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  Văn phòng CDDP:       

Đến:  
 

      Ngày thông báo:        

Tên thân chủ:         

Ngày sinh của thân 
chủ:         

 
{enter name} ban đầu đã được xác định là đủ điều kiện theo dự đoán để nhận 
dịch vụ từ chương trình Khuyết tật Phát triển dựa trên các Tiêu chí Dự đoán 
Tính đủ điều kiện do COVID 19 (COVID 19 Presumed Eligible), thể theo Quy 
tắc Hành chính Oregon OAR 411-320-0080(1) vào ngày {enter eligibility date}. 
Cần phải xác định lại liệu thân chủ vẫn còn đủ điều kiện hay không trong vòng 
12 tháng kể từ Ngày Thông báo nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tính đủ 
điều kiện trong OAR 411-320-0080(2) - (9). 
 
Cần phải xác định lại Tính đủ điều kiện Theo Dự đoán. Để hoàn thành việc xác 
định lại Tính đủ điều kiện Theo Dự đoán, chúng tôi phải cập nhật thông tin mới 
nhất về quý vị. 
 
Vui lòng thưc hiện những việc sau đây trong vòng 15 ngày tới: 

• Xem lại danh sách các chứng từ (ở cuối trang) và liên lạc với chúng tôi nếu 
quý vị muốn cung cấp thêm chứng từ để giúp chúng tôi xác định lại liệu quý 
vị có còn đủ điều kiện để nhận dịch vụ hay không.  

• Điền và ký tên vào Giấy Cho phép Tiết lộ Thông tin đính kèm và gửi lại cho 
chúng tôi. 

• Nếu một chương trình/cơ quan nào đó có thêm thông tin về {enter name}, 
vui lòng điền và ký tên vào một Giấy cho phép Phổ biến Thông tin và gửi lại 
cho văn phòng của chúng tôi.  
 

Nếu chúng tôi không nhận được hồi âm từ quý vị trong vòng 15 ngày kể từ ngày 
đề trên thư thông báo này, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về tính đủ điều kiện của 
quý vị dựa trên hồ sơ mà chúng tôi hiện có. 
 
Một số chứng từ ví dụ mà chúng tôi sử dụng để xác định tính đủ điều kiện của quý 
vị:  

• Hồ sơ giáo dục (kết quả đánh giá nhu cầu, IEP, kết quả kiểm tra, kế hoạch 
hỗ trợ hành vi, v.v.) 

 
Văn phòng Dịch vụ 
Khuyết tật Phát triển  

Xác định lại Tính đủ điều kiện Theo Dự 
đoán Để Nhận Dịch vụ Khuyết tật Phát 
triển 
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• Kết quả kiểm tra sức khỏe tâm thần cho mục đích giáo dục được bác sĩ/chuyên 
gia tâm lý học thực hiện  

• Kết quả kiểm tra sức khỏe tâm thần do bác sĩ/chuyên gia tâm lý học lâm sàng 
thực hiện 

• Hồ sơ/tài liệu y tế về khuyết tật phát triển 

• Thông tin liên quan đến các kỹ năng sinh sống  
 
Sau khi chúng tôi xem xét hồ sơ hiện có, chúng tôi có thể sẽ cần lấy thêm 
thông tin. Chúng tôi có thể yêu cầu thực hiện thêm các cuộc xét nghiệm hoặc 
đánh giá mới. Nếu Bộ yêu cầu thực hiện thêm xét nghiệm hoặc đánh giá để có 
thể xác định liệu quý vị có còn đủ điều kiện hay không, chúng tôi sẽ thông báo 
cho quý vị biết. 
 
Vui lòng liên lạc với {enter name}theo số {000-000-0000} nếu quý vị có thắc mắc 
về quá trình xác định lại này. 
 
Các Quy tắc Hành chính Oregon được đăng trên trang mạng: 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/ODDS-
Rules.aspx  
 

Danh sách các tài chứng từ mà chúng tôi hiện có để dùng cho mục đích xác định 
lại tính đủ điều kiện:  

      

      

      

      

      

      

 
Đã đính kèm thêm Giấy cho phép Phổ biến Thông tin.  

      

      

      

      

      

      

      

 

https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/ODDS-Rules.aspx
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/ODDS-Rules.aspx
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ĐỊNH NGHĨA KHUYẾT TẬT PHÁT TRIỂN 
 

Khuyết tật về trí tuệ 
Theo luật định                                 
ORS 427 

Các khuyết tật về phát triển khác 
Theo định nghĩa của liên bang và 
Quy tắc Hành chính Oregon 411-320                                                   
 

1. Tình trạng khuyết tật trí tuệ phải 
xảy ra trước ngày sinh nhật thứ 
18.  
 
2. Chỉ số IQ từ 71 đến 75 có thể 
được coi là bị Khuyết tật Trí tuệ, 
được chẩn đoán bởi một Chuyên 
gia Đủ Trình độ, và bị suy giảm 
nghiêm trọng theo kết quả đánh 
giá hành vi thích ứng có liên quan 
trực tiếp đến Khuyết tật Trí tuệ. 
 

3. Chỉ số IQ từ 66 đến 70 - cần 
xác minh tình trạng Khuyết tật Trí 
tuệ thông qua một cuộc đánh giá 
hành vi thích ứng và tình trạng suy 
giảm nghiêm trọng liên quan trực 
tiếp đến Khuyết tật Trí tuệ. 
 

4. Chỉ số IQ từ 65 trở xuống, có 
nghĩa là suy giảm đáng kể trong 
hành vi thích ứng 
 

5. Tình trạng suy giảm hành vi 
thích ứng không thể chủ yếu 
được cho là do các điều kiện sức 
khỏe khác gây ra, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở rối loạn tâm thần 
hoặc cảm xúc, suy giảm cảm giác, 
lạm dụng chất kích thích, rối loạn 
nhân cách, khuyết tật học tập hoặc 
Rối loạn Tăng động Giảm Chú ý 
(ADHD) 

1. Các tình trạng khuyết tật phát triển khác 
phải xảy ra trước ngày sinh nhật thứ 22. 
 
2. Phải có một chẩn đoán y tế hoặc lâm sàng 
về khuyết tật phát triển và các tình trạng suy 
giảm đáng kể về hành vi thích ứng mà có liên 
quan trực tiếp đến khuyết tật phát triển khác. 
 
4. Khuyết tật phát triển phải là một điều kiện 
sức khỏe thần kinh bắt nguồn từ và ảnh 
hưởng trực tiếp đến não bộ. 
 

5. Những suy giảm đáng kể về hành vi thích 
ứng không thể chủ yếu được cho là do các 
điều kiện sức khỏe khác gây ra, bao gồm 
nhưng không giới hạn ở rối loạn tâm thần 
hoặc cảm xúc, suy giảm cảm giác, lạm dụng 
chất kích thích, rối loạn nhân cách, khuyết tật 
học tập hoặc Rối loạn Tăng động Giảm Chú ý 
(ADHD)  
 

6. Phải có các nhu cầu về huấn luyện và hỗ 
trợ tương tự như một người bị khuyết tật trí 
tuệ 

Các tình trạng khuyết tật phát triển phổ biến khác: 
Bại não, hội chứng down, prader willi, rối loạn phổ tự kỷ, hội chứng X dễ vỡ, rối 
loạn thần kinh thai nhi (rượu, chì, ma túy, bệnh tật), klinefelter, chấn thương sọ 

não/chấn thương mắc phải. 

 


