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Những điều cần biết về các dịch vụ và trợ giúp dành cho người bị khuyết tật phát triển

Giới thiệu về Thẩm Định DDA:

Thẩm Định DDA được thiết lập để xác định nhu cầu cần trợ giúp riêng của mỗi
người được thẩm định.

Thẩm Định DDA giúp Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ lập kế hoạch cho những dịch vụ
và trợ giúp để đáp ứng nhu cầu của người bị khuyết tật phát triển.
Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang cần phải quyết định về việc tài trợ và các nguồn trợ
giúp đối với những dịch vụ dành cho người bị khuyết tật phát triển. Khi tất cả các
nhu cầu của mỗi người được thẩm định bằng một phương thức thẩm định như
nhau, thì Cơ Quan Lập Pháp và những người quyết định khác có thể dễ dàng tìm
được những thông tin đáng tin cậy và hữu ích trong tiến trình đi đến quyết định.

Thẩm Định DDA giúp cho người bị khuyết tật phát triển
như thế nào?

Thẩm Định DDA đo lường mức độ trợ giúp riêng mà mỗi người cần để tham gia
vào nhiều hoạt động khác nhau. Ngoài ra, thẩm định này còn đo lường nhu cầu
cần trợ giúp của người đó trong các lãnh vực về hành vi, việc làm, chăm sóc y tế,
và nhu cầu cần có người chăm sóc. Thẩm Định DDA giúp xác định những chương
trình và dịch vụ người đó hội đủ điều kiện hưởng, và số lượng dịch vụ họ có thể
được phép nhận là bao nhiêu.

Ai tham gia vào Thẩm Định DDA?

Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ sẽ gặp trực tiếp người bị khuyết tật phát triển và ít
nhất là một người khác biết rõ về người này. Người đại diện hợp pháp luôn luôn
được mời tham dự.

Việc Thẩm Định mất khoảng bao lâu?

Cuộc phỏng vấn để thẩm định thường kéo dài từ 2 đến 4 tiếng tùy thuộc vào
nhiều yếu tố. Thí dụ, thẩm định lần đầu thường mất nhiều thời gian hơn là thẩm
định lại. Nếu người đó còn cần dịch vụ Medicaid Personal Care (Chăm Sóc Cá
Nhân Medicaid), thì việc Thẩm Định sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa.

Thẩm Định DDA thường được thực hiện bao lâu một lần?
Những người nhận dịch vụ được đài thọ sẽ Thẩm Định ít nhất là mỗi năm một lần.
Nếu nhu cầu của người đó thay đổi trong năm, thì có thể cần phải tái thẩm định.

Nếu người đó không muốn thẩm định thì sao?

Nếu người đó không muốn Thẩm Định DDA và đang sống trong cộng đồng, sẽ
rất khó biết được họ cần những trợ giúp nào. Người đó có thể từ chối thẩm định
nhưng DDA không thể cấp dịch vụ nếu không có Thẩm Định DDA.

Thẩm Định DDA gồm có những bước nào?
Thẩm Định DDA có ba phần, hay ba mục:

1. Mục Thẩm Định Trợ Giúp
Mục Thẩm Định Trợ Giúp bao gồm Mức Độ Hỗ Trợ (SSI) cho tất cả những người
từ 16 tuổi trở lên. SIS là phương tiện được công nhận trên toàn quốc được
sử dụng ở nhiều tiểu bang để lượng định nhu cầu cần trợ giúp của người bị
khuyết tật phát triển. Hãy vào www.siswebsite.org/index.ww để tìm hiểu thêm
về SIS.
Đối với trẻ em dưới 16 tuổi, một loạt hai mươi câu hỏi sẽ được dùng để lượng
định nhu cầu cần trợ giúp của các em.
Mục Thẩm Định Trợ Giúp còn bao gồm một thẩm định về nhu cầu của người
chăm sóc, những vấn đề về hành vi và giám sát để bảo vệ.

2. Mục Thẩm Định Mức Dịch Vụ
Mục Thẩm Định Mức Dịch Vụ được dùng để thẩm định những trợ giúp cần thiết
cho hoạt động hằng ngày và chăm sóc cá nhân. Phần trả lời cho những câu hỏi
này giúp Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ xác định những dịch vụ chăm sóc cá nhân
mà người đó sẽ nhận.
3. Kế Hoạch Trợ Giúp Riêng
Individual Support Plan (ISP - Kế Hoạch Trợ Giúp Riêng) xác định rõ những trợ
giúp cần phải có để giúp đáp ứng nhu cầu của người đó. ISP cho biết rõ chi
tiết về mức dịch vụ được đài thọ mà người đó hội đủ điều kiện hưởng, và ai sẽ
cung ứng dịch vụ. Kế hoạch cũng sẽ xác định những trợ giúp người đó có mà
tiểu bang không đài thọ. Kế hoạch này sẽ được in ra và đưa cho thân chủ sau
buổi thẩm định và lập kế hoạch.

Thẩm Định DDA xác định những dịch vụ mà người đó hội
đủ điều kiện nhận như thế nào?

Phần trả lời cho những câu hỏi trong mục Thẩm Định Trợ Giúp và mục Thẩm Định
Mức Dịch Vụ giúp xác định tình trạng được gọi là “điểm mức độ.” Điểm mức độ
là sự lượng định mức độ cần trợ giúp của người này so với những người khác đã
được thẩm định. Điểm mức độ của người đó từ thẩm định sẽ giúp xác định khả
năng hội đủ điều kiện hưởng những chương trình và dịch vụ chẳng hạn như:

• Chăm Sóc Cá Nhân
• Dịch Vụ Tại Nhà & Cộng
Đồng của DDA

• Chăm Sóc Tiếp Sức
• Dịch Vụ Cư Trú
• Dịch Vụ dành cho Cá 		 • Chương Trình Làm Việc
Nhân & Gia Đình

hoặc Tiếp Cận Cộng Đồng

Nếu có người không đồng ý với kết quả Thẩm Định
DDA thì sao?

Nếu có người không đồng ý với kết quả Thẩm Định DDA, họ có thể nộp đơn
khiếu nại. Tại buổi họp Thẩm Định, Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ sẽ cho biết thông
tin về quyền khiếu nại đối với quyết định của bộ dựa vào Thẩm Định DDA.

Nếu tôi vẫn còn thắc mắc thì sao?
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Hãy gọi cho Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ của quý vị hoặc vào
trang mạng Thẩm Định DDA tại: www.dshs.wa.gov/ddd/CAP.shtml

