Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh và sẽ sớm được đăng bằng
tiếng Nga, tiếng Trung giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng
Việt tại: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Ngày 11 tháng 10 năm 2021
Đến: Các đối tác và nhân viên chăm sóc của ODDS
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
(Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Chủ đề: Tiền khích lệ dành cho nhân viên trong các cơ sở chăm sóc tập thể
ODDS gần đây đã đươc chấp thuận để sử dụng Quỹ Viện trợ Vi-rút
Corona (Coronavirus Relief Funding, hoặc CRF) để trợ cấp $500 cho mỗi
nhân viên trong số tất cả các nhân viên làm việc bán thời gian hoặc toàn
thời gian tại các cơ sở chăm sóc tập thể dành cho người lớn hoặc trẻ em
bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển (I/DD).
Mục đích của các khoản trợ cấp khích lệ một lần này là ghi nhận công sức
của các chuyên viên hỗ trợ trực tiếp làm việc ở tuyến đầu của đại dịch
COVID-19 để giúp giữ an toàn cho cư dân bị I/DD ở Oregon. Để đủ điều
kiện nhận khoản trợ cấp này, nhân viên chăm sóc phải đã làm việc liên tục
với cùng một cơ quan trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 10 năm 2021
đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021.
ODDS sẽ cho ra một thông báo chi tiết hơn về quy trình và các điều kiện
cần đáp ứng để các cơ quan sớm nhận được tiền trợ cấp. Thông báo này
nhằm cho mọi người biết rằng hiện đã có ngân quỹ tài trợ để các cơ quan
có thể chia sẻ thông tin này với nhân viên của họ.
Nguồn kinh phí này được tập trung vào việc giữ chân nhân viên. Các khoản
viện trợ y tế liên bang (federal medical assistance percentage, hoặc FMAP)
10%, được cấp gần đây theo Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (American
Rescue Plan Act), có thể được sử dụng để tuyển dụng nhân viên.

Đây chỉ là một trong nhiều động lực và chiến lược mà ODDS đang khám
phá để duy trì và tuyển dụng lực lượng lao động quan trọng trong thời gian
đầy thử thách này.
Trân trọng,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
Xem các thông điệp trước đây của Giám đốc tại
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter
@OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ
nổi Braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng
Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận
cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm
thính lẫn khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm
về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng
www.oregonrelay.comhoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

