Thông điệp này được đăng bằng English, Русский, Soomaali, Español, 简
体 中文, và TiếngViệt tại: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx.
Ngày 18 tháng 1 năm 2022
Đến: Nhân viên chăm sóc
Từ: Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
Về việc: Tham vấn lâm sàng mở với Hội Nghiên cứu Chẩn đoán Kép Quốc
gia
Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hoặc OHA) đang
tài trợ cho một cuộc tư vấn lâm sàng hàng quý với các chuyên gia từ Hội
Nghiên cứu Chẩn đoán Kép Quốc gia (National Association of Dually
Diagnosed, hoặc NADD). Trọng tâm của nỗ lực này là hỗ trợ trẻ em bị
khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển (intellectual and developmental
disabilities, hoặc I/DD) và các bệnh tâm thần khác cũng như gia đình của
chúng.
Đây là thời điểm tuyệt vời để các bác sĩ, chuyên gia làm việc với nhóm đối
tượng này để tham vấn và tìm ra các phương pháp hay nhất. Không cần
đăng ký. Vào thời điểm cuộc họp, vui lòng sử dụng liên kết bên dưới hoặc
gọi vào để tham gia.
• Thời gian: 2:30 đến 4:00 chiều Thứ Năm, ngày 3 tháng 2 năm 2022
• Địa điểm: Liên kết Microsoft Teams hoặc https://bit.ly/34FaAaP
• Gọi vào (chỉ âm thanh): +1 971-277-2343, ID Cuộc họp: 212 480
228#
Theo dõi ODDS trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter
@OregonODDS và khám phá 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 (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.

