Ngày 20 tháng 8 năm 2020
Đến: Tất cả nhân viên và các bên liên quan của ODDS
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office
of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển ghi nhận rằng có rất nhiều khó
khăn đối với những trẻ khuyết tật phát triển và trí tuệ cũng như gia đình
của chúng khi phải đối mặt với việc học tập trực tuyến/từ xa, duy trì cuộc
sống gia đình và việc làm trong suốt thời gian đại dịch này.
Trong mùa này, những giờ dịch vụ mùa hè như được liệt kê trong Bảng
Đánh giá Các Nhu cầu của Trẻ (Children’s Needs Assessments - CNAs)
đang bị ảnh hưởng cho đến khi có thông báo thêm về việc tiếp nhận các
dịch vụ chăm sóc tại gia này của các em.
Các giờ dịch vụ chăm sóc hỗ trợ có thể được sử dụng vào bất cứ lúc nào
vào ban ngày như được xác định bởi người giám hộ/cha,mẹ của đứa trẻ,
cũng vì đặc tính độc nhất của năm học năm nay.
Dịch vụ chăm sóc hỗ trợ có thể được sử dụng cho bất kỳ Hoạt động Chức
năng Cơ bản Hàng ngày (Activity of Daily Living – ADL), Hoạt động Chức
năng Sinh hoạt Hàng ngày (Instrumental Activities of Daily Living - IADL),
hoạt động liên quan đến y tế, hoặc các nhiệm vụ hỗ trợ hành vi nào được
xác định trong Kế hoạch Hỗ trợ Cá thể (Individual Support Plan – ISP) của
đứa trẻ này. Dịch vụ chăm sóc hỗ trợ không nên sử dụng trong việc thực
hiện các hoạt động giáo dục hoặc học tập tại gia.
Các gia đình nên trao đổi với Điều phối viên Dịch vụ của trẻ để biết thêm
chi tiết về việc tiếp nhận số giờ dịch vụ mùa hè. Chúng tôi hy vọng dịch vụ
đề xuất này sẽ cung cấp phần nào sự hỗ trợ trong suốt thời gian khó khăn
này.
Xin gởi lời cám ơn đến tất cả các quý vị mà đang hỗ trợ cho những trẻ bị
khuyết tật về phát triển và trí tuệ.

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. Hãy 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 (đường dây
dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật phát âm).

