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Định nghĩa tình trạng khuyết tật đang 
phát triển của tiểu bang Washington 
là gì? 
Tình trạng khuyết tật phải:Tình trạng khuyết tật phải:
•  Bắt nguồn trước khi người này được mười tám tuổi

•  Tiếp tục hoặc có thể xảy ra tiếp tục vô hạn, và

•  Cấu thành một hạn chế đáng kể đối với người này.

Một tình trạng khuyết tật đang  
tiến triển là 
Một tình trạng khuyết tật có thể do:Một tình trạng khuyết tật có thể do:
•  Thiểu năng trí tuệ,

•  Chứng bại não,

•  Chứng động kinh,

•  Chứng tự kỷ, hoặc

•  Một tình trạng thần kinh khác hoặc tình trạng khác liên 
quan chặt chẽ đến chứng thiểu năng trí tuệ hoặc cần  
hỗ trợ tương tự như các cá nhân thiểu năng trí tuệ.

Đây là các tình trạng nghiêm trọng hoặc mạn tính để hội  
đủ điều kiện DDA của tiểu bang Washington.
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Quy trình xác định việc hội đủ điều 
kiện cơ bản
1.  Người nộp đơn hoặc đại diện hợp pháp trình nộp các Người nộp đơn hoặc đại diện hợp pháp trình nộp các 

chứng từ và bằng chứng được yêu cầu để xác địnhchứng từ và bằng chứng được yêu cầu để xác định

Nội Dung Đơn Xin:Nội Dung Đơn Xin:

-  Yêu Cầu Xác Định Việc Hội Đủ Điều Kiện DDA (14-151)

-  Đồng Ý (14-012)

-  Thông Báo Về Chính Sách Quyền Riêng Tư Đối Với 
Thông Tin Mật Của Thân Chủ (03-387)

-  Tình Trạng Hội Đủ Điều Kiện Cụ Thể Đối Với Độ Tuổi  
Và Loại Bằng Chứng (14-459)

2.  Nhân Viên Quản Lý Nguồn Hồ Sơ DDA đánh giá bằng Nhân Viên Quản Lý Nguồn Hồ Sơ DDA đánh giá bằng 
chứngchứng

-  Bằng chứng khuyết tật bắt đầu trước 18 tuổi

-  Bằng chứng về tình trạng nghiêm trọng hoặc mạn tính

-  Bằng chứng về hạn chế đáng kể

3.  Thông báo về quyết định được gởi đến cho người nộp Thông báo về quyết định được gởi đến cho người nộp 
đơn và đại diệnđơn và đại diện
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Việc xác định kéo dài bao lâu?
•  DDA có 30 ngày kể từ khi nhận được phần chứng từ được 

yêu cầu sau cùng trước khi đưa ra xác định.

•  Nếu DDA thiếu thông tin để xác định quý vị hội đủ điều 
kiện và đã không nhận được tất cả chứng từ được yêu 
cầu, DDA có thể từ chối việc hội đủ điều kiện của quý  
vị sau 90 ngày kể từ ngày trên đơn xin.

Chứng từ được yêu cầu
•  Chẩn đoán về tình trạng nghiêm trọng hoặc mạn tính 

không kỳ vọng cải thiện hoặc biến mất.

•  Bằng chứng là tình trạng này đã xuất hiện trước 18 tuổi 
hoặc độ tuổi khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn 
chẩn đoán.

•  Bằng chứng về các hạn chế đáng kể

-  Chỉ số IQ

-  Nhu cầu trợ giúp về thể chất

-  Số điểm trắc nghiệm chức năng  
thích ứng
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Hết hạn và tái xét
Việc hội đủ điều kiện hết hạn:Việc hội đủ điều kiện hết hạn:
•  Vào sinh nhật thứ 4 

•  Vào sinh nhật thứ 10 nếu đủ điều kiện theo tình trạng chậm phát triển

Tái xétTái xét
•  Vào lúc 19 tuổi nếu xác định sau cùng trước 16 tuổi

•  Khi có bằng chứng là thông tin thiếu sót, nhầm lẫn hoặc giả mạo

•  Vào sinh nhật thứ 20 nếu việc xác định hội đủ điều kiện hiện tại 
dựa vào bằng chứng học chậm về môn Đọc Hiểu và Toán Mở Rộng

