Chương trình Tái Xét Sàng Lọc
và Nội Trú Trước Khi Nhận Vào
Thông tin dành cho các gia đình
PASRR là gì?

Chương trình Tái Xét Sàng Lọc và Nội Trú Trước Khi Nhận Vào (PASRR) là một quy
trình sàng lọc và đánh giá dành cho những người đã được chuyển đến để được
chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng và được xác định bị thiểu năng trí tuệ hoặc tình
trạng có liên quan đến thiểu năng trí tuệ. Chương trình này giúp cung cấp thêm
các dịch vụ cho các cá nhân này có thể cần và cũng có thể giúp những người
quan tâm đến việc trở về với cộng đồng của họ để tìm các hỗ trợ cần thiết.

Các dịch vụ cá nhân do PASRR cung cấp được dự định trợ giúp cho mọi người
nhằm gia tăng các kỹ năng thuộc về chức năng, duy trì sự tự lập và giữ kết nối
với cộng đồng của họ. Mỗi cá nhân đang nhận các dịch vụ thông qua chương
trình PASRR đều có một quy trình đánh giá lấy con người làm trung tâm nhằm xác
định các nhu cầu và dịch vụ sẽ được cung cấp. Các dịch vụ có thể bao gồm tư vấn
gia đình hoặc bạn đồng trang lứa, tiếp cận cộng đồng, hỗ trợ việc làm hoặc hành
vi, liệu pháp phục hồi chức năng hoặc công nghệ trợ giúp.

Các câu hỏi thường gặp về Chương Trình PASRR:

Các gia đình có thể tham gia vào quy trình đánh giá PASRR của
một thành viên gia đình không?
Các gia đình được khuyến khích tham gia vào quy trình đánh giá
PASRR của người thân của họ, nếu đó là những gì thành viên gia
đình đang được thẩm định mong muốn. Những người giám hộ
hợp pháp cũng được mời đến tham gia.
Các dịch vụ PASRR có hiện có sau khi
một người không còn được chăm sóc
tại cơ sở điều dưỡng không?
Các dịch vụ chuyên dụng PASRR được
quy định theo các luật Medicaid của
liên bang và hiện có cho các cá nhân
bị thiểu năng trí tuệ hoặc tình trạng
liên quan đến thiểu năng trí tuệ chỉ khi
họ đang được chăm sóc bởi một cơ sở
điều dưỡng. Sau khi một cá nhân được
cho về, họ có thể hội đủ điều kiện để nhận được nhiều hỗ trợ
khác nhau của cộng đồng. Một chuyên viên thẩm định PASRR sẽ
giúp chuyển thân chủ đến các chương trình mà họ có thể hội đủ
điều kiện.
Những người tham gia chương trình PASRR sẽ bị bắt buộc rời
bỏ cơ sở điều dưỡng trước khi họ chuẩn bị sẵn sàng không?
Một số người quan ngại rằng thành viên gia đình họ có thể bị
ép buộc rời bỏ một cơ sở điều dưỡng trước khi họ chuẩn bị sẵn
sàng. Đối với bất kỳ cư dân Washington nào, việc hội đủ điều
kiện chăm sóc tại cơ sở điều dưỡng đều được xác định theo
tình trạng bệnh tật và các nhu cầu hỗ trợ của một người. PASRR
không bao giờ bắt buộc một người rời bỏ cơ sở điều dưỡng
trước khi họ chuẩn bị sẵn sàng.

Đối với các thân chủ đang nhận dịch vụ trong
hạt Adams, Chelan, Douglas, Grant, Ferry, Lincoln,
Okanogan, Pend Oreille Spokane, Stevens hoặc
Whitman hãy gọi (509) 329-2900 hay email
cho nhóm tại DDAR1pasrrteam@dshs.wa.gov
Đối với các thân chủ đang nhận dịch vụ
trong hạt Asotin, Benton, Franklin, Garfield,
Kittitas, Klickitat, Walla Walla và Yakima hãy
gọi (509) 225-7970 hay email cho nhóm tại
DDAR1pasrrteam@dshs.wa.gov
Đối với các thân chủ đang nhận dịch vụ
trong hạt Island, San Juan, Skagit, Snohomish hoặc
Whatcom hãy gọi (425) 339-4833 hay email
cho nhóm tại DDAR2pasrrteam@dshs.wa.gov.
Đối với các thân chủ đang nhận dịch vụ trong hạt
King County hãy gọi (206) 568-5700 hay email cho
nhóm tại DDAR2pasrrteam@dshs.wa.gov.
Đối với các thân chủ đang nhận dịch vụ trong
hạt Clallam, Jefferson, Kitsap hoặc Pierce hãy gọi
(253) 404-5500 hay email cho nhóm
tại DDAR3pasrrteam@dshs.wa.gov.
Đối với các thân chủ đang nhận dịch vụ
trong hạt Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Lewis,
Mason, Skamania, Thurston và Wahkiakum hãy
gọi (360) 725-4250 hay email cho nhóm tại
DDAR3pasrrteam@dshs.wa.gov.

Thông tin luôn hiện có về các thay đổi trong cộng đồng dành
cho các cá nhân mong muốn và người nào có thể từ bỏ sự chăm
sóc tại cơ sở điều dưỡng.

Để biết thêm về chương trình PASRR tại dshs.wa.gov/pasrr
Hãy liên hệ với một Nhóm PASRR trong khu vực của quý vị!
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