
Quản lý việc chăm sóc của chính bạn tại nhà: 
Chương trình nhà cung cấp độc lập 
(Independent Provider Program, IP) 
 

Chương trình Nhà cung cấp độc lập (IP) là lựa chọn tự quản lý dành cho những người đang sống tại nhà đã được chấp 
thuận cho các Dịch vụ và hỗ trợ dài hạn của Medicaid (Medicaid Long Term Services and Supports, LTSS) cũng như 
những người cần hỗ trợ về các dịch vụ chăm sóc cá nhân và làm việc nhà. Những người được hưởng LTSS đủ điều kiện 
có thể thuê, lên lịch và giám sát Nhân viên hỗ trợ chăm sóc cá nhân (Personal Care Aide, PCA) mà họ lựa chọn để hỗ trợ 
sinh hoạt hằng ngày. Nếu người tiêu dùng không thể đảm nhận trách nhiệm này thì phải có người đại diện quản lý thay 
họ. 
 

Các dịch vụ được tài trợ thông qua Medicaid và nhằm mục đích giúp người tiêu dùng trở nên độc lập. 
 

Người tiêu dùng đủ điều kiện 
 Những người đủ điều kiện hưởng Medicaid truyền thống (phí dịch vụ). 
 Những người có tình trạng sức khỏe ổn định. 
 Những người cần hỗ trợ về thể chất trong các hoạt động chăm sóc cá nhân 

và làm việc nhà như: tắm rửa, chải chuốt, mặc quần áo, nấu nướng, đi chợ, 
dọn dẹp, giặt giũ và đi lại. 

 

Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc cá nhân (PCA) 
PCA do người tiêu dùng thuê có thể hỗ trợ tắm rửa, mặc quần áo, đi 
vệ sinh, ăn uống và di chuyển. Ngoài ra, PCA còn có thể hỗ trợ các 
công việc nhà như dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ và mua sắm.  
 

Người tiêu dùng trong chương trình này có thể thuê bạn bè, hàng 
xóm hoặc thành viên trong gia đình làm PCA. Vợ/chồng, người giám 
hộ hợp pháp hay người được ủy quyền về tài chính không được 
phép làm PCA. Các dịch vụ không được sao chép hoặc cung cấp bởi 
các đại lý khác. 
 

PCA phải tham gia định hướng bắt buộc để đủ điều kiện làm việc 
theo chương trình này và hoàn thành Kiểm tra lý lịch tư pháp của 
quốc gia, cũng như có chứng chỉ CPR. PCA có thể được đào tạo bởi 
người tiêu dùng tiếp nhận dịch vụ hoặc chương trình đào tạo chính 
thức do Đại học Cộng đồng Rhode Island cung cấp. Khi PCA được chấp thuận bắt đầu cung cấp dịch vụ theo lịch trình và 
nhu cầu của người tiêu dùng, họ sẽ được trả lương theo mức định sẵn. 
 

Đại lý tư vấn dịch vụ & Trung gian tài chính 
Đại lý tư vấn dịch vụ sẽ đến thăm nhà, công tác này bao gồm cả đánh giá ban đầu và thông tin về Chương trình IP. Nếu 
chương trình này phù hợp với người tiêu dùng, đại lý sẽ tiến hành các đánh giá bổ sung để triển khai kế hoạch chăm sóc. 
Sau đó, kế hoạch chăm sóc phải được Medicaid phê duyệt. Tiếp theo là thời gian đào tạo nhằm giúp người tiêu dùng 
phát triển kĩ năng để thuê và hướng dẫn PCA. Đại lý tư vấn dịch vụ còn hướng dẫn người tiêu dùng về công việc giấy tờ 
cần thiết theo yêu cầu của Trung gian tài chính để thanh toán cho PCA.  
 

Thông tin liên hệ 
 
 

Để biết thông tin chung, liên hệ: The Point theo số 401-462-4444 
 

Để biết các Đại lý tư vấn dịch vụ, liên hệ: Seven Hills RI theo số 401-229-9700  
 

Để biết Chương trình nhà cung cấp độc lập, liên hệ: 401-462-6634 hoặc ohhs.ip@ohhs.ri.gov  
  

Xin lưu ý: Chương trình IP không 
dành cho những cá nhân đã đăng ký 
Chương trình toàn vẹn của 
Neighborhood Health Plan of Rhode 
Island (tức là Sáng kiến chăm sóc toàn 
vẹn hay Chương trình Medicare-
Medicaid, MMP). 



Manage your own care at home: 
 

Independent Provider Program 
 

The Independent Provider (IP) Program is a self-directed option for people living in their 
homes who have been approved for Medicaid Long Term Services and Supports (LTSS) and who need 
assistance with personal care and homemaker services. Eligible LTSS beneficiaries can hire, schedule, and 
supervise a Personal Care Aide (PCA) of their choice to assist with activities of daily living. If the consumer is 
unable to manage this responsibility, a representative must be named to act in his or her place. 
 

Services are funded through Medicaid and are intended to allow for consumer independence. 
 

Consumer Eligibility 
 Persons eligible for traditional Medicaid (fee for service). 
 Persons who are medically stable. 
 Persons who need physical assistance with personal care and 

homemaker activities such as: bathing, grooming, dressing, preparing 
food, grocery shopping, cleaning, laundry, and transportation. 

 

Personal Care Aides (PCA) Services 
The PCA employed by the consumer will be able to assist with 
bathing, dressing, toileting, eating, and transfers. Additionally, 
the PCA can assist with household tasks such as housekeeping, 
meal preparation, laundry, and shopping.  
 

Consumers in this program may hire their friends, neighbors, 
or a family member to be the PCA. Spouses, legal guardians, or 
financial power of attorney are not allowed to be a PCA. 
Services cannot be duplicated or provided by other agencies. 
 

The PCA must attend a mandatory orientation to be eligible for 
employment under this program and complete a National 
Criminal Background Check, as well as be CPR certified. The 
PCA can be trained by the consumer receiving services or a formal training program offered by the Community 
College of Rhode Island. Once an approved PCA begins providing services according to the consumer’s 
schedule and needs, they will be paid a set wage. 
 

Service Advisory Agency & Fiscal Intermediary 
A Service Advisory Agency will conduct a home visit that will include an initial assessment and information 
about the IP Program. If this program is right for the consumer, additional assessments will be conducted to 
develop a plan of care. The plan of care must then be approved by Medicaid. Training will then begin to help 
the consumer develop skills to hire and direct a PCA. The Service Advisory Agency also trains the consumer 
about the necessary paperwork required by the Fiscal Intermediary for payment to the PCA.  
 

Contact Information 
 

For general information, contact: The Point at 401-462-4444 
 

For IP Service Advisory Agencies, contact: Seven Hills RI at 401-229-9700  
 

For the Independent Provider Program, contact: 401-462-6634 or ohhs.ip@ohhs.ri.gov  
                                    Vietnamese  

Please note: The IP Program is not 
available to individuals who are 
enrolled in Neighborhood Health 
Plan of Rhode Island’s Integrity 
Program (i.e. the Integrated Care 
Initiative or MMP). 