Chấm dứtChấm dứt
•  Nếu quý vị không còn là một cư dân Tiểu Bang Washington

•  Nếu quý vị yêu cầu điều đó
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Yêu Cầu Dịch Vụ
Ngay khi quý vị hội đủ điều kiện DDA, quý vị  Ngay khi quý vị hội đủ điều kiện DDA, quý vị  
có thể yêu cầu dịch vụ bằng cách:có thể yêu cầu dịch vụ bằng cách:
•  Yêu Cầu Dịch Vụ và Thông Tin trên trang web DDA:Yêu Cầu Dịch Vụ và Thông Tin trên trang web DDA:

dshs.wa.gov/dda/ 
service-and-information-request

•  Liên hệ với văn phòng DDA địa phương của quý vịLiên hệ với văn phòng DDA địa phương của quý vị

Để liên hệ với 
văn phòng DDA 
địa phương của 
quý vị hoặc truy 
cập vào trang 
web DDA để 
yêu cầu dịch vụ. 
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Chọn Lựa Đầu Tiên Trong Cộng Đồng 
(CFC): Một Chương Trình Chính Phủ 
Hỗ Trợ
Quý vị đủ điều kiện hợp lệ nếu quý vị:Quý vị đủ điều kiện hợp lệ nếu quý vị:
•  Hội Đủ Điều Kiện Medicaid; vàHội Đủ Điều Kiện Medicaid; và

•  Hội Đủ Điều Kiện Chức Năng được xác định theo thẩm định Hội Đủ Điều Kiện Chức Năng được xác định theo thẩm định 
CARE của DDACARE của DDA

Dịch Vụ CFC
•  Chăm Sóc Cá Nhân cung cấp trợ giúp các công việc hàng 

ngày như tắm rửa, ăn mặc hoặc quản lý thuốc chữa bệnh của 
quý vị. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, quý vị chọn lựa một nhân 
viên chăm sóc đủ tư cách. DSHS chi trả cho việc kiểm tra lý lịch 
và khóa huấn luyện cơ bản dành cho nhân viên chăm sóc đối 
với tất cả nhân viên chăm sóc đủ tư cách.

•  Khóa Huấn Luyện Kỹ Năng Tiếp Thu hiện có dành cho 
quý vị trở nên độc lập hơn với việc chăm sóc cá nhân hàng 
ngày của quý vị. Quý vị có thể sử dụng một số giờ chăm sóc cá 
nhân hoặc hạn mức thường niên năm tài chánh cấp tiểu bang 
của quý vị chi trả Khóa Huấn Luyện Kỹ Năng Tiếp Thu để nhân 
viên chăm sóc hướng dẫn quý vị cách thức làm một số việc 
chăm sóc cá nhân. Nhân viên chăm sóc hưởng lương của quý  
vị CHỈ có thể trợ giúp quý vị học hỏi những việc sau đây:
-  Nấu và chuẩn bị bữa ăn
-  Mua sắm
-  Công việc quản gia
-  Giặt ủi
-  Tắm rửa (loại trừ bất kỳ hoạt động thuyên chuyển nào)
-  Mặc quần áo
-  Bôi chất khử mùi
-  Rửa tay và mặt
-  Gội, chải, tạo kiểu tóc
-  Trang điểm
-  Cạo râu bằng dao cạo điện tử
-  Đánh răng hoặc chăm sóc răng giả
-  Chăm sóc kỳ kinh nguyệt
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•  Chăm Sóc Tạm Thế có thể được sử dụng khi cho nhân 
viên chăm sóc thường xuyên của quý vị nghỉ ngơi hoặc  
thay thế nếu nhân viên chăm sóc thường xuyên của quý  
vị bị bệnh hoặc không có mặt. Quý vị xác định bao nhiêu 
giờ chăm sóc cá nhân được cho phép của quý vị mà quý  
vị muốn nhân viên chăm sóc tạm thế của quý vị làm việc.

•  Ủy Quyền Điều Dưỡng Giám thị huấn luyện và điều 
dưỡng dành cho nhân viên chăm sóc thực hiện các nhiệm 
vụ nhất định, trong nhà quý vị.

