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TÊN VÀ ĐỊA CHỈ THÂN CHỦ

Kính thưa:

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ ĐẠI DIỆN THÂN CHỦ

,

Đã đến thời gian thẩm định thường niên và cuộc họp lập chương trình dịch vụ chú trọng đến yếu tố con người của quý vị.
Tôi sẽ sớm liên hệ với quý vị, hoặc quý vị có thể liên hệ với tôi, để sắp xếp thời gian để họp.
Khi tôi gọi, quý vị có thể cho tôi biết khi nào và nơi nào quý vị muốn cuộc họp của quý vị được tổ chức. Nếu quý vị chọn
một nơi nào đó khác ngoài nhà quý vị, bắt buộc tôi cũng phải sắp xếp một lần khi tôi có thể thăm viếng quý vị tại nhà quý
vị.
Trong thời gian họp của quý vị, chúng tôi sẽ thực hiện theo hướng dẫn của quý vị về việc học hỏi các mục tiêu và nhu
cầu của quý vị:
•

Quý vị sẽ có thời gian để nói chuyện về các mục tiêu và mong ước của quý vị trước khi nhân viên quản lý hồ sơ
thực hiện thẩm định các nhu cầu hỗ trợ của quý vị.

•

Quý vị có thể mời bất kỳ người nào quý vị muốn trở thành một thành viên của cuộc họp của quý vị, bao gồm
người mà quý vị cảm thấy họ biết quý vị nhiều nhất. Tôi có thể cần gọi bất kỳ người nào hiện đang cung cấp các
dịch vụ để yêu cầu thông tin về các hỗ trợ họ cung cấp.

•

Chương trình của quý vị có thể bao gồm các mục tiêu, dịch vụ đã chi trả của quý vị, và bất kỳ dịch vụ hỗ trợ khác
nào quý vị chọn để trợ giúp quý vị đáp ứng các mục tiêu của quý vị.

Dưới đây là một số nguồn lực sẽ trợ giúp quý vị chuẩn bị cho cuộc họp:
•

Công cụ đơn một trang mà quý vị có thể sử dụng để trợ giúp quý vị nghĩ về các mục tiêu của quý vị (đã bao gồm)

•

Hai tập quảng cáo giải thích các dịch vụ của Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật (đã bao
gồm)

•

Một công cụ lập chương trình chú trọng đến yếu tố con người trực tuyến được phát triển bởi Hội Đồng Trợ Giúp
Phát Triển Cho Người Tàn Tật và tổ chức Arc of Washington State: www.mylifeplan.guide

•

Một trang web có thể làm cho quý vị quan tâm đến: www.lifecoursetools.com

Xin gọi cho tôi nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào.
Tôi rất mong sớm gặp được quý vị.
Cảm ơn quý vị,
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Instructions for Person Centered Service Planning Meeting and Annual Assessment Notice

When do I use this form?
You use this form to notify the client and the client’s legal guardian or representative of the upcoming assessment and
person centered service planning meeting at least 60 days prior to the end of the plan period.
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