Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, 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 5 tháng 1 năm 2022
Đến: Nhân viên và Đối tác của ODDS (CME và nhà cung cấp, hãy chia sẻ
với những người nhận dịch vụ I/DD (Intellectual/developmental disabilities,
Khuyết tật trí tuệ/phát triển) và gia đình của họ. Xin cảm ơn quý vị.)
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển
Chủ đề: Đưa hệ thống của chúng tôi tập trung hơn vào việc lấy con người
làm trung tâm trong năm 2022
Chúc mừng năm mới! Tôi rất vui mừng thông báo một số phát triển tích
cực sẽ đưa hệ thống ODDS tập trung hơn vào việc lấy con người làm
trung tâm trong năm nay.
Dự án La bàn: Lựa chọn của quý vị. Con đường của quý vị. Tương lai
của quý vị.
Do đại dịch, Dự án La bàn đã bị trì hoãn trong hai năm khi ODDS và các
đối tác của chúng tôi tập trung vào việc giữ an toàn cho những người có
I/DD. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ này khi Dự án La bàn sẽ giúp thúc đẩy
hệ thống của chúng tôi tập trung hơn vào việc lấy con người làm trung tâm.
Điều này có nghĩa là chúng tôi đưa hệ thống ODDS tập trung lại vào những
điều mà một người cần để có cuộc sống đầy đủ dựa trên nhu cầu, sở thích
và ưu tiên riêng của họ.
Bây giờ, quý vị đã quen với Đánh giá Nhu cầu Oregon (Oregon Needs
Assessment, ONA). Năm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các nhóm
dịch vụ và mức giá mới. Năm tới, chúng tôi sẽ khởi chạy lại Kế hoạch Hỗ
trợ Cá nhân (Individual Support Plan, ISP) được cải tiến nhằm đưa những
cá nhân đang nhận dịch vụ và đưa nhu cầu của quý vị vào trung tâm của

quá trình. Công việc này cũng sẽ giúp các quy trình của ODDS rõ ràng hơn
và dễ hiểu hơn.
Tài nguyên video
Đây là hai video sẽ cung cấp cho quý vị thêm thông tin về công việc của
Dự án La bàn và cách thức mà các thành phần của dự án sẽ khớp với
nhau.
• “Những thay đổi trong tương lai”- Là video tôi sẽ điểm qua những sự
việc sắp xảy ra.
• “Lập kế hoạch với Nick” - Nick Kaasa thảo luận về một công cụ mới,
Ngôi sao Hỗ trợ Tích hợp của Khung LifeCourse, sẽ hỗ trợ các cá
nhân và nhóm của họ tạo ISP.
Các khóa đào tạo sắp tới
Để giúp quý vị tận dụng tối đa những phát triển mới của dự án, chúng tôi
sẽ cung cấp nhiều khóa đào tạo trong những tháng tới. Các khóa đào tạo
“La bàn 100” bắt đầu vào ngày 25 và 27 tháng 1 dành cho CME và Nhà
cung cấp và ngày 8 tháng 2 dành cho cá nhân đang nhận dịch vụ I/DD và
gia đình của quý vị.
Quý vị có thể tìm thấy tất cả thông tin quý vị cần để đăng ký khóa đào tạo
trực tuyến trên Trung tâm Đào tạo Dự án La bàn của chúng tôi. Ở đó quý
vị sẽ tìm thấy mô tả của từng khóa đào tạo, các liên kết để đăng ký hoặc
tham gia và liên kết đến các video về các khóa đào tạo đã hoàn thành.
Tuần đầu tiên của mỗi tháng trong năm 2022, CME và Nhà cung cấp sẽ
nhận được thông báo về các khóa đào tạo trong sáu tuần tới và các nguồn
lực để giúp trả lời các câu hỏi của quý vị. CME và Nhà cung cấp, vui lòng
chuyển thông tin này cho nhân viên của quý vị, các cá nhân nhận dịch vụ
ODDS và gia đình của họ.
Cảm ơn quý vị đã phối hợp với chúng tôi để cải thiện hệ thống I/DD của
Oregon và giúp hệ thống tập trung hơn vào việc lấy con người làm trung
tâm. Đội ngũ tại ODDS đã làm việc chăm chỉ và rất vui được thực hiện các
bước tiếp theo cùng quý vị.
Thân mến,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
Các thông điệp trước của Giám đốc ODDS có
tại http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter
@OregonODDS và khám phá trang web của chúng tôi.
Quý vị có thể lấy tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, chữ in lớn, chữ nổi
hoặc định dạng quý vị mong muốn. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Khuyết
tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc
gọi từ tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho người điếc, mù điếc,
khiếm thính hoặc khuyết tật nói. Để biết thêm thông tin về các nhà cung
cấp dịch vụ chuyển tiếp, hãy truy
cập www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

