Thông điệp 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 11 tháng 10 năm 2021
Đến: Các đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ/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)
Về việc: Các thay đổi đối với Chính sách Khẩn cấp
Dựa trên phản hồi của các bên đối tác, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát
triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) đã thực hiện
các thay đổi đối với chính sách khủng hoảng nhân viên khẩn cấp đã được
ban hành vào ngày 29 tháng 9 năm 2021.
Các thay đổi về chính sách này bao gồm:
• Làm rõ và thông báo quyết liệt về việc không vi phạm các quyền lợi
của bất kỳ thân chủ nào trong suốt thời gian khủng hoảng này.
• Loại bỏ khả năng cho các thân chủ bị khuyết tật trí tuệ và phát triển
(Intellectual or Developmental Disabilities, hoặc I/DD) tạm thời ở
cùng với một chuyên gia hỗ trợ trực tiếp hoặc các nhân viên khác.
• Đã cập nhập hướng dẫn truy cập dữ liệu cho các cơ quan quản lý hồ
sơ (Case Management Entities, hoặc CMEs) khi thân chủ tạm thời
chuyển đi.

Các nguồn lực hỗ trợ ứng phó với tình trạng khẩn cấp này là nhằm đảm
bảo cho thân chủ nào mà hiện đang sinh sống tại các cơ sở chăm sóc
thường trú có thể tiếp tục sống như vậy. Nếu một thân chủ đang nhận dịch
vụ chăm sóc đồng ý di dời sang một nhà chăm sóc được cấp phép khác
hoặc nhà của gia đình mình trong một khoảng thời gian ngắn, mục tiêu của
chúng tôi là để họ được trở về nhà thường trú của họ càng sớm càng tốt.

Chúng tôi cũng tiếp tục nhấn mạnh rằng những tùy chọn chính sách này
nên là biện pháp cuối cùng và ngay cả khi những biện pháp khẩn cấp tạm
thời này được thực hiện, các CME và các nhà cung cấp dịch vụ/nhân viên
chăm sóc vẫn phải nỗ lực liên tục để giải quyết hoặc cải thiện tình trạng
này.
Trân trọng,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
Các thông điệp trước đây của Giám đốc ODDS được đăng
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 bạn mong muốn. Liên lạc với Văn phòng
Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services,
hoặc ODDS) theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ
tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính-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 cậpwww.oregonrelay.comhoặc
www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

