Thông tin:
Luật mới của Tiểu bang Oregon về Giải pháp Ra quyết
định Có Hỗ trợ
Luật mới này đòi hỏi những gì?
Trường học phải cung cấp thông tin, đào tạo và nguồn lực về:
• Giải pháp ra quyết định có hỗ trợ và
• Các cách thức mà những gia đình và người ủng hộ có thể tiếp tục
quan tâm, tham gia vào quá trình giáo dục và thành tích của trẻ sau
trung học.1
Khi nào thông tin này được công bố?
Ít nhất là tại mỗi cuộc họp Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa
(Individualized Education Program, hoặc IEP), khi các bên thảo luận về mục
tiêu giáo dục sau trung học và dịch vụ chuyển tiếp của học sinh.
Khi nào thì luật này có hiệu lực?
Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022.
Việc ra quyết định có hỗ trợ là gì?
Ra quyết định có hỗ trợ sẽ cho phép quý vị đi đến những quyết định về
cuộc sống của chính mình với sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè đáng tin cậy
hoặc một chuyên gia do quý vị chọn lựa.
➢ Quý vị có thể sử dụng kỹ năng ra quyết định có hỗ trợ để xác định
quý vị muốn được hỗ trợ bởi những ai và như thế nào. Người hỗ trợ
quý vị chọn có thể giúp quý vị thu thập thông tin, xem xét các lựa
chọn, hoặc truyền đạt quyết định của quý vị với những người khác.
➢ Ra quyết định có hỗ trợ là một phương cách tiếp cận mà ai cũng sẽ
sử dụng vào một thời điểm nào đó.
➢ Ra quyết định có hỗ trợ có thể là một sự hỗ trợ quan trọng mà quý vị
có thể yêu cầu nếu quý vị cần được giúp đỡ thêm trong việc thu thập
thêm thông tin, xem xét các lựa chọn hoặc chia sẻ quyết định của
mình với người khác.
1

Xem Dự luật Hạ viện HB 2105 tại:
https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Measures/Overview/HB2105

Không phải chúng ta đã làm điều này sao?
Vâng! Ra quyết định được hỗ trợ đã là phương pháp làm việc tốt nhất để
hỗ trợ người khuyết tật trong nhiều thập kỷ. Theo báo cáo năm 2018 của
Hội đồng Quốc gia về Khuyết tật (National Council on Disability), những
người tự đưa ra quyết định cho mình thường có kết quả tốt hơn, độc lập
hơn, hòa nhập vào cộng đồng và có việc làm tốt hơn, khỏe mạnh hơn và
có khả năng nhận biết và chống lại lạm dụng tốt hơn.2
Lược sử. Tại sao có Dự luật Hạ viện HB 2105?
Công nhận rõ ràng việc ra quyết định có hỗ trợ theo luật pháp tiểu bang
Oregon để:
• Đảm bảo thân chủ và gia đình thân chủ nhận thức được rằng việc ra
quyết định có hỗ trợ là một lựa chọn, và họ không nên chọn những
phương pháp mà hạn chế nhân quyền môt cách không cần thiết.
Quyền giám hộ rất hạn chế và có thể khó hoàn tác. Điều quan trọng
là sử dụng phương pháp hỗ trợ ít hạn chế nhất trước tiên.
• Tham khảo dễ dàng chủ đề ra quyết định có hỗ trợ và cập nhật luật
Oregon, để tuân theo phương pháp hay nhất của nhiều tiểu bang
khác như được mô tả trong danh sách bên dưới.3
• Đảm bảo các tổ chức chính phủ lẫn tư nhân công nhận quyền được
ra quyết định có hỗ trợ và vai trò của người hỗ trợ như một hình thức
giúp đỡ (ví dụ: nhân viên chăm sóc sức khỏe, bên cung cấp dịch vụ
nội trú, trường học, nhà giáo dục, cơ quan dịch vụ xã hội, thẩm phán,
tòa án, các bên có trách nhiệm pháp lý, v.v.).
Hiện có những chương trình huấn luyện, thông tin và nguồn hỗ trợ
nào?
Xem phần “Ngoài Vòng tay Giám hộ: Hướng tới Giải pháp Thay thế để Tăng cường Khả năng Tự
quyết.” (Beyond Guardianship: Towards Alternatives That Promote Greater Self-Determination.” Báo cáo
của Hội đồng Quốc gia về Khuyết tật, trang 131 (ngày 22 tháng 3 năm 2018).
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Các tiểu bang gần đây đã thông qua luật để công nhận rõ ràng phương pháp ra quyết định có hỗ trợ là
một giải pháp thay thế ít hạn chế hơn so với giám hộ: Indiana (2019); Rhode Island (2019); North Dakota
(2019); Nevada (2019); Washington (2019) Maine (2018); Tennessee (2018); Alaska (2018); Delaware
(2016); Wisconsin (2018); Texas (2015). Ngoài ra, Đạo luật Thống nhất về Giám hộ, Bảo hộ và các Biện
pháp Bảo vệ Khác (Uniform Guardianship, Conservatorship, and Other Protective Arrangements Act,
hoặc UGCOPAA, 2017) công nhận quyền được ra quyết định có hỗ trợ.
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Xem thêm thông tin:
• Bộ Xã hội Oregon
• Bộ Giáo dục Oregon
• Bộ phận Giáo dục Chuyển tiếp Oregon
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