
ፈጣን ማጣቀሻ፣ Elderly and Persons with Physical 
Disabilities (EPD) Waiver Program 
 
ምርጫ ሲሰጣቸው፣ብዙ ጉድለት ያለባቸው በእድሜ የገፉ እና አዋቂዎች በተለመደ አካባቢ መቆየት  
ይፈልጋሉ፣ ይህም ባብዛኛው ጊዜ የራሳቸው ቤት ነው።የElederly and Persons with  
Physical Disabilities(EPD)Waiver Program እዚህ ያለው ይህን የሚቻል ለማድረግ  
ነው።ይህ መርሀግብር ብቁ የሆኑ በእድሜ የገፉ አዋቂዎች እና ጉድለት ያለባቸው ግለሰቦች ከነርሲንግ መቆያ ይልቅ በራሳቸው ቤት ውስጥ ወይም 
በማህበረሰቡ ውስጥ በሌላ ቦታ እንዲኖሩ አገልግሎቶችን ያቀርባል። ከታቸ የተገለጸውን መስፈርት እንደሚያሟሉ ካሰቡ(ወይም ምዘናውን 
አስቀድመው ሞልተው ለEPD Waiver አገልግሎቶች ብቁ መሆንዎን የሚያውቁ ከሆነ)፣ከታች ባለው ቁጥር Aging and Disability 
Resource Center(ADRC)ን ያግኙ። 
 
ለEPD Waiver ብቁ ለመሆን፣ እርስዎ መሆን አለብዎ 
o የColumbia ግዛት ኗሪ መሆን 
o የU.S. ዜጋ መሆን ወይም ህጋዊ የስደተኛ ሁኔታ መያዝ 
o የDC Medicaid ለመቀበል ብቁ መሆን፣ ከ300%SSI ያነሰ 

ገቢ ያለው ወይም ለSpend Down ብቁ መሆን አለብዎ 

o ከ$4,000 የማይበልጥ የሚቆጠር ሀብት መኖር 
o በየእለትለት ኑሮ እንቅስቃሴ እርዳታ መፈለግ  
o እና ለWaiver የተቋቋመውን የ“እንክብካቤ ደረጃ” ማሟላት 

 
የEPD Waiver የቤት ውስጥ ወይም ማህበረሰብ-መሰረት ያደረገ የድጋፍ አገልግሎቶችን ይሰጣል፣ የሚያካትተውም፣ 
o የጉዳይ አስተዳደር፣ የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶችን የማግኘት 

ወይም የማቀናጀት እርዳታ  
o Personal care aide services (PCA)፣ የእለትተለት 

የኑሮ እንቅስቃሴዎች ላይ እርዳታ፣እንደ ማልበስ፣ማብላት፣ሽንትቤት 
መውሰድ፣ወዘተ። 

o Personal Emergency Response System 
(PERS)፣ ሰዎች እርዳታ ሲያስፈልጋቸው መደወል የሚያስችል 
የኤሌክትሮኒክስ ሲስተም 

o Adult day health programs፣ በማህበረሰብ ውስጥ 
መካተትን የሚያበረታታ መኖርያ አካባቢ ያልሆነ አገልግሎቶች እና 
ድጋፎች እና ማህበረሰብ-መሰረት ያደረገ እንክብካቤ 

o የእረፍት እንክብካቤ፣ ቀዳሚ ተንከባካቢ ሲቀር ወይም ሳይገኝ 
ሲቀር የእለትተለት ፍላጎቶች ላይ ድጋፍ  

o ድጋፍ ያለው አኗኗር፣ ፍቃድ ያለው መኖርያ ተሳታፊዎች ጥገኛ 
ሳይሆኑ እንዲኖሩ አገልግሎቶች እና ድጋፎች ያለው  

o ለአካባቢ ተዳራሽ እንዲሆን ማላመዶች፣ የኗሪውን ደህንነት 
ለማረጋገጥ የቤትን አካላዊ ሁኔታ ማሻሻል 

o ተሳታፊ ላይ ያነጣጠረ አገልግሎቶች፣ የሚያገኝዋቸው 
አገልግሎቶች ላይ፣ የግል እንክብካቤ ረዳት አገልግሎቶችን 
ጭምር የበለጠ አማራጮች እና ተቀያያሪነት  

 
የEPD Waiver ለእርስዎ ትክክለኛ ነው?  
የEPD Waiverየምርጫ መርሀግብር ናቸው።በቤት እና ማህበረሰብን-መሰረት ባደረገ አገልግሎቶች ለመሳተፍ ወይም ላለመሳተፍ  የመምረጥ 
መብት አሎት። በWaiver የሚሰጡት አገልግሎቶች የእርስዎን ፍላጎቶች እንደሚያሟሉ ካሰቡ Waiver ለእርስዎ ጥሩ ምርጫ ሊሆን ይችላል።  
 
ለመመዝገብ ምን ያክል ጊዜ ይወስዳል?  
አስቀድሞ የቤት ውስጥ ምዘና ካሎት፣ የWaiver ማመልከቻውን በEconomic Security Administration(ESA)ለማኬድ እስከ 45 
ቀኖች ሊወስድ ይችላል።  
 
የቤት ውስጥ ጉብኝት እና ምዘና አስቀድመው ሞልተዋል? ከምዘናዎ በኋላ በደረሶት ደብዳቤ ላይ የምዘና ውጤትዎን ይመልከቱ።  
የተለጠፈው አጠቃላይ የምዘና ነጥብ 9 ወይም ከፍተኛ ከሆነ፣ ለWaiver መስፈርት የሆነውን የተግባር ብቃት እና የነርሲንግ ተቋሙን 
የ“እንክብካቤ ደረጃ” መስፈርት አሟልተዋል።ይህ ማለት አገልግሎቶችን እና ድጋፎችን፣ በWaiver አማካኝነት፣በነርሲንግ ተቋም ውስጥ 
ሆነው፣ወይም ተመሳሳይ አገልግሎቶችን(PCA እና የአዋቂ የቀን የጤና መርሀግብሮችን ጭምር) በWaiver ሳይመዘገቡ ሊያገኙ ይችላሉ።ን 
ማግኘት ይችላሉ። 
 

ለበለጠ መረጃ፣የእርሶን አማራጮች ለመረዳት፣ወይም በPCA 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። 
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