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MIỄN TRỪ HCBS

Các mục tiêu của chương trình Miễn Trừ HCBS là đảm
bảo khách hàng chọn lựa các dịch vụ miễn trừ, sự hài
lòng của khách hàng và để cung cấp các biện pháp bảo
hộ cần thiết đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của từng
khách hàng trong chương trình. Những mục tiêu này
được thực hiện thông qua khung đảm bảo chất lượng sau
đây tập trung chú ý vào:
PP Các quyền của khách hàng đối với trình tự tố
tụng, khiếu kiện và quyết định cá nhân.
PP Lập kế hoạch dịch vụ tập trung vào cá nhân
và những thay đổi dịch vụ để đáp ứng nhu cầu
biến đổi.
PP Lựa chọn nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn của
khách hàng và giám sát nhà cung cấp bởi trung
tâm khu vực.
PP Sức khỏe và sự an toàn của khách hàng.
PP Quy trình đăng ký thân thiện với người dùng.
Trung tâm khu vực xác định điều kiện hội đủ
nhận Miễn Trừ HCBS dựa trên tình trạng MediCal hiện tại, mức độ các nhu cầu chăm sóc cá
nhân và lựa chọn của cá nhân. Khách hàng
cũng có thể chọn hủy ghi danh hoặc chấm dứt
tham gia chương trình Miễn Trừ bất cứ lúc nào.
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Những sự thật về
ZZ Miễn Trừ Các Dịch Vụ Tại Nhà và
Trong Cộng Đồng (HCBS, Home and
Community-Based Services Waiver)
là gì?
Miễn trừ HCBS là cách để trợ cấp cho một số dịch vụ
nhất định cho phép một người khuyết tật phát triển được
sống tại nhà hoặc trong cộng đồng thay vì phải lưu trú tại
một cơ sở y tế được cấp phép.
Chi phí cho các dịch vụ này được tài trợ chung bởi
chương trình Medicaid của chính phủ liên bang và tiểu
bang California.

ZZ “Miễn trừ” là gì?
Một số quy định của Medicaid liên bang được “miễn trừ”,
cho phép tiểu bang cung cấp dịch vụ cho người khuyết
tật về phát triển theo những cách không có sẵn cho những
người khác đã đăng ký Medicaid (được gọi là Medi-Cal
ở California). Một điều kiện liên bang của việc Miễn Trừ
là các hỗ trợ hoặc dịch vụ đó khác với những hỗ trợ hoặc
dịch vụ có sẵn thông qua Medi-Cal.

ZZ Tôi có phải được Miễn Trừ để tiếp
nhận các dịch vụ của trung tâm khu
vực không?
Nếu quý vị hoặc thành viên gia đình của quý vị hội đủ
điều kiện để được Miễn Trừ HCBS, quý vị nên đăng ký
tham gia chương trình này. Bằng cách này, nhiều dịch vụ
mà quý vị lựa chọn sẽ được chương trình Medicaid liên
bang thanh toán một phần. Việc này thường có nghĩa là
thêm nhiều người như bản thân quý vị hoặc thành viên gia
đình của quý vị có thể nhận dịch vụ.

Đăng ký vào chương trình Miễn Trừ HCBS là việc đưa
ra lựa chọn. Không giống như các tiểu bang khác hạn chế
các dịch vụ dành cho những người được chương trình
Miễn Trừ HCBS phục vụ, các trung tâm khu vực của
California cung cấp đầy đủ các dịch vụ do tiểu bang tài
trợ cho tất cả những người hội đủ điều kiện.
Cho dù quý vị có hội đủ điều kiện - và lựa chọn - ghi danh
vào chương trình Miễn Trừ HCBS hay không, quý vị hoặc
thành viên gia đình của quý vị sẽ nhận được cùng một kế
hoạch tập trung vào cá nhân, cơ hội lựa chọn dịch vụ, nhà
cung cấp và được đảm bảo nhận cùng chất lượng chăm
sóc.
Để duy trì ghi danh trong chương trình Miễn Trừ HCBS,
một số dịch vụ được tài trợ của trung tâm khu vực được
xác định trong Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân phải đáp
ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện của chương trình Miễn
Trừ HCBS và phải được sử dụng.

ZZ Ai được hưởng lợi từ chương trình
Miễn Trừ HCBS?
Để được hưởng lợi từ chương trình Miễn Trừ HCBS,
quý vị hoặc thành viên gia đình của quý vị phải đáp ứng
ba điều kiện. Trước tiên, quý vị phải hội đủ điều kiện
Medi-Cal ở "toàn bộ phạm vi" (“full scope”) - thông qua
điều kiện hội đủ của bản thân quý vị, gia đình quý vị
hoặc nếu quý vị dưới 18 tuổi, thông qua một điều kiện
gọi là "xét theo thể chế" (“institutional deeming”) (xem
bên dưới). Thứ hai, quý vị phải có chẩn đoán chính thức
về tình trạng khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển và là một
khách hàng của trung tâm khu vực. Thứ ba, quý vị sẽ
được hưởng lợi ở một mức độ chăm sóc nhất định có sẵn
tại cơ sở chăm sóc y tế dành cho những người khuyết tật
trí tuệ hoặc phát triển được cấp phép. Tiêu chí thứ ba này
rất quan trọng vì chương trình Miễn Trừ HCBS được thiết
kế để giúp mọi người ở lại cộng đồng và nhận các dịch vụ
mà họ cần.

ZZ Xét Theo Thể Chế Là Gì?
Xét Theo Thể Chế là một quy tắc về điều kiện hội đủ đặc
biệt của Medi-Cal chỉ xem xét thu nhập cá nhân và nguồn
lực của một người dưới 18 tuổi hoặc người lớn đã kết hôn
mà mặt khác hội đủ điều kiện để được miễn trừ. Điều này
cho phép một người đáp ứng các tiêu chí trên được xác
định là hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal bất kể thu nhập
và nguồn lực của cha mẹ hoặc vợ/chồng của người đó.
Điều này rất hữu ích vì thông thường, bảo hiểm y tế hoặc
thu nhập của gia đình sẽ không bao trả tổng chi phí của
các dịch vụ cần thiết này.
Thông qua “Quy Tắc Xét Theo Thể Chế”, trẻ có khuyết
tật về phát triển tác động đáng kể đến năng lực của trẻ giờ
có thể nhận được các phúc lợi Medi-Cal cho các dịch vụ
cần thiết bất kể thu nhập.
Điều này cũng cho phép trẻ hội đủ điều kiện nhận tất cả
các dịch vụ Medi-Cal - không chỉ những dịch vụ được
cung cấp thông qua chương trình Miễn Trừ HCBS. Điều
kiện hội đủ này được áp dụng miễn là người đó được ghi
danh vào chương trình Miễn Trừ và sử dụng một số dịch
vụ được tài trợ bởi trung tâm khu vực.
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