່ສູຄົອນຊ່່ນ.
• ມ່່ຄົວາມ່ຈໍາເປັັນໃນການບິ່ໍລ່ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�ມ່່ຄົົບິ່ຕ້າມ່

ເງ��ອນໄຂກໍານົດູການມ່່ສູ່ດູໄດູ້ຮັັບິ່ຕ້າມ່ໜ້າທີ່່�ຂອງໂຄົງການ.
• ບິ່ັນລຸໄດູ້ຕ້າມ່ເງ��ອນໄຂກໍານົດູການມ່່ສູ່ດູໄດູ້ຮັັບິ່ທີ່າງການເງ່ນ. 

ຄົົນທີ່່�ໄດູ້ຮັັບິ່ຜົົນປັະໂຫຼືຍດູການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວອາດູຈະຕ້້ອງໄດູ້ຈ�າຍ
ສູ�ວນແບິ່�ງຄົ�າໃຊ່້ຈ�າຍສູໍາລັບິ່ໂຄົງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�ພິວກເຂົາເລ�ອກ
ລົງທີ່ະບິ່ຽນເຂົ້າຮັ�ວມ່. Income maintenance agency (ໜ�ວຍງານຮັັກສູາລາຍ
ຮັັບິ່) ຈະກໍານົດູຈໍານວນສູ�ວນແບິ່�ງຄົ�າໃຊ່້ຈ�າຍ, ຖິ່້າສູາມ່າດູກໍານົດູໄດູ້. ADRC ຫຼືື� 
ADRS ຂອງຊ່ົນເຜົົ�າຈະອະທີ່່ບິ່າຍເງ��ອນໄຂກໍານົດູເຫຼືືົ�ານ່້ໃຫຼື້ກັບິ່ທີ່�ານ.

ເມ່��ອການມ່່ສູ່ດູໄດູ້ຮັັບິ່ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວຂອງທີ່�ານໄດູ້ຖິ່�ກກໍານົດູ, 
ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊ່ົນເຜົົ�າຈະໃຫຼື້ຂໍ້ມູ່ນກ�ຽວກັບິ່ທີ່າງເລ�ອກຕ້�າງໆທີ່່�ມ່່ໃຫຼື້ກັບິ່
ທີ່�ານ. ທີ່າງເລ�ອກຕ້�າງໆອາດູຈະລວມ່ມ່່ການລົງທີ່ະບິ່ຽນຢູູ່�ໃນ Family Care, IRIS 
ຫຼືື� Partnership. ທີ່�ານຍັງອາດູຈະສູາມ່າດູເລ�ອກທີ່່�ຈະຮັັບິ່ບິ່ໍລ່ການຕ້�າງໆໄດູ້ຜົ�ານ
ລະບິ່ົບິ່ຄົ�າທີ່ໍານຽມ່ບິ່ໍລ່ການຂອງ Medicaid ຫຼືື� ເພິ��ອຈ�າຍຄົ�າບິ່ໍລ່ການແບິ່ບິ່ສູ�ວນຕ້ົວ
ໄດູ້.

ຂ້ັ້ນຕີອນການລົົງທະບຽນ
1. ການມ່ສ່ດູໄດູ້ຮັັບຕີາມໜ້າທ່�
ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊ່ົນເຜົົ�າຈະເຂົ້າມ່າເບິ່່�ງກັບິ່ທີ່�ານເພິ��ອເຮັັດູ 
Long-Term Care Functional Screen (ການກວດູໜ້າທີ່່�ການ
ເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວ) ໃຫຼື້ສູໍາເລັດູ. ການກວດູຈະປັະເມ່່ນ
ລະດູັບິ່ຄົວາມ່ຕ້້ອງການຂອງທີ່�ານສູໍາລັບິ່ບິ່ໍລ່ການຕ້�າງໆ ແລະ 
ກໍານົດູການມ່່ສູ່ດູໄດູ້ຮັັບິ່ໂຄົງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�
ລັດູຖິ່ະບິ່ານໃຫຼື້ທີ່້ນຕ້າມ່ໜ້າທີ່່�ຂອງທີ່�ານ.

