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 24 tháng 6 năm 2021
Đến: Các Bên Liên Quan ODDS
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office
of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Về việc: Bộ công cụ COVID-19 cho người khuyết tật
Bộ công cụ vắc xin COVID-19 cho người
khuyết tật hiện đã có trên Trang web
Community Resources (Tài nguyên Cộng
đồng) của OHA.
Bộ công cụ này bao gồm Bản Câu hỏi Thường
gặp mới với nội dung dành riêng cho người
khuyết tật. Những câu hỏi thường gặp thường
liên quan đến ảnh hưởng tương tác của thuốc,
vấn đề tiếp cận phòng khám, các căn bệnh suy
giảm miễn dịch và nhiều hơn nữa.
Ảnh chụp màn hình từ một trong
những câu chuyện xã hội.

Ngoài ra còn có hai câu chuyện xã hội mang
tiêu đề Tại sao Nên Tiêm Vắc xin COVID-19 và
Quý vị Có thể Mong đợi Gì Khi Tiêm Vắc xin
COVID-19.

Câu chuyện xã hội là hướng dẫn trực quan về các nội dung quan trọng.
Ban đầu chúng là công cụ giúp các thân chủ bị bệnh tự kỷ hiểu được tình
huống xã hội, đối phó với thay đổi và biết những gì họ có thể mong đợi từ
một sự kiện hoặc quy trình. Tuy nhiên, mục đích sử dụng các câu chuyện
xã hội đã được mở rộng và có thể giúp bất kỳ người nào mà cần có thông
tin trực quan hoặc cần hiểu quy trình theo phương thức từng bước.

Ngoài ra còn có video ASL, thẻ giao tiếp và nhiều tài nguyên khác trong bộ
công cụ này.
Đây là một nỗ lực hợp tác giữa các bên liên quan trong cộng đồng người
khuyết tật, Cơ quan Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority, hoặc
OHA), Đơn vị Phục hồi và Ứng phó COVID (COVID Response and
Recovery Unit), và Bộ Xã hội Oregon (Oregon Department of Human
Services, hoặc ODHS).
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
@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. 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 điếc, mù điếc, khiếm thính
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.comhoặc
www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