•  Hệ Thống Hồi Đáp Cá Nhân Khẩn Cấp (PERS) là 
một thiết bị điện tử mà quý vị đeo để kết nối với điện thoại 
của quý vị, cho phép quý vị nhận được sự trợ giúp trong 
trường hợp khẩn cấp. Khi được kích hoạt, nhân viên ở một 
trung tâm hồi đáp sẽ thực hiện theo các hướng dẫn quý  
vị đã đưa ra để gọi trợ giúp. Ngoài ra, thêm vào các dịch  
vụ hiện có để yêu cầu trang bị PERS của quý vị có chức 
năng phát hiện té ngã, một thiết bị định vị GPS hoặc một  
hệ thống quản lý thuốc chữa bệnh.  Nhân viên quản lý hồ 
sơ của quý vị sẽ giúp quý vị xác định xem quý vị có hội  
đủ điều kiện để nhận các hệ thống này hay không. 

 Nếu quý vị hội đủ điều kiện nhận được dịch vụ, một bộ 
PERS chuẩn sẽ được bao gồm trong gói phúc lợi CFC của 
quý vị. Bổ sung các dịch vụ sẽ bị tính vào hạn mức thường 
niên năm tài chánh cấp tiểu bang của quý vị. 

•  Khóa Huấn Luyện Quản Lý Nhân Viên Chăm Sóc 
Nhân viên chăm sóc hưởng lương của quý vị là một thành 
phần quan trọng trong nhóm hỗ trợ của quý vị. Quý vị quản 
lý công việc thường làm hàng ngày của nhân viên chăm sóc 
của quý vị. Khóa huấn luyện hiện có giải thích cách thức  
để chọn lựa, quản lý và sa thải các nhân viên chăm sóc.

•  Chuyển Tiếp Cộng Đồng có thể giúp quý vị chuyển 
từ một môi trường tổ chức sang cộng đồng. Quý vị có thể 
chọn để chuyển đến nhà của riêng quý vị, một nhà tập thể 
người lớn hay cơ sở trợ sinh có hỗ trợ. 
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Chọn Lựa Nhà Cung Cấp Của CFC

Nhân Viên 
Phục Vụ  
Cá Nhân

Nhân Viên 
Phục Vụ  
Cơ Quan

Sinh Sống Có 
Trợ Giúp

Nhà Tập Thể 
Người Lớn

•  Công Nghệ Trợ Giúp bao gồm thiết bị và các vật dụng 
khác, có thể giúp quý vị hoàn tất công việc mà không  
có sự trợ giúp của một người khác hoặc trở nên độc  
lập nhiều hơn với các công việc hàng ngày. 

 Để có được công nghệ trợ giúp, quý vị có thể cần một 
chuyên viên giới thiệu về vật dụng nào là phù hợp nhất 
cho quý vị để gia tăng tính độc lập của quý vị. Chuyên viên 
này sẽ giới thiệu đúng công nghệ và có thể giúp quý vị biết 
được cách thức để sử dụng ngay khi quý vị có được. 

 Công nghệ trợ giúp được mua sắm bằng cách sử dụng hạn 
mức thường niên năm tài chánh cấp tiểu bang của quý vị. 
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Điều này có nghĩa là 
quý vị hội đủ điều kiện 
hưởng các dịch vụ trong 
một tổ chức nhưng quý 
vị cũng có thể chọn 
các dịch vụ trong cộng 
đồng. Để được bãi 
miễn, quý vị phải sinh 
sống trong cộng đồng.

Bãi Miễn là gì?
Bãi miễn Các Dịch Vụ Tại Nhà và Cộng Đồng (HCBS) đã khởi 
đầu vào năm 1981 là một phương tiện để chỉnh sửa việc 
“thiên vị tổ chức” của quỹ tài trợ Medicaid.

Từ “thiên vị” có nghĩa là trước đây, các cá nhân có thể nhận 
dịch vụ hỗ trợ khi được tổ chức quản lý, nhưng nếu họ muốn 
trở lại cộng đồng thì họ có thể không nhận được các dịch vụ 
giống như vậy.