2. ການມ່ສ່ດູໄດູ້ຮັັບທາງດູ້ານການເງ່ນ
ຖິ່້າທີ່�ານເປັັນຜົູ້ຮັັບິ່ Medicaid ເຕ້ັມ່ຜົົນປັະໂຫຼືຍດູ, ທີ່�ານຈະຕ້້ອງ
ບິ່ໍ�ປັະກອບິ່ໃສູ�ຂະບິ່ວນການສູະໝັັກຂໍດູ້ານການເງ່ນ, ແຕ້�ຈະຕ້້ອງ
ຕ້ອບິ່ບິ່າງຄົໍາຖິ່າມ່ເພິ່�ມ່ເຕ້່ມ່ເພິ��ອໃຫຼື້ແນ�ໃຈວ�າທີ່�ານມ່່ຄົົບິ່ຕ້າມ່
ມ່າດູຖິ່ານການມ່່ສູ່ດູໄດູ້ຮັັບິ່ດູ້ານການເງ່ນໂຄົງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລ
ໄລຍະຍາວທີ່່�ລັດູຖິ່ະບິ່ານສູະໜອງທີ່້ນໃຫຼື້.

ຖິ່້າທີ່�ານບິ່ໍ�ເປັັນຜົູ້ຮັັບິ່ Medicaid ເຕ້ັມ່ຜົົນປັະໂຫຼືຍດູໃນປັັດູຈຸບິ່ັນ, 
ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊ່ົນເຜົົ�າຈະຊ່�ວຍທີ່�ານຕ້່ດູຕ້ໍ� income 
maintenance agency (ອົງການຮັັກສູາລາຍຮັັບິ່) ແລະ ໃຫຼື້ການ
ຊ່�ວຍເຫຼືື�ອທີ່່�ຈໍາເປັັນໃດູໜ້�ງກ�ຽວກັບິ່ໃບິ່ຄົໍາຮັ້ອງທີ່່�ກໍານົດູການມ່່ສູ່ດູ
ໄດູ້ຮັັບິ່ທີ່າງດູ້ານການເງ່ນຂອງທີ່�ານ.

3. ການໃຫ້້ຄຳາປຶຶກສາການລົົງທະບຽນ
ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊ່ົນເຜົົ�າຈະຕ້່ດູຕ້ໍ�ທີ່�ານເພິ��ອແບິ່�ງປັັນທີ່າງ
ເລ�ອກການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�ມ່່ໃຫຼື້ກັບິ່ທີ່�ານ ແລະ ຊ່�ວຍ
ໃຫຼື້ທີ່�ານເຂົ້າໃຈສູ່�ງທີ່່�ມ່ັນໝັາຍເຖິ່່ງເພິ��ອເປັັນສູະມ່າຊ່່ກຂອງ
ໂຄົງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວທີ່່�ລັດູຖິ່ະບິ່ານສູະໜອງທີ່້ນ
ໃຫຼື.້ ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊ່ົນເຜົົ�າຈະຊ່�ວຍທີ່�ານໃນການປັະກອບິ່
ການລົງທີ່ະບິ່ຽນ ຫຼືື� ເອກະສູານສູົ�ງຕ້ໍ�ໃຫ້ຼືສູໍາເລັດູ, ຖິ່້າທີ່�ານເລ�ອກຈະ
ລົງທີ່ະບິ່ຽນ. ວັນທີ່່ລົງທີ່ະບິ່ຽນ ຫຼືື� ສູົ�ງຕ້ໍ�ຂອງທີ່�ານຈະຖິ່�ກກໍານົດູໃນ
ລະຫຼືວ�າງການປັ້ກສູາການລົງທີ່ະບິ່ຽນ. ວັນທີ່່ລົງທີ່ະບິ່ຽນບິ່ໍ�ສູາມ່າດູ
ເປັັນວັນທີ່່ຢູ່້ອນຫຼືືັງໄດູ້.
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ຖິ່້າທີ່�ານຕ້ັດູສູ່ນໃຈລົງທີ່ະບິ່ຽນໃນໂຄົງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວ, ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊ່ົນເຜົົ�າຈະເຮັັດູການລົງທີ່ະບິ່ຽນ ຫຼືື� ປັະກອບິ່ເອກະສູານການສູົ�ງ
ຕ້ໍ�ໃຫຼື້ຄົົບິ່ຖິ່້ວນ, ເຮັັດູການລົງທີ່ະບິ່ຽນ ຫຼືື� ຂະບິ່ວນການສູົ�ງຕ້ໍ�ໃຫຼື້ສູໍາເລັດູ ແລະ ແຈ້ງ managed care organization (ອົງ ການ ເບິ່່�ງ ແຍງ ດູູ ແລ ທີ່່� ໄດູ້ ຮັັບິ່ ການ
ຄົຸ້ມ່ ຄົອງ) (MCO) ຫຼືື� IRIS consultant agency (ໜ�ວຍ ງານ ທີ່່� ປັ້ກ ສູາຂອງ IRIS) ໃນເລ��ອງວັນທີ່່ການລົງທີ່ະບິ່ຽນ ຫຼືື� ການສູົ�ງຕ້ໍ�. ພິາຍໃນສູາມ່ວັນຫຼືືັງຈາກວັນທີ່່
ລົງທີ່ະບິ່ຽນ ຫຼືື� ສູົ�ງຕ້ໍ�ຂອງທີ່�ານ, MCO ຫຼືື� ICA ຈະຕ້່ດູຕ້ໍ�ທີ່�ານເພິ��ອເລ່�ມ່ເຮັັດູວຽກກ�ຽວກັບິ່ແຜົນການຂອງທີ່�ານສູໍາລັບິ່ການບິ່ໍລ່ການ ແລະ ການສູະໜັບິ່ສູະໜູນ. 

