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 13 tháng 10 năm 2021
Đến: Đội ngũ nhân viên và các đối tác của ODDS (Các bên quản lý hồ sơ
và nhân viên chăm sóc, vui lòng chia sẻ thông báo này với những
người làm việc trực tiếp với thân chủ I/DD và gia đình của họ.)
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office
of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Về việc: Hội đồng Nhân quyền cần tuyển thêm thành viên
Quý vị có quan tâm đến quyền của những người bị khuyết tật về trí tuệ và
phát triển (I/DD)? Quý vị có muốn vận động để bảo vệ quyền của họ và cải
thiện các dịch vụ dành cho họ không?
Hội đồng Nhân quyền (Human Rights Commission) hiện đang cần tuyển
một vài thành viên. Hội đồng - theo Dự luật Thượng viện 493 - có nhiệm vụ
bảo vệ phẩm giá và nhân quyền cơ bản của các cá nhân bị khuyết tật I/DD
ở Oregon, trao tiếng nói cho nhu cầu của họ và đóng vai trò là một nguồn
lực quan trọng đối với họ.
Chín thành viên trong Hội đồng cần đại diện cho nhiều quyền lợi và vai trò
khác nhau trong cuộc sống của những cá nhân bị I/DD. Hội đồng hiện
đang cần tuyển thành viên cho các vị trí sau:
anh chị em hoặc thành viên gia đình không phải là cha mẹ của một
người mắc I/DD
• đại diện từ một tổ chức vận động cho người khuyết tật
•

Nếu quý vị đóng một những vai trò này, xin vui lòng nộp đơn trực tuyến
trước ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Nếu quý vị quen biết ai đó mà quý vị nghĩ sẽ hợp với vai trò thành viên Hội
đồng, đặc biệt nếu họ có anh/chị/em trong nhà bị khuyết tật I/DD, vui lòng
chia sẻ thông điệp này với họ và khuyến khích họ nộp đơn.
Nếu trước đây quý vị đã đăng ký để làm thành viên hội đồng, quý vị phải
đăng ký lại thông qua quảng cáo Workday này trước ngày 15 tháng 11
năm 2021.
Hội đồng tổ chức họp hàng tháng vào ngày thứ Hai thứ ba của tháng, và
mỗi phiên họp thường kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Các phiên họp buổi sáng
này diễn tra trực tuyến, và sẽ tiếp tục diễn ra sau đại dịch để đảm bảo tính
đa dạng về địa lý ở các thành viên hội đồng. Thống đốc bổ nhiệm các
thành viên với nhiệm kỳ hai năm.
Nếu quý vị có thắc mắc về quy trình đăng ký, vui lòng liên lạc với Quản lý
viên Điều hành về Bổ nhiệm Shawneen O'Brien-Lee tại shawneen.obrienlee@oregon.gov.
Cảm ơn quý vị đã giúp chúng tôi truyền bá thông tin!
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 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 cập
www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

