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Dự luật Thượng viện 1548: Cập nhật tháng 12 năm 2022 
 

Phần hóa đơn Ngày đến 
hạn 

Tiến độ triển khai 

1. Chỉ đạo ODDS tạo 
ra “cơ quan được lựa 
chọn” làm một tùy 
chọn mới cho những 
cá nhân chọn dịch vụ 
tại nhà. 

Không xác 
định 

Ban đầu, ODDS đã làm việc để đáp ứng yêu cầu này bằng cách 
chia các cơ quan tại nhà thành hai mô hình cung cấp dịch vụ 
riêng biệt: một “cơ quan theo mô hình tiêu chuẩn” toàn diện hơn 
và một “cơ quan theo mô hình của người sử dụng lao động” cung 
cấp nhiều hỗ trợ hơn cho việc tự định hướng.  
 
Thông qua phản hồi từ các đối tác cộng đồng, ODDS biết được 
cách tiếp cận này sẽ không đáp ứng nhu cầu về “cơ quan được 
lựa chọn” đã thúc đẩy luật pháp và tạm dừng triển khai “cơ quan 
theo mô hình chủ sử dụng lao động”. ODDS đang tích cực phát 
triển một lựa chọn thay thế cho các dịch vụ tại nhà đáp ứng mục 
đích của dự luật và cung cấp một lựa chọn có ý nghĩa bên cạnh 
“cơ quan theo mô hình tiêu chuẩn” hiện đang được triển khai.  
 
Việc gì sẽ diễn ra tiếp theo: ODDS sẽ đề xuất các phương 
pháp thay thế để đưa mô hình “cơ quan được lựa chọn” đến 
Oregon và mời cộng đồng phản hồi.  
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2. Chỉ đạo ODDS để 
đảm bảo minh bạch tài 
chính và dịch vụ chất 
lượng cao từ các cơ 
quan cung cấp 

Ngày 1 
tháng 10 
năm 2023 

Phần này của Dự luật Thượng viện 1548 (SB 1548) bao gồm hai 
chủ đề liên quan: minh bạch tài chính và chất lượng cơ quan 
cung cấp dịch vụ.  
 
Minh bạch tài chính: ODDS đã ký hợp đồng với Hiệp hội Quốc 
gia về Giám đốc Nhà nước về Khuyết tật Phát triển (NASDDDS) 
để tiến hành khảo sát các nhà cung cấp dịch vụ khuyết tật phát 
triển, Chỉ số Cốt lõi Quốc gia (NCI). Khảo sát này nắm bắt thông 
tin liên quan về tiền lương và lợi ích. ODDS dự định thêm các 
câu hỏi cụ thể cho các yêu cầu của Oregon và SB1548. Vào đầu 
năm 2023, ODDS sẽ mời các đối tác cộng đồng chia sẻ các ý 
tưởng bổ sung về thu thập, báo cáo dữ liệu và đảm bảo tiền 
lương cũng như phúc lợi được cải thiện cùng với việc tăng tỷ lệ 
cho các chuyên gia hỗ trợ trực tiếp. Phản hồi này sẽ được phản 
ánh trong các quy tắc được đề xuất và hướng dẫn hỗ trợ. 
 
Chất lượng cơ quan cung cấp: ODDS đã gặp gỡ các đối tác 
cộng đồng về các ưu tiên và ý tưởng của họ để giải quyết các 
mối lo ngại về tuân thủ, cải thiện các đơn đăng ký nhà cung cấp 
ban đầu cũng như mối quan hệ giữa phí và hình phạt đối với việc 
tuân thủ, như được mô tả trong dự luật. Phản hồi này sẽ được 
phản ánh trong các quy tắc được đề xuất. 
 
Việc gì sẽ diễn ra tiếp theo: ODDS sẽ mời các đối tác cộng 
đồng tham gia vào các ủy ban tư vấn quy tắc để cân nhắc về các 
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quy tắc được đề xuất. Các quy tắc sẽ có hiệu lực không muộn 
hơn ngày 1 tháng 10 năm 2023.  

3. Tạm thời đình chỉ 
các yêu cầu về bộ quy 
tắc xây dựng đối với 
hệ thống phun nước 
trong hầu hết các ngôi 
nhà 24 giờ và nhà 
chăm sóc nuôi dưỡng 

Có hiệu 
lực 

Transmittal PT-22-033 công bố đình chỉ. Đang diễn ra. 

4. Yêu cầu bộ phận và 
cơ quan có thẩm 
quyền hoàn thành và 
nộp báo cáo về tác 
động của yêu cầu vòi 
phun trong khu dân cư 
đối với các chương 
trình của mình 

Ngày 1 
tháng 10 
năm 2022 

Vào mùa hè năm 2022, ODDS và APD đã đồng tổ chức các buổi 
lắng nghe cộng đồng để cung cấp thông tin cho báo cáo này. 
Báo cáo đã được hoàn thành và đệ trình lên Cơ quan lập pháp 
trước ngày đến hạn. Đọc thông tin đó tại đây. 

5. Chỉ đạo APD hoàn 
thành và gửi báo cáo 
về các dịch vụ dựa vào 
cộng đồng. 

Ngày 1 
tháng 10 
năm 2022 

ODDS không thuộc phần này. 

6. Chỉ đạo Sở đệ trình 
một báo cáo khuyến 
nghị hiện đại hóa phí 
cấp phép và chứng 
nhận nhà cung cấp 

Ngày 1 
tháng 10 
năm 2022 

Vào mùa hè năm 2022, ODDS đã tổ chức hai buổi lắng nghe với 
các đối tác cộng đồng để thu thập phản hồi về các hình phạt dân 
sự và phí cấp phép cũng như thông báo báo cáo này. Báo cáo 
đã được hoàn thành và đệ trình lên Cơ quan lập pháp trước ngày 
đến hạn. Đọc thông tin đó tại đây. 

https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Transmittals/22033.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Documents/sb1548-sprinkler-report.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Documents/sb1548-civil-penalties-report.pdf
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cũng như các hình 
phạt dân sự. 
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