
ፈጣን ማጣቀሻ፣ Adult Day Health Programs (ADHP)  
 
ብዙ ጉድለት ያለባቸው በእድሜ የገፉ እና አዋቂዎች በተለመደ አካባቢ መቆየት እና የጤና አገልግሎቶች እና 
የረጅም ጊዜ እንክብካቤ በቤታቸው ወይም በማህበረሰባቸው ውስጥ ማግኘትን ይመርጣሉ። በግዛቱ ያሉ ብቁ 
የሆኑ በእድሜ የገፉ እና ጉድለት ያለባቸው ግለሰቦች ማህበረሰብን መሰረት ያደረገ በማህበረሰብ ውስጥ 
መካተትን የሚያበረታታ እና የመኖርያ አካባቢ ያልሆነ የቡድን ስፍራ ላይ አገልግሎቶችን የሚሰጥ፣በግዛቱ 
1915(i)መርሀግብር አማካኝነት፣ለAdult Day Health Programs(ADHP)ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። 
በተጨማሪ የADHP አገልግሎቶች በግዛቱ የEPD ነጻ መርሀግብር ውስጥ ይገኛል።ከታች የተገለጸውን 
መስፈርት እንደሚያሟሉ ካሰቡ(ወይም ምዘናውን አስቀድመው ሞልተው ለADHP አገልግሎቶች ብቁ 
መሆንዎን የሚያውቁ ከሆነ)፣ከታች ባለው ቁጥር Aging and Disability Resource 
Center(ADRC)ን ያግኙ።. 
 
የADHP አገልግሎቶች ለእርስዎ ትክክለኛ የሆነ የተለያዩ ማእቀፍ ያላቸው ድጋፎች እና አገልግሎቶች ያቀርባሉ።  
የADHP አገልግሎቶች በእድሜ ለገፉ አዋቂዎች በመኖርያ አካባቢ ያልሆነ የህክምና ድጋፎችን እና ቁጥጥር 
ያለበት፣በተቀናጀ የማህበረሰብ ስፍራ የቴራፒ እንቅስቃሴዎችን በማቅረብ በማህበረሰብ ውስጥ እንዲኖሩ 
ለማበረታታት የታቀዱ ናቸው።በተጨማሪ ADHP በማህበረሰብ ውስጥ ለመካተት እድሎችን 
ይፈጥራሉ።በADHPs የሚሰጡ አገልግሎቶች ሊያካትቱ ይችላሉ፣  
o የነርሲንግ አገልግሎቶች                                                                                                                                                      
o የግለሰብ እና የቡድን የቴራፒእንቅስቃሴዎች                         
o ማህበራዊነት 
o የግል እና የቡድን ምክር 
o የግል እንክብካቤ አገልግሎቶች 
 

o የህክምና አጠቃቀም 
o ምግቦች፣መክሰሶች እና የስነምግብ ድጋፎች 
o የአርት እና የሙዚቃ ቴራፒዎች 
o የጸጉር አስተካካይ እና የውበት አገልግሎቶች 
o ከአካባቢ ውጪ ለሆኑ አገልግሎቶች ማጓጓዣ   

የADHP አገልግሎቶችን ለመጠቀም ብቁ ለመሆን፣ እርስዎ መሆን አለብዎ 
o በግዛቱ የ1915(i) ADHP መርሀግብር ለመመዝገብ የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት፣ 

o የColumbia ግዛት ኗሪ መሆን 
o የU.S. ዜጋ መሆን ወይም ህጋዊ የስደተኛ ሁኔታ መያዝ 
o የDC Medicaid ለመቀበል ብቁ መሆን፣ ከ150%FPL ያነሰ ገቢ ያለው 
o ስር የሰደደ ሁኔታዎች እንዳሎት ፍቃድ ባለው ሀኪም ወይም በAPRN የተረጋገጠ እና ለADHP አገልግሎቶች የተቋቋመውን 

የ“እንክብካቤ ደረጃ” ማሟላት 
o ወይም  በግዛቱ የEPD ነጻ መርሀግብር ብቁ መሆን እና መመዝገብ

 
የADHP አገልግሎቶች ለእርስዎ ትክክለኛ ናቸው?  
የADHP አገልግሎቶች፣ እንደ ሁሉም ቤትን እና ማህበረሰብን መሰረት ያደረጉ የረጅም ጊዜ የMedicaid አገልግሎቶች እና እርዳታዎች፣ የምርጫ 
መርሀግብር ናቸው።ለመሳተፍ ወይም ላለመሳተፍ እና የአገልግሎቶችዎን አቅራቢ የመምረጥ መብት አሎት።ተሳታፊዎች በሳምንት እስከ አምስት 
ቀናት እና በቀን እስከ ስምንት ሰአታት ADHP ጋር መገኘት ይችላሉ፣እና እንደዚያም ሆኖ ADHPን ለመጠቀም ከመረጡ ሌሎች የረጅም ጊዜ 
አገልግሎቶች እና ድጋፎችን የማግኘት እድል ሊኖሮት ይችላል።ከላይ የተገለጹት አገልግሎቶች የእርስዎን ፍላጎቶች እንደሚያሟሉ ካሰቡ ADHP 
ለእርስዎ ጥሩ ምርጫ ሊሆን ይችላል።  
 
የቤት ውስጥ ጉብኝት እና ምዘና አስቀድመው ሞልተዋል? ከምዘናዎ በኋላ በደረሶት ደብዳቤ ላይ የምዘና ውጤትዎን ይመልከቱ።  
የተለጠፈው አጠቃላይ የምዘና ነጥብ 4 ወይም ከፍተኛ ከሆነ፣ በ 1915(i) መርሀግብር የADHP የተግባር ብቃት መስፈርትን አሟልተዋል ፣እና 
በመርሀግብሩ ውስጥ ሌላውን መስፈርት ካሟሉ በዚያ መርሀግብር ሊመዘገቡ ይችላሉ።

 
በለጠ መረጃ፣የእርሶን አማራጮች ለመረዳት፣ወይም በADHP እንዴት መመዝገብ እንደሚችሉ ለመረዳት 
የAging and Disability Resource Center(ADRC) በ 202-724-5626 ወይም በኢሜይል 
Ask.ADRC@dc.gov ያግኙ።  
 
በተጨማሪ ወደ Department of Health Care Finance(DHCF) Long Term Care 
Administration ጋር በ202-442-5988 መደወል ይችላሉ። 

 
 
 

 

mailto:Ask.ADRC@dc.gov

