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Gởi đến: Tất cả nhân viên và các bên liên quan của ODDS
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office
of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Trong tuần này, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển sẽ ban hành một
thư truyền đạt thông báo về vấn đề tạm hoãn việc phê duyệt cấp phép Trợ
cấp Gia đình và Trợ cấp Gia đình Mở rộng bổ sung, có hiệu lực tức thì.
ODDS đã nhanh chóng hành động để nhận biết những cách giúp đỡ các
gia đình trong những ngày đầu xảy ra đại dịch COVID-19. Chúng tôi hiếm
khi chi tiêu quỹ cho chương trình Trợ cấp Gia đình trong suốt hai năm một
lần và vì thế chúng tôi quyết định mở rộng việc tiếp cận đến quỹ Trợ cấp
Gia đình, gia tăng số lượng gia đình mà có thể tiếp cận nguồn quỹ và cho
phép mua sắm các hạng mục hàng hóa mà thông thường không được cho
phép bởi Medicaid. ODDS cũng cần giúp đỡ các gia đình trong suốt thời
gian xảy ra đại dịch, cụ thể là từ khi các trường học bị đóng cửa và nhiều
gia đình đã vật lộn sinh sống trong lúc ở nhà theo pháp lệnh.
Chúng tôi thật cảm kích công việc miệt mài mà CDDPs đã thực hiện trong
việc xem xét các yêu cầu và chấp thuận các hạng mục hàng hóa để giúp
đỡ các gia đình vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Chúng tôi cũng
nghe được nhiều lời biết ơn từ nhiều gia đình đã được nhận trợ cấp phụ
trợ trong suốt thời gian thực thi pháp lệnh ở nhà và khả năng mua được
những mục hàng hóa nhằm giúp cho con trẻ khỏe mạnh và tích cực.
Trong lúc chúng tôi đã tiến hành mở rộng việc tiếp cận các dịch vụ, ODDS
đã không nhận được quỹ bổ sung dành cho nỗ lực đặc biệt này. Bởi vì lý
do này, ODDS hiện đang tạm hoãn việc cấp phép với cả Trợ cấp Gia đình
và Trợ cấp Gia đình Mở rộng trong lúc chúng tôi gặp phải tình huống về
nguồn quỹ tài trợ này.
Tôi cần phải nhận thức có nhiều khó khăn khi đối mặt với học hành trực
tuyến và duy trì cuộc sống gia đình và cuộc sống làm việc giữa đại dịch và

ở nhà theo pháp lệnh. Hy vọng các trợ cấp mở rộng đã hữu ích hỗ trợ
trong những tháng đầu cam go đó của đại dịch.
Xin cám ơn quý vị vì tất cả những gì quý vị đang làm để hỗ trợ những
người khuyết tật pháp triển và khuyết tật trí tuệ tại thời điểm này.
Trân trọng,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
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 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 tất cả
các cuộc gọi chuyển tiếp từ tất cả các hình thức dịch vụ dành cho người bị
điếc, mù-điếc, lãng tai hoặc khuyết tật phát âm. Để biết thêm thông tin về
các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy
cậpwww.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