Một bãi miễn có nghĩa là một số luật lệ liên bang được “bãi 
miễn” để tài trợ cho các dịch vụ có thể được cung cấp trong 
cộng đồng.

•  Mục 1915 (c) của Đạo Luật 
An Sinh Xã Hội đã được thay 
đổi cho phép các tiểu bang 
yêu cầu bãi miễn quy định 
Medicaid hiện hành.

•  Ý kiến này được đưa ra là vì các 
tiểu bang có thể chi trả dịch vụ 
cộng đồng bằng tiền Medicaid 
đáng lẽ đã được sử dụng nếu 
người này cư trú trong một  
tổ chức.
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Việc hội đủ điều kiện Bãi Miễn
•   Người này phải hội đủ điều kiện chức năng và tài chánh để xin 

hưởng Medicaid và được xác định để đáp ứng tiêu chuẩn tình 
trạng khuyết tật cấp liên bang, kể cả thông qua việc Xác Định 
An Sinh Xã Hội Dành Cho Người Khuyết Tật.

•   Việc hội đủ điều kiện tài chánh được xác định theo Đơn Xin 
Chăm Sóc Dài Hạn. Các Nhân Viên Quản Lý Nguồn Hồ Sơ DDA 
có thể trợ giúp quý vị trong việc liên hệ với nhóm LTC hoặc 
quý vị có thể gọi trực tiếp số 1-855-873-06421-855-873-0642 (quý vị sẽ cần 
có ID ACES hoặc số An Sinh Xã Hội của quý vị).

•   Việc hội đủ điều kiện chức năng được xác định theo Thẩm 
Định CARE của DDA.

      Bãi Miễn DDA
Các Dịch Vụ Cá Nhân và Gia Đình (IFS)

Các Hỗ Trợ Hành Vi Chuyên Sâu Tại Nhà Dành Cho Trẻ Em (CIIBS)

Cơ Bản Cộng (B+)

Core (Cốt Lõi)

Bảo Vệ Cộng Đồng (CP)

Mọi người chỉ có thể được một bãi miễn vào một lần.

5
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Các Dịch Vụ Cá Nhân và Gia Đình (IFS)

Bãi Miễn IFS được dành để:Bãi Miễn IFS được dành để:
•  Hỗ trợ các cá nhân sống với gia đình họ.

•  Cung cấp cho các cá nhân sự chọn lựa dịch vụ trong một số tiền 
phân bổ hàng năm là: $1200, $1800, $2400 hoặc $3600.

Bãi Miễn

Các Hỗ Trợ Hành Vi Chuyên Sâu Tại 
Nhà Dành Cho Trẻ Em (CIIBS)

Bãi Miễn CIIBS được dành để cùng nhau mang đến cho trẻ, gia Bãi Miễn CIIBS được dành để cùng nhau mang đến cho trẻ, gia 
đình, trường học của trẻ và các hệ thống hỗ trợ khác để:đình, trường học của trẻ và các hệ thống hỗ trợ khác để:
•  Hỗ trợ trẻ em (8-20 tuổi) và gia đình trẻ đang gặp nguy cơ gởi 

nuôi ngoài nhà do các hành vi thách thức.

•  Cung cấp các dịch vụ dựa vào nhu cầu, giới hạn đến 
$5,753/tháng.

Bãi Miễn

Cơ Bản Cộng

Bãi Miễn Cơ Bản Cộng được dành để hỗ trợ các cá nhân cần Bãi Miễn Cơ Bản Cộng được dành để hỗ trợ các cá nhân cần 
nhiều hỗ trợ hơn Bãi Miễn IFS có thể cung cấp cho:nhiều hỗ trợ hơn Bãi Miễn IFS có thể cung cấp cho:
•  Các cá nhân sống ở nhà của riêng họ, nhà gia đình, trong 

Nhà Tập Thể Người Lớn hoặc Trung Tâm Nội Trú Dành  
Cho Người Lớn.

•  Cung cấp số tiền gộp chung lên đến $6,192, tài trợ việc làm 
và chăm sóc ban ngày và $6,000 tài trợ khẩn cấp hàng năm 
để đáp ứng các nhu cầu dịch vụ.

