Ngày 7 tháng Tư năm 2020
Đến: Các cá nhân và gia đình đang nhận Dịch vụ ODDS; Các
Chương trình Cộng đồng về Khuyết tật Phát triển (CDDP)
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
(Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Tôi biết đây là một thời gian đầy thử thách cho tất cả người dân
Oregon. Chúng ta đang cố gắng hết sức để thích nghi cuộc sống
hàng ngày với thực tế mới của đại dịch COVID-19.
Tôi biết rằng đối với gia đình quý vị, đây là thời điểm đặc biệt khó
khăn khi quý vị phải làm việc để giữ cho gia đình mình được an toàn
và khỏe mạnh.
ODDS đã thay đổi một số chính sách nhằm đối phó với COVID-19 và
đã tạo ra một số nguồn hỗ trợ cho các cá nhân và gia đình. Tôi muốn
nêu bật chỉ một vài điều quan trọng mà chúng tôi đã thực hiện để hỗ
trợ các gia đình trong thời điểm này.
• Mở rộng chương trình Hỗ trợ Gia đình (Family Support
Program) và mở rộng tiêu chí mua hàng tạp tóa của chương
trình Hỗ trợ Gia đình. Các em nhỏ mà đang nhận dịch vụ tại gia
bây giờ có thể xin trợ cấp của chương trình Hỗ trợ Gia đình
bên cạnh các dịch vụ khác. Trợ cấp này có thể được sử dụng
để chi trả cho các dịch vụ không có sẵn thông qua K Plan hoặc
các nguồn khác, chẳng hạn như (nhưng không giới hạn ở) các
công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ xa (telehealth) và các
dịch vụ liên quan đến hành vi, an toàn, y tế và/hoặc sinh hoạt
đời sống hàng ngày (ADL/IADL). Quý vị có thể tìm hiểu thêm
chi tiết trong thông báo chính sách của chúng tôi.
• Cho phép CDDPS phê duyệt tăng ca làm cho những Nhân viên
Hỗ trợ Cá nhân nào mà có thể cần thêm giờ để làm thế cho

“Giúp Mọi người Trở nên Tự lập, Mạnh khỏe và An toàn"

•

•

•

•

đồng nghiệp của mình do hậu quả của đại dịch COVID- 19.
Danh sách các nhân viên hiện có thể làm việc:
https://seiu503.org/member_news/covid-19-resources-forhomecare-and-personalsupport-workers/.
Nhóm Hỗ trợ Nhân sự ODDS mới cũng đã bố trí sẵn một đội
ngũ nhân viên môi giới để hỗ trợ các em nhỏ. Hãy nói chuyện
với Điều phối viên Dịch vụ nếu quý vị cần sự hỗ trợ này.
Đảm bảo không để cho việc cung cấp dịch vụ bị gián đoạn
trong trường hợp kế hoạch chăm sóc cá nhân của ai đó hết
hạn trong thời điểm khẩn cấp này bằng cách gia hạn kế hoạch
cho họ và tạm dừng việc tái xác định tính đủ điều kiện.
Thay đổi chính sách để nhân viên quản lý hồ sơ có thể hỗ trợ
mọi người qua điện thoại và video thay vì gặp mặt trực tiếp. Bây
giờ các gia đình có thể phê duyệt kế hoạch chăm sóc từ xa.
Thay đổi chính sách để cho phép các chuyên gia hành vi hỗ trợ
thân chủ của mình từ xa nếu cần.

Các nguồn hỗ trợ khác cho cá nhân và gia đình:
• Một bản ghi âm/podcast để giải thích những bước hành động
mà ODDS đã thực hiện
• Một Video Powtoon để giải thích lệnh "Ở Nhà, Cứu Người" của
Thống đốc
• Một video khác với thông tin về sức khỏe và an toàn cho những
người bị I/DD
Tôi khuyến khích quý vị và gia đình nên đăng ký vào Trang web
COVID-19 ODDS, nơi mà quý vị sẽ có thể đọc các tin tức và chính
sách mới.
Tôi biết tất cả chúng ta ai cũng dành ưu tiên trên hết cho sự an toàn
và sức khỏe của gia đình, bạn bè và người thân của mình. Cảm ơn
quý vị vì tất cả những gì quý vị đang làm trong thời gian này.

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