ໂຄງການເບ່�ງແຍງດູູແລົໄລົຍະຍາວທ່�ລົັດູຖະບານສະໜອງທຶນໃຫ້້ຢູູ່�ໃນພີ່້້ນທ່�ຂ້ອງທ�ານ
ຂໍ້ນ່້ໃຫຼື້ຮັູ້ກ�ຽວກັບິ່ຄົໍາອະທີ່່ບິ່າຍຫຼືຍໍ້ຂອງໂຄົງການທີ່່�ອາດູຈະມ່່ໃຫຼື້ຢູູ່�ໃນບິ່�ອນທີ່່�ທີ່�ານຢູູ່�. ADRC ຫຼືື� ADRS ຂອງຊ່ົນເຜົົ�າຈະແບິ່�ງປັັນຂໍ້ມູ່ນເພິ່�ມ່ເຕ້່ມ່ກ�ຽວກັບິ່ແຕ້�ລະ
ໂຄົງການເມ່��ອທີ່�ານຖິ່�ກກໍານົດູການມ່່ສູ່ດູໄດູ້ຮັັບິ່ທີ່າງດູ້ານໜ້າທີ່່� ແລະ ທີ່າງດູ້ານການເງ່ນ.

Family Care
Family Care ແມ່�ນໂຄົງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວຂອງ Medicaid ສູໍາລັບິ່ຜົູ້ສູູງອາຍຸທີ່່�ບິ່ໍ�ແຂງແຮັງ ແລະ ຜົູ້ໃຫຼືຍ�ທີ່່�ມ່່ຄົວາມ່ພິ່ການທີ່າງດູ້ານຮັ�າງກາຍ, 
ພິັດູທີ່ະນາການ ຫຼືື� ປັັນຍາ. ຢູູ່�ໃນ Family Care, ທີ່�ານຈະໄດູ້ຮັັບິ່ບິ່ໍລ່ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວເພິ��ອຊ່�ວຍທີ່�ານດູໍາລົງຊ່່ວ່ດູຢູູ່�ໃນບິ່້ານຂອງທີ່�ານເອງໃນເມ່��ອ
ເປັັນໄປັໄດູ.້ Family Care ແມ່�ນໂຄົງການປັ�ຽນແປັງໃໝັ�ທີ່່�ໃຫຼື້ບິ່ໍລ່ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວເຕ້ັມ່ຂອບິ່ເຂດູ, ເຖິ່່ງແມ່�ນວ�າເປັັນໂຄົງການໃຫຼື້ຜົົນປັະໂຫຼືຍດູທີ່່�
ຜົ�ອນຜົັນໄດູ້ໂຄົງການໜ້�ງ. ສູະມ່າຊ່່ກຂອງຊ່ົນເຜົົ�າ Menominee ແລະ Oneida ອາດູຈະມ່່ສູ່ດູໄດູ້ຮັັບິ່ບິ່ໍລ່ການຄົຸ້ມ່ຄົອງເລ��ອງຊ່ົນເຜົົ�າຜົ�ານ Family Care.

ຖິ່້າຫຼືາກພິົບິ່ວ�າທີ່�ານມ່່ສູ່ດູໄດູ້ຮັັບິ່ຕ້າມ່ໜ້າທີ່່�ຢູູ່�ໃນລະດູັບິ່ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລທີ່່�ບິ່ໍ�ແມ່�ນບິ່້ານພິັກຄົົນຊ່ະລາ, ທີ່�ານອາດູຈະມ່່ສູ່ດູໄດູ້ຮັັບິ່ແຕ້�ບິ່ໍລ່ການໃນຊຸ່ດູທີ່່�ຈໍາກັດູ
ເທີ່ົ�ານັ້ນ.