Bãi Miễn
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CORE

Bãi Miễn CORE được dành để hỗ trợ cho các cá nhân đang Bãi Miễn CORE được dành để hỗ trợ cho các cá nhân đang 
gặp nguy cơ gởi nuôi ngoài nhà ở mức độ vừa và không thể gặp nguy cơ gởi nuôi ngoài nhà ở mức độ vừa và không thể 
đáp ứng nhu cầu của họ dựa vào Bãi Miễn IFS hoặc Bãi Miễn đáp ứng nhu cầu của họ dựa vào Bãi Miễn IFS hoặc Bãi Miễn 
Cơ Bản Cộng:Cơ Bản Cộng:
•  Cung cấp các hỗ trợ tập luyện chức năng nội trú.

•   Cung cấp các dịch vụ dựa vào nhu cầu hoặc không vượt 
quá chi phí hàng ngày của một Cơ Sở Chăm Sóc Trung 
Gian.

Bãi Miễn

Bãi Miễn
Bảo Vệ Cộng Đồng

Bãi Miễn Bảo Vệ Cộng Đồng được dành để hỗ trợ các cá nhân Bãi Miễn Bảo Vệ Cộng Đồng được dành để hỗ trợ các cá nhân 
cần hỗ trợ để giữ cho cộng đồng của họ an toàn:cần hỗ trợ để giữ cho cộng đồng của họ an toàn:
•  Cung cấp các hỗ trợ tập luyện chức năng nội trú dành 

cho các cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn và đồng ý tham gia 
chương trình bảo vệ cộng đồng.

•  Hạn mức các dịch vụ được dựa vào nhu cầu và có thể không 
đáp ứng hoặc vượt quá chi phí của một Cơ Sở Chăm Sóc 
Trung Gian.
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Công Nghệ Trợ Giúp
(Bãi miễn CFC, IFS và CIIBS)
Các vật dụng, thiết bị hoặc hệ thống sản phẩm, không liên quan Các vật dụng, thiết bị hoặc hệ thống sản phẩm, không liên quan 
đến sức khỏe thể chất của một thân chủ, được sử dụng để gia đến sức khỏe thể chất của một thân chủ, được sử dụng để gia 
tăng, duy trì hoặc cải thiện khả năng chức năng của những tăng, duy trì hoặc cải thiện khả năng chức năng của những 
người tham gia bãi miễn.người tham gia bãi miễn.

•  Cần phải có văn bản giới thiệu của một chuyên viên điều trị 
về nhu cầu đối với công nghệ.

•  Các ví dụ có thể bao gồm: thiết bị thích ứng, ứng dụng ngôn 
ngữ (Proloquo2go) hoặc thiết bị chuyển đổi.
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Diệt Rệp Giường
(Bãi Miễn Cơ Bản Cộng (B+), CORE và CP)
Diệt côn trùng (rệp giường) là cách diệt rệp giường chuyên nghiệp.Diệt côn trùng (rệp giường) là cách diệt rệp giường chuyên nghiệp.

DDA bao trả dịch vụ diệt rệp giường chuyên nghiệp ở nơi  
cư trú chính của những người tham gia bãi miễn nếu người 
nhận bãi miễn:

a) Sống ở nhà hoặc căn hộ cá nhân của riêng mình và chịu trách 
nhiệm về chi phí thuê hoặc thế chấp nhà của riêng họ; hoặc

b) Sống với nhân viên chăm sóc chính không phải họ hàng.

Dịch vụ diệt rệp giường chỉ được bao trả: đánh giá hoặc kiểm 
tra bởi nhà cung cấp đủ trình độ chuyên môn, đơn xin diệt côn 
trùng bằng hóa chất hoặc xử lý nhiệt và một cuộc ghé thăm 
tiếp theo.

*Vào ngày 01 Tháng Chín, 2017 Tiểu Bang Washington đã trở thành 
một tiểu bang đầu tiên trong quốc gia cung cấp dịch vụ Diệt Rệp 
Giường Bằng Hóa Chất.

Tham Gia Cộng Đồng
(Chỉ Bãi Miễn IFS, Cơ Bản Cộng và CORE)
Một dịch vụ để gia tăng sự kết nối và tham gia hỗ trợ cộng Một dịch vụ để gia tăng sự kết nối và tham gia hỗ trợ cộng 
đồng của quý vị.đồng của quý vị.

