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Các dịch vụ Hòa Nhập Cộng Đồng là gì?
Các dịch vụ Hòa Nhập Cộng Đồng là những dịch vụ cá nhân hóa 
được cung cấp trong môi trường cộng đồng hòa nhập với các  
cá nhân khác không bị khuyết tật. Các hoạt động được dựa trên 
sở thích của thân chủ và tạo cơ hội thường được công chúng  
ở cùng độ tuổi trải nghiệm trong cộng đồng địa phương của  
họ, có thể tiếp cận bằng phương tiện công cộng hoặc đi lại hợp 
lý từ nhà của họ. Mục tiêu của dịch vụ là hỗ trợ thân chủ tham 
gia, đóng góp và phát triển mối quan hệ với các thành viên 
trong cộng đồng không phải là nhân viên được trả lương.

Ai hội đủ điều kiện hưởng các dịch  
vụ Hòa Nhập Cộng Đồng?
Hòa Nhập Cộng Đồng hiện có dành cho thân chủ đã tham gia 
chín tháng các dịch vụ Việc Làm và chọn Hòa Nhập Cộng Đồng 
ngoài hoặc thay cho Việc Làm. Hòa Nhập Cộng Đồng cũng hiện 
có cho thân chủ từ 62 tuổi trở lên mà không phải tham gia chín 
tháng các dịch vụ Việc Làm. Các dịch vụ này hiện có cho thân 
chủ về bãi miễn Cơ Bản Cộng và Cốt Lõi; thân chủ đang nhận 
chương trình Con Đường Dẫn Đến Sinh Hoạt Cộng Đồng, thân 
chủ Chương trình Tái Xét Nội Trú và Sàng Lọc Trước Khi Nhận 
Vào ở Các Viện Dưỡng Lão Cao Cấp, và thân chủ Trung Tâm Tập 
Luyện Chức Năng Nội Trú. Có thể yêu cầu một Ngoại Lệ đối với 
Quy Tắc thông qua nhân viên quản lý hồ sơ của quý vị nếu quý 
vị không phải tham gia hoặc không muốn tham gia 9 tháng dịch 
vụ việc làm. WAC 388-845-0603 Ai hội đủ điều kiện để nhận 
các dịch vụ hòa nhập cộng đồng?

Tôi có thể có các dịch vụ Hòa Nhập Cộng 
Đồng và Việc Làm cùng một lúc không?
Có, bắt đầu từ ngày 01 Tháng Một, 2023, các dịch vụ này hiện  
có đồng thời sau khi thân chủ tham gia chín tháng dịch vụ việc làm. 
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Tôi sẽ nhận được bao nhiêu giờ 
hỗ trợ dịch vụ Hòa Nhập Cộng 
Đồng?
Số giờ dịch vụ Hòa Nhập Cộng Đồng hàng tháng của 
quý vị được xác định theo thẩm định hàng năm do 
nhân viên quản lý hồ sơ của quý vị từ Phòng Hành 
Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật hoàn 
tất. Phạm vi số giờ dịch vụ hàng tháng từ ba đến 20. 
WAC 388-828-9310 DDA xác định số giờ dịch  
vụ hòa nhập cộng đồng mà quý vị có thể nhận  
được mỗi tháng như thế nào?

Tôi có thể mong đợi những gì 
từ dịch vụ Hòa Nhập Cộng Đồng 
của mình?
Nhà cung cấp dịch vụ Hòa Nhập Cộng Đồng của quý 
vị sẽ gặp quý vị và thông qua quá trình lập kế hoạch 
lấy con người làm trung tâm sẽ xác định các sở thích 
cá nhân của quý vị để phát triển một kế hoạch Hòa 
Nhập Cộng Đồng cùng với các chiến lược nhằm tiếp 
cận các cơ hội phù hợp với sở thích của quý vị trong 
cộng đồng địa phương của quý vị. Các hoạt động sẽ 
được hợp nhất và tạo cơ hội đóng góp và phát triển 
mối quan hệ với những người trong cộng đồng của 
quý vị, họ không phải là nhân viên được trả lương.

Hòa Nhập Cộng Đồng
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Transforming
Lives

Lúc nào tôi cũng sẽ có một nhân  
viên bên cạnh tôi trong cộng đồng 
phải không?
Quý vị sẽ luôn có sự hỗ trợ phù hợp để tham gia các hoạt 
động cộng đồng một cách an toàn; tuy nhiên, nhân viên 
Hòa Nhập Cộng Đồng của quý vị có thể không phải lúc 
nào cũng có mặt. Kết quả lý tưởng của dịch vụ là quý vị 
được hỗ trợ để tham gia, đóng góp và phát triển mối quan 
hệ với các thành viên khác trong cộng đồng có cùng sở 
thích, họ sẽ hỗ trợ quý vị trong hoạt động để nhân viên 
Hòa Nhập Cộng Đồng có thể giảm bớt hoạt động đó và 
tìm kiếm thêm cơ hội cho quý vị tham gia vào các hoạt 
động cộng đồng quan tâm.

