
Những điều cần biết dành cho người bị khuyết tật phát triển

Thẩm Định DDA là gì?
Thẩm Định Developmental Disabilities Administration (DDA – Sở Phụ Trách Về Khuyết Tật 
Phát Triển) là một loạt các câu hỏi mà Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ sẽ hỏi quý vị để giúp 
xác định xem quý vị cần những sự trợ giúp nào. Đây là một cách để giúp DDA phục vụ 
quý vị tốt nhất.

Có ba phần trong Thẩm Định DDA:
1. Phần thứ nhất trong thẩm định này đặt ra những câu hỏi về những trợ giúp mà quý vị 

cần để sống trong cộng đồng và để tham gia vào các hoạt động như tất cả mọi người.  
2. Phần thứ hai đặt ra những câu hỏi về sự giúp đỡ mà quý vị cần trong việc chăm sóc 

bản thân và những hoạt động hằng ngày như ăn uống, tắm rửa, thay quần áo, v.v.   
3. Phần thứ ba là kế hoạch giải thích những trợ giúp và dịch vụ mà quý vị sẽ nhận và ai 

là người cung ứng sự trợ giúp đó. 

Khi nào tôi được Thẩm Định DDA?
Quý vị sẽ được thẩm định trước khi quý vị bắt đầu nhận các dịch vụ từ Developmental 
Disabilities Administration. Nếu quý vị đang nhận dịch vụ, quý vị sẽ được thẩm định lại 
mỗi năm. 

Tại sao Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ của tôi dùng Thẩm 
Định DDA?
DDA muốn hỏi tất cả mọi người những câu hỏi giống nhau. Các Nhân Viên Phụ Trách Hồ 
Sơ dùng máy vi tính để giúp họ nhớ hỏi tất cả những câu hỏi quan trọng và viết xuống 
câu trả lời của quý vị. Điều này sẽ giúp DDA bảo đảm rằng khả năng của tất cả mọi người 
đều được đo lường như nhau và không có phần nào bị bỏ sót.

Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi?
Thẩm Định DDA sẽ giúp Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ của quý vị biết được quý vị có những 
khả năng nào và quý vị cần gì để giúp dự tính cho tương lai.

Tôi có thể bị rớt không?
Không, quý vị không thể bị rớt. Thẩm Định DDA là thẩm định về quý vị và khả năng và 
nhu cầu của quý vị. Không có câu trả lời nào đúng hay sai, đó chỉ là câu trả lời của riêng 
quý vị.

Nếu tôi không hiểu câu hỏi thì sao?
Quý vị có thể nhờ ai đó đi cùng với mình để giúp quý vị trả lời các câu hỏi. Quý vị có  
thể chọn một người. Nếu quý vị có giám hộ, thì người đó cũng sẽ được mời tham dự 
buổi họp.
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Việc này sẽ mất bao lâu?
Thẩm Định DDA thường mất từ 2 đến 4 tiếng. Nếu như vậy là quá lâu đối với quý vị, quý 
vị có thể yêu cầu Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ thực hiện mỗi ngày một phần thẩm định mà 
thôi.  

Nếu tôi không muốn trả lời các câu hỏi thì sao?
Quý vị có thể chọn không trả lời các câu hỏi, nhưng nếu quý vị muốn nhận dịch vụ từ 
DDA, thì quý vị hoặc người đại diện của quý vị cần phải trả lời những câu hỏi này. 

Sau khi tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi thì sẽ thế nào?
Sau khi quý vị trả lời tất cả các câu hỏi, Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ sẽ giúp quý vị lập ra 
một kế hoạch cho năm kế tiếp. Kế hoạch này sẽ giải thích những dịch vụ và trợ giúp quý 
vị sẽ nhận được cũng như ai sẽ là người cung ứng sự trợ giúp đó. Nhân Viên Phụ Trách 
Hồ Sơ của quý vị sẽ gởi cho quý vị một bản sao kế hoạch này.

Nếu tôi không thích kế hoạch của mình thì sao?
Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ sẽ giải thích cho quý vị biết rằng quý vị có quyền khiếu nại, 
có nghĩa là quý vị có thể nói với người khác lý do tại sao quý vị không đồng ý với kế 
hoạch. Người xem xét khiếu nại sẽ quyết định việc gì xảy ra tiếp theo.  

Nếu nhu cầu của tôi thay đổi thì sao?
Nếu nhu cầu của quý vị thay đổi, hãy gọi cho Nhân Viên Phụ Trách Hồ Sơ của quý vị để 
sắp xếp giờ hẹn và chia sẻ thông tin mới.

Nếu tôi vẫn còn thắc mắc về việc Thẩm Định DDA mới này 
thì sao?
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
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