•  Kết quả mong muốn của dịch vụ này bao gồm việc phát triển 
kỹ năng và/hoặc các mối quan hệ tích cực.

•  Một nhà cung cấp dịch vụ tham gia cộng đồng cung cấp các 
hỗ trợ cho quý vị trong khi quý vị tham gia các hoạt động 
cộng đồng. (không chi trả chi phí hoạt động.)

•  Các ví dụ có thể bao gồm: Hỗ trợ một người tìm hiểu lộ trình 
xe buýt mới, đến tham gia một hoạt động trung tâm cộng 
đồng hoặc tìm kiếm một căn hộ hay gia nhập các nhóm  
xã hội.
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Hòa Nhập Cộng Đồng
(Chỉ Cơ Bản Cộng & Core)
Các dịch vụ hỗ trợ cá nhân kết nối với mọi người trong cộng Các dịch vụ hỗ trợ cá nhân kết nối với mọi người trong cộng 
đồng địa phương để xây dựng các mối quan hệ và tình bằng đồng địa phương để xây dựng các mối quan hệ và tình bằng 
hữu với những người khác nhằm chia sẻ các lợi ích như nhau.hữu với những người khác nhằm chia sẻ các lợi ích như nhau.

Trị Liệu Có Hỗ Trợ Bằng Ngựa
(Chỉ Bãi Miễn CIIBS)
Kinh nghiệm có hỗ trợ bằng ngựa để thúc đẩy quá trình phát Kinh nghiệm có hỗ trợ bằng ngựa để thúc đẩy quá trình phát 
triển cảm xúc và thể chất.triển cảm xúc và thể chất.

Thích Ứng Môi Trường
(Tất Cả Các Bãi Miễn)
Các sửa đổi nhà cửa thực sự cần thiết để sử dụng một cách Các sửa đổi nhà cửa thực sự cần thiết để sử dụng một cách 
hữu ích.hữu ích.

•  Các sửa đổi nhà cửa được dành để tăng thêm sự độc lập của 
quý vị hoặc giúp bảo đảm sức khỏe và an toàn cho quý vị.

•  Các ví dụ có thể bao gồm: vòi hoa sen có thể sử dụng (nhà tiền 
chế), đường dốc hoặc thanh vịn, bồn rửa hạ thấp xuống, vòi  
tự động.

•  Đối với bãi miễn CIIBS và IFS: có thể chi trả các sửa chữa  
do một người tham gia bãi miễn đề xướng.



Âm Nhạc Trị Liệu
(Chỉ Bãi Miễn CIIBS)
Các dịch vụ can thiệp bằng âm nhạc để thúc đẩy tiến độ thực Các dịch vụ can thiệp bằng âm nhạc để thúc đẩy tiến độ thực 
hiện các mục tiêu cá nhân.hiện các mục tiêu cá nhân.

Tư Vấn Đồng Đẳng
(Chỉ Bãi Miễn IFS)
Các chuyên gia tư vấn đồng đẳng sử dụng các trải nghiệm cá nhân Các chuyên gia tư vấn đồng đẳng sử dụng các trải nghiệm cá nhân 
của họ để hỗ trợ và hướng dẫn người tham gia bãi miễn và/hoặc của họ để hỗ trợ và hướng dẫn người tham gia bãi miễn và/hoặc 
gia đình theo nhu cầu được xác định.gia đình theo nhu cầu được xác định.

Các ví dụ có thể bao gồm:Các ví dụ có thể bao gồm:

Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ, chương trình và nguồn trợ giúp 
cộng đồng địa phương và giải đáp các thắc mắc của những 
người tham gia hoặc đề nghị các nguồn hỗ trợ khác.

Các chuyên gia tư vấn đồng đẳng không thể tư vấn cho các thành 
viên gia đình của riêng họ.

Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Chương 
Trình Lấy Con Người Làm Trung Tâm
(Chỉ Bãi Miễn IFS)
Một quy trình hoạch định xem xét các ưu điểm, nhu cầu và mong Một quy trình hoạch định xem xét các ưu điểm, nhu cầu và mong 
muốn của người này.muốn của người này.