Nếu tôi không biết những gì tôi 
muốn làm trong cộng đồng thì sao?
Nhà cung cấp dịch vụ Hòa Nhập Cộng Đồng của quý vị được 
huấn luyện để giúp quý vị xác định các lĩnh vực quan tâm 
thông qua quá trình xác định, nơi quý vị được tạo nhiều cơ 
hội khác nhau trong cộng đồng để xem những gì quý vị thích 
nhất hoặc thể hiện sự quan tâm. Ngoài ra, họ sẽ tìm kiếm  
ý kiến đóng góp từ những người hiểu biết quý vị nhiều nhất.

Các hoạt động nào hiện có để tham 
gia như một phần của các dịch  
vụ Hòa Nhập Cộng Đồng?
Các hoạt động cộng đồng cũng đa dạng như sở thích của 
quý vị (ví dụ: hội viên câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện, v.v.) 
nếu các hoạt động này đáp ứng tất cả bốn tiêu chí đơn giản:

1.  Cá nhân hóa được dựa trên các sở thích của quý vị.
2.  Hòa nhập với các cá nhân khác không bị khuyết tật 

trong cộng đồng.
3.  Các hoạt động thường được công chúng ở cùng độ 

tuổi trải nghiệm trong cộng đồng địa phương của 
quý vị, có thể tiếp cận bằng phương tiện công cộng 
hoặc đi lại hợp lý từ nhà của quý vị.

4.  Khả năng đóng góp và phát triển mối quan hệ với 
các thành viên trong cộng đồng không phải là nhân 
viên được trả lương. 
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Các hoạt động nào KHÔNG hiện có 
để tham gia như một phần của các 
dịch vụ Hòa Nhập Cộng Đồng?
Các dịch vụ Hòa Nhập Cộng Đồng không thể sử dụng để hỗ trợ 
quý vị trong một số hoạt động cộng đồng. Các hoạt động này 
bao gồm: Các hoạt động chuyên biệt và/hoặc tách biệt chỉ dành 
cho thân chủ khuyết tật, các hoạt động không tạo cơ hội đóng 
góp hoặc phát triển mối quan hệ với các thành viên trong cộng 
đồng không phải là nhân viên được trả lương hoặc các hoạt 
động không diễn ra trong cộng đồng địa phương của quý vị. 

Các dịch vụ Hòa Nhập Cộng Đồng 
có thể được cung cấp cho từ hai cá 
nhân trở lên cùng một lúc không?
Mặc dù Hòa Nhập Cộng Đồng là một dịch vụ được cá nhân 
hóa, nhưng dịch vụ này có thể được cung cấp cho hai đến 
ba thân chủ cùng một lúc; NẾU hoạt động là mối quan tâm 
chung của tất cả những người tham gia và đáp ứng các 
nguyên tắc về môi trường hòa nhập, cộng đồng địa phương 
và khả năng đóng góp cũng như phát triển mối quan hệ 
với các cá nhân khác không bị khuyết tật trong cộng đồng 
không phải là nhân viên được trả lương.

Các dịch vụ nào khác hiện có để giúp 
tôi tiếp cận cộng đồng của mình?
Gắn Kết Cộng Đồng là một dịch vụ trợ giúp thân chủ tiếp cận 
cộng đồng của mình và hiện có cho thân chủ về Các Dịch Vụ 
Cá Nhân và Gia Đình, bãi miễn Cơ Bản Cộng và Cốt Lõi hoặc 
thân chủ của chương trình Tái Xét Nội Trú và Sàng Lọc Trước 
Khi Nhận Vào ở Các Viện Dưỡng Lão Cao Cấp hay chương 
trình Con Đường Dẫn Đến Sinh Hoạt Cộng Đồng. Dịch  
vụ này được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ cá nhân  
và/hoặc những cơ quan đã hợp đồng trực tiếp với Phòng 
Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật. Chăm 
sóc tạm thế cũng có thể được cung cấp trong cộng đồng. 
Dịch vụ này hiện có cho thân chủ về Các Dịch Vụ Cá Nhân 
và Gia Đình, Bãi Miễn Cơ Bản Cộng và Cốt Lõi. Dịch vụ này 
được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ cá nhân và/hoặc 
những cơ quan đã hợp đồng trực tiếp với Phòng Hành Chánh 
Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật của DSHS.


