Ngày 28 tháng 8 năm 2020
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)
Các giám đốc của CDDP và Cơ quan Môi giới: Vui lòng chia sẻ thông điệp
này với nhân viên của quý vị.
Trong thông điệp Giám đốc của tôi vào ngày 20 tháng 8, tôi đã chia sẻ
bảng tóm tắt ngân sách được cắt ra bởi Cơ quan Lập pháp. Những bảng
ngân sách được cắt ra này được lập ra bởi tác động tài chính của dịch
COVID-19. Như một phần của thông báo, tôi đã chia sẻ rằng quỹ trợ cấp
cho Mạng lưới Gia đình đã chấm dứt bởi Cơ quan Lập pháp.
Hôm nay, tôi mong muốn dành ít thời gian để nói về về Mạng lưới Gia đình
và vinh danh những đóng góp quan trọng của họ.
Ý tưởng về Mạng lưới Gia đình được bắt đầu khoảng 10 năm về trước. Nó
khởi đầu như một phong trào cơ sở cấp địa phương. Các gia đình có con
em mắc chứng bệnh I/DD (Intellectual and Developmental Disabilities –
Khuyết tật Phát triển và Trí tuệ) muốn được kết nối với những gia đình
khác cùng hoàn cảnh. Trong Mạng lưới này, không hề có những thử thách
gay go cần vượt qua. Điều duy nhất là các gia đình sẽ chia sẻ kinh nghiệm
sống để hỗ trợ lẫn nhau.
Không lâu sau khi thành lập, các ủng hộ viên đã lấy được quỹ tài trợ của
tiểu bang. Và bây giờ, Mạng lưới này đã tiến đến con số hơn 12.000 gia
đình thành viên và các đối tác cộng đồng tham gia trên khắp 20 quận thuộc
Tiểu bang Oregon. Hội đồng về Khuyết tật Phát triển Oregon (Oregon
Council on Developmental Disabilities – OCDD) đã trở thành mấu chốt
trong việc đảm bảo cho sự lớn mạnh và thành công của Mạng lưới.
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Mạng lưới này đã hỗ trợ cho các gia đình tập trung vào những khả năng có
thể có nhằm giúp cho các con em của họ đang bị khuyết tật. Họ dùng ngôn
ngữ thông dụng và những câu chuyện cá nhân để hướng dẫn chỉ bảo lẫn
nhau. Họ giúp các gia đình phát triển kỹ năng lãnh đạo và tham gia hoạt
động với cộng đồng địa phương của họ
Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Mạng lưới thông qua quy trình này và mong
mỏi được tiếp tục hợp tác với toàn thể lãnh đạo gia đình xuyên khắp Tiểu
bang Oregon.
Vui lòng tham gia cùng tôi trong việc công nhận tầm quan trọng của việc
kết nối giữa gia đình-với-gia đình và xin gởi lời cám ơn đến Mạng lưới Gia
đình và OCDD vì những tác động tích cực của họ đối với các gia đình,
cộng đồng và hệ thống hỗ trợ Oregon.
Trân trọng,

Lilia Teninty
Giám đốc
Văn Phòng Dịch Vụ Khuyết Tật Phát Triển
Các Thông Điệp Trước Đây Của Giám Đốc được đăng trên trang mạng
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter
@OrebODDS 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. Hãy liên lạc với Văn phòng
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Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận
các cuộc gọi từ tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người
Khiếm thính, Khiếm thính & khiếm thị, Khó nghe hoặc khuyết tật phát âm.
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.
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