Nó sử dụng các quy trình khám phá có mục đích để thu thập 
thông tin và lắng nghe một người. Việc khám phá giúp xác 
định điều gì quan trọng với một người và cách thức họ muốn 
xác định điều gì là quan trọng đối với họ? Quy trình hoạch 
định này đưa đến một kế hoạch hành động được phát triển  
để giúp người này cải thiện các mục tiêu cá nhân.
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Quy trình này khác với Chương Trình Dịch Vụ Lấy Con Người 
Làm Trung Tâm Của DDA
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Hỗ Trợ và Tư Vấn Hành Vi Tích Cực
(tất cả Các Bãi Miễn)
Các hỗ trợ thẩm định và xác định các nhu cầu sức khỏe hành Các hỗ trợ thẩm định và xác định các nhu cầu sức khỏe hành 
vi. Các hỗ trợ này bao gồm những dịch vụ can thiệp trực tiếp vi. Các hỗ trợ này bao gồm những dịch vụ can thiệp trực tiếp 
để thúc đẩy các hành vi nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống để thúc đẩy các hành vi nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống 
và hòa nhập trong cộng đồng.và hòa nhập trong cộng đồng.

Tập Luyện Chức Năng Nội Trú
(Bãi Miễn Core và CP)
Các dịch vụ trong cộng đồng bao gồm trợ giúp chăm sóc cá nhân, Các dịch vụ trong cộng đồng bao gồm trợ giúp chăm sóc cá nhân, 
giám sát và để tìm hiểu, cải thiện hoặc giữ lại các kỹ năng để sinh giám sát và để tìm hiểu, cải thiện hoặc giữ lại các kỹ năng để sinh 
sống trong cộng đồng.sống trong cộng đồng.

•   Hướng Dẫn Nội Trú: Năng Lực & Chọn Lựa Cá Nhân; Ghi 
Nhận Tích Cực Của Bản Thân & Những Người Khác (Tình 
trạng); Duy Trì Các Mối Quan Hệ với Gia Đình & Bạn Bè (Các 
mối quan hệ); Tham Gia Đời Sống Vật Chất và Xã Hội Của 
Cộng Đồng (Hòa nhập); Quản Lý Các Hoạt Động Hàng Ngày 
& Mục Tiêu Cá Nhân (Năng lực) và Sức Khỏe & An Toàn – 
Biến Đổi Cuộc Sống

•   Cung cấp hỗ trợ lên đến 24 giờ bởi các cơ quan trợ sinh  
có hợp đồng của DDA.



Chăm Sóc Tạm Thế
Hiện có cho tất cả Các Bãi Miễn (ngoại trừ CP)
Chăm sóc tạm thế là chăm sóc tạm thời ngắn hạn để thay thế Chăm sóc tạm thế là chăm sóc tạm thời ngắn hạn để thay thế 
cho những người sống với quý vị và là các nhân viên chăm sóc cho những người sống với quý vị và là các nhân viên chăm sóc 
chính của quý vị; nhưchính của quý vị; như

•  Thành viên gia đình của quý vị (Nhân viên phục vụ chăm sóc 
hưởng lương hoặc không lương); hoặc

•  Thành viên không thuộc gia đình không được hưởng lương 
khi chăm sóc cho quý vị; hoặc

•  Nhân viên phục vụ chăm sóc đồng hành tại nhà có hợp đồng 
được DDA trả lương để cung cấp hỗ trợ cho quý vị; hoặc

•  Nhân viên phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em tại nhà có hợp 
đồng được DDA trả lương để cung cấp hỗ trợ cho quý vị.

•  Chăm sóc tạm thế không thể thay chăm sóc ban ngày trong 
khi phụ huynh hoặc người giám hộ của quý vị đang làm việc 
hoặc số giờ chăm sóc cá nhân hiện có cho quý vị.

•  Các nhân viên chăm sóc chính của quý vị không thể cung cấp 
các dịch vụ DDA khác cho quý vị trong thời gian tạm thế của 
quý vị.

