Ngày 1 tháng Tư năm 2020
Đến: Nhân Viên ODDS, CDDP, Các Công Ty Môi Giới Và Các Bên Liên Quan
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office
of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Tuần vừa qua, khi số lượng ca nhiễm COVID-19 dương tính được cho là
tiếp tục tăng ở Oregon, Thống đốc đã ban hành Lệnh Hành pháp "Ở Nhà,
Cứu Người" để hạn chế hơn nữa các hoạt động không thiết yếu. Lệnh
Hành pháp quan trọng này yêu cầu toàn thể cư dân Oregon phải làm tròn
nhiệm vụ của mình là ở nhà để giữ an toàn cho mọi người.
Tôi hiểu rằng việc xa gia đình và bạn bè là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, vì
sự an toàn của mọi người, bao gồm người khuyết tật về trí tuệ/phát triển
(I/DD) và các nhân viên hỗ trợ mà đang cung cấp các dịch vụ vô cùng
quan trọng, xin quý vị vui lòng dùng phương tiện trò chuyện qua video
hoặc các phương tiện công nghệ khác để giữ liên lạc với người thân của
mình. Các nhân viên chăm sóc nên cố gắng hết sức để giáo dục mọi người
về những rủi ro liên quan nếu họ rời khỏi nhà trong thời gian này. Chúng
tôi đã tạo một Video hoạt hình Powtoon để giúp quý vị giải thích Lệnh Ở
nhà cho những người bị I/DD. Vui lòng chia sẻ rộng rãi video này.
Nếu một đứa trẻ đang sống cùng với cha mẹ nuôi tạm thời trong một căn
nhà được ODDS chứng nhận, thì phụ huynh hoặc người giám hộ của đứa
trẻ đó có thể cho con mình về nhà thăm gia đình. Trước khi sắp xếp
chuyến thăm gia đình, nhân viên chăm sóc, phụ huynh và Điều phối viên
Dịch vụ của đứa trẻ nên thảo luận với nhau để xác định họ cần thực hiện
những biện pháp phòng ngừa nào trong nhà của gia đình đứa trẻ để đảm
bảo an toàn.
Tất cả chúng ta đều dành ưu tiên trên hết cho sự an toàn và sức khỏe của
gia đình, bạn bè và người thân của mình. Chúng ta hãy góp phần giúp
ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và giúp giữ cho toàn thể người dân
Oregon, bao gồm cả những người khuyết tật trí tuệ và phát triển, luôn an
toàn và khỏe mạnh.

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 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 tất cả các cuộc
gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể bấm số 711.

