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 30 tháng 9 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)
Về việc: Thay đổi chính sách trong thời kỳ khủng hoảng nhân sự hiện tại
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental
Disabilities Services, hoặc ODDS) gần đây đã ban hành hướng dẫn về việc
thay đổi chính sách và cấp phép để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn trong
giai đoạn khủng hoảng nhân sự ngành chăm sóc và quản lý hồ sơ (CME)
hiện tại. Các chính sách này chỉ nên được áp dụng làm biện pháp cuối cùng
khi các phương pháp thông thường không khả thi do hậu quả trực tiếp của
cuộc khủng hoảng nhân sự hiện nay. Ưu tiên của chúng tôi là sức khỏe và
sự an toàn của những người bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển (I/DD).
Vui lòng xem lại chính sách và hướng dẫn chi tiết dành cho nhân viên
trên mạng.
Một số điểm nổi bật về những thay đổi này:
• Thay đổi về quy trình cấp phép
• Những thay đổi tạm thời về sức chứa đối với những cơ sở nội trú 24giờ, bao gồm ảnh hưởng đến giá cước.
• Quyền hạn được chỉ định cho CME để xem xét và cho phép một số
ngoại lệ.
• Thay đổi về việc sắp xếp chỗ ở và tài trợ cho trẻ em trong hệ thống
ODDS mà được giám sát bởi Cơ quan Phúc lợi Trẻ em
• Hỗ trợ những đứa trẻ đang trở về nhà từ các cơ sở nội trú tập thể
• Tăng quyền hạn phê duyệt địa phương cho CME

Hướng dẫn dành cho nhân viên cũng đề cập cụ thể đến các tình huống cư
trú tạm thời khi một cá nhân không thể được phục vụ an toàn tại nhà của
họ do thiếu nhân sự và phải tạm trú tại một ngôi nhà khác.
Tất cả chúng ta phải cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng nhân sự hiện
tại này. Tôi hy vọng những thay đổi này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng công
việc của quý vị trong khi chúng tôi vẫn tập trung vào việc đảm bảo mọi
người nhận được sự hỗ trợ mà họ cần.
Chúng tôi sẽ tổ chức một hội thảo trực tuyến qua Zoom vào 8:30 sáng
Thứ Tư, ngày 6 tháng 10 để giải thích những thay đổi này cho nhân viên
chăm sóc và CME. Hội thảo này được ghi hình. Tham gia hội thảo trực
tuyến tại:
https://www.zoomgov.com/j/1615379654?pwd=WmN1TVRhOGdId3lSc1hQ
Vk1oV2tBdz09
Mật mã: 182597
Gọi vào bằng điện thoại di động:
HOA KỲ: +16692545252,,1615379654#,,,,*182597# or
+16468287666,,1615379654#,,,,*182597#
Hoặc điện thoại:
Gọi số (để có chất lượng cuộc gọi cao hơn, gọi vào số được chỉ định cho
địa điểm của quý vị):
HOA KỲ: +1 669 254 5252 hoặc +1 646 828 7666
ID hội thảo trực tuyến: 161 537 9654
Mật mã: 182597
Liên kết phụ đề trực tiếp:
https://www.streamtext.net/player?event=DHSOHA
Trân trọng,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây 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 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.

