Các hệ thống cần phải phát triển để tăng cường mức độ hỗ trợ, minh bạch và công bằng.

Có gì thay đổi về DỊCH VỤ DD?
Trong vài tháng tới, quý vị có thể bắt đầu nghe chúng tôi dùng thuật ngữ "nhóm
dịch vụ/service groups".
Dịch vụ của quý vị không có gì thay đổi vào lúc này.
Và trước khi thay đổi này có hiệu lực đối với hệ thống của chúng tôi, quý vị sẽ
nhận được thêm thông tin từ Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office
of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) và Điều phối viên Dịch vụ
hoặc Đại diện Cá nhân của quý vị.

Quá trình này sẽ như thế nào trong tương lai?

1

ĐÁNH GIÁ
Quy trình Đánh giá Nhu cầu của Oregon (Oregon Needs
Assessment, hoặc ONA) là một công cụ nhằm giúp khám phá
các khía cạnh của cuộc sống mà quý vị có thể cần sự hỗ trợ.

2

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ CÁ NHÂN (ISP)
Đây là kế hoạch của quý vị - Đây là một công cụ để khám
phá mục tiêu của quý vị, những điều quý vị quan tâm đến,
và những dịch vụ nào có hiệu quả cho quý vị (Quý vị
muốn gì và quý vị cần gì). Kế hoạch này cũng cho thấy
những mục tiêu mà quý vị muốn tập trung vào trong năm
tới và cách quý vị muốn được hỗ trợ để đạt được chúng.

3

NHÓM DỊCH VỤ - PHẦN NÀY LÀ MỚI
Phần này tùy thuộc vào kết quả Đánh giá, và sẽ giúp xác định
việc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển có thể trả tiền
cho những dịch vụ nào theo ISP của quý vị.

TIẾP

Có gì thay đổi về DỊCH VỤ DD?

Điều này có nghĩa gì đối với tôi?
Điều này có thể không dẫn đến bất kỳ thay đổi nào cho
quý vị, nhưng đó là cách ODDS đang cố gắng làm cho
dịch vụ của mình minh bạch hơn và dễ sử dụng hơn.
Nhóm dịch vụ không điều khiển kế hoạch của quý vị và
cũng không quyết định những dịch vụ quý vị được
nhận. Điều đó tùy thuộc vào quý vị và nhóm của quý vị!
“Hãy đừng quên rằng quý vị là người kiểm soát cuộc sống
của mình, và là người quyết định loại dịch vụ và hỗ trợ nào
phù hợp với mình. Nếu quý vị không đồng ý với kết quả của
nhóm dịch vụ, vui lòng báo cho điều phối viên dịch vụ hoặc
đại diện cá nhân của quý vị. Tiếng nói của quý vị rất quan
trọng."
- Gabrielle Guedon, Giám đốc Điều hành, OSAC
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Đối với những người đang nhận các dịch vụ việc
làm và những người sống trong một ngôi nhà
thuộc sở hữu của một cơ quan cung cấp dịch vụ

Nhóm dịch vụ là gì?
Quy trình Đánh giá Nhu cầu của
Oregon sẽ xác định nhóm dịch vụ
của quý vị. Nhóm dịch vụ sẽ xác
định mức phí mà nhân viên chăm
sóc có thể được trả để hỗ trợ quý vị.