Partnership
Partnership ແມ່�ນໂຄົງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວຂອງ Medicaid ສູໍາລັບິ່ຜົູ້ສູູງອາຍຸທີ່່�ບິ່ໍ�ແຂງແຮັງ ແລະ ຜົູ້ໃຫຼືຍ�ທີ່່�ມ່່ຄົວາມ່ພິ່ການທີ່າງດູ້ານຮັ�າງກາຍ, 
ພິັດູທີ່ະນາການ ຫຼືື� ປັັນຍາຜົູ້ທີ່່�ມ່່ລະດູັບິ່ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໃນບິ່້ານພິັກຄົົນຊ່ະລາ. ໂຄົງການ Partnership ໃຫຼື້ຕ້ົວແບິ່ບິ່ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລແບິ່ບິ່ປັະສູົມ່ປັະສູານ
ທີ່່�ລວມ່ມ່່ບິ່ໍລ່ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວໃນບິ່້ານ ແລະ ໃນຊຸ່ມ່ຊ່ົນ, ພິ້ອມ່ທີ່ັງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໃນບິ່້ານພິັກຄົົນຊ່ະລາ ແລະ ສູະຖິ່າບິ່ັນອ��ນໆ, ບິ່ໍລ່ການຂອງ
ແພິດູ, ການພິັກປັ່�ນປັົວຢູູ່�ໂຮັງໝັໍ, ການໃຫຼື້ຢູ່າປັ່�ນປັົວ, ການບິ່ໍລ່ການແຂ້ວ ແລະ ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລອ��ນໆ.

Include, Respect, I Self-Direct (ລົວມເຂ້ົ້ານຳາ, ເຄົາລົົບ, ຂ້້ອຍສັ�ງຕີົວເອງ) (IRIS)
IRIS ແມ່�ນໂຄົງການສູັ�ງຕົ້ວເອງສູໍາລັບິ່ຜົູ້ສູູງອາຍຸບິ່ໍ�ແຂງແຮັງ ແລະ ຜົູ້ໃຫຼືຍ�ພິ່ການທີ່່�ມ່່ເງ��ອນໄຂຕ້າມ່ລະດູັບິ່ການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໃນບິ່້ານພິັກຄົົນຊ່ະລາຂອງລັດູ
ວ່ດູສູະຄົອນຊ່່ນ. IRIS ໄດູ້ຮັັບິ່ການສູ້າງຂ້້ນບິ່ົນພິ�້ນຖິ່ານຫຼືືັກການວ�າດູ້ວຍການກໍານົດູຕ້ົວເອງ ແລະ ການສູັ�ງຕ້ົວເອງ. ຢູູ່�ໃນ IRIS, ງົບິ່ປັະມ່ານໄດູ້ຮັັບິ່ການກໍານົດູ
ໄວ້ສູໍາລັບິ່ທີ່�ານອ່ງຕ້າມ່ຄົວາມ່ຕ້້ອງການເບິ່່�ງແຍງດູູແລໄລຍະຍາວຂອງທີ່�ານ. ທີ່�ານຕ້້ອງຕ້ັດູສູ່ນໃຈວ�າສູ່ນຄົ້າ, ການສູະໜັບິ່ສູະໜູນ ຫຼືື� ການບິ່ໍລ່ການໃດູທີ່່�ຈະ
ຊ່�ວຍໃຫຼື້ທີ່�ານບິ່ັນລຸເປັົ້າໝັາຍຂອງທີ່�ານ ແລະ ການນໍາໃຊ່້ງົບິ່ປັະມ່ານຂອງທີ່�ານ, ທີ່�ານຈະຊ່�ວຍສູ້າງແຜົນການສູະໜັບິ່ສູະໜູນ ແລະ ບິ່ໍລ່ການທີ່່�ໄດູ້ຕ້າມ່ຄົວາມ່
ຕ້້ອງການຂອງທີ່�ານ. ບິ່ໍລ່ການ IRIS ຈະຢູູ່�ທີ່່�ນັ້ນເພິ��ອຊ່�ວຍທີ່�ານດູໍາລົງຊ່່ວ່ດູຢູູ່�ໃຫຼື້ມ່່ຄົວາມ່ໝັາຍ.
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