•  Chăm sóc tạm thế có thể được cung cấp tại nhà quý vị, nhà 
họ hàng ở mức cụ thể (WAC 388-825-345) hoặc trong một 
môi trường cộng đồng.

•  Chăm sóc tạm thế không thể chi trả cho bất kỳ khoản phí nào 
được kết hợp với chăm sóc tạm thế; ví dụ: lệ phí hội viên ở một 
cơ sở giải trí hoặc phí bảo hiểm.

•  Chăm sóc tạm thế được cung cấp bởi y tá cần phải được chấp 
thuận trước.

Thẩm Định Nguy Cơ
(tất cả Các Bãi Miễn)
Các đánh giá hành vi bạo hành, truy bắt, bạo hành tình dục Các đánh giá hành vi bạo hành, truy bắt, bạo hành tình dục 
hoặc trấn lột để xác định nhu cầu về các dịch vụ tâm lý,  hoặc trấn lột để xác định nhu cầu về các dịch vụ tâm lý,  
y tế hoặc liệu pháp.y tế hoặc liệu pháp.
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Điều Dưỡng Cao Cấp
(Bãi Miễn IFS, Cơ Bản Cộng, Core và Bảo Vệ 
Cộng Đồng)
Các dịch vụ điều dưỡng, mạn tính và dài hạn để xác định và giải Các dịch vụ điều dưỡng, mạn tính và dài hạn để xác định và giải 
quyết nhu cầu không đáp ứng thông qua Medicaid (Apple Care).quyết nhu cầu không đáp ứng thông qua Medicaid (Apple Care).

Tập Luyện Chức Năng Chuyên Biệt
(Bãi Miễn IFS, Cơ Bản Cộng, Core và CIIBS)
Các hỗ trợ cá nhân để tìm hiểu hoặc duy trì một loạt kỹ năng sống.Các hỗ trợ cá nhân để tìm hiểu hoặc duy trì một loạt kỹ năng sống.

Quần Áo Chuyên Dụng
(Bãi Miễn IFS và CIIBS)
Quần áo không hạn chế thích ứng với các nhu cầu của người Quần áo không hạn chế thích ứng với các nhu cầu của người 
khuyết tật.khuyết tật.

Thiết Bị và Dụng Cụ Y Tế Chuyên Dụng
(tất cả Các Bãi Miễn)
Thiết bị và dụng cụ cần thiết không hiện có theo Chương Trình Thiết bị và dụng cụ cần thiết không hiện có theo Chương Trình 
Medicaid Của Tiểu Bang hoặc bất kỳ bảo hiểm tư nhân nào khác Medicaid Của Tiểu Bang hoặc bất kỳ bảo hiểm tư nhân nào khác 
mà quý vị có thể có. Bao gồm thiết bị và dụng cụ cần để thực mà quý vị có thể có. Bao gồm thiết bị và dụng cụ cần để thực 
hiện chương trình hỗ trợ trị liệu hoặc hành vi tích cực.hiện chương trình hỗ trợ trị liệu hoặc hành vi tích cực.
Các ví dụ có thể bao gồm:Các ví dụ có thể bao gồm:

•  Ghế tắm

•  Khăn tay

•  Máy trợ thính (Áp dụng mức giá Medicaid)



Dịch Vụ Ổn Định
(tất cả Các Bãi Miễn)
Các dịch vụ để trợ giúp và hỗ trợ một người trong suốt cơn khủng Các dịch vụ để trợ giúp và hỗ trợ một người trong suốt cơn khủng 
hoảng về sức khỏe hành vi. Các dịch vụ bao gồm dịch vụ tập luyện hoảng về sức khỏe hành vi. Các dịch vụ bao gồm dịch vụ tập luyện 
chức năng chuyên biệt, tư vấn cho nhân viên/gia đình và chuyển chức năng chuyên biệt, tư vấn cho nhân viên/gia đình và chuyển 
hướng khủng hoảng ở nơi cư trú.hướng khủng hoảng ở nơi cư trú.

Tư Vấn Cho Nhân Viên / Gia Đình
(Tất Cả Các Bãi Miễn)
Dịch vụ tư vấn được cung cấp cho gia đình, nhân viên Dịch vụ tư vấn được cung cấp cho gia đình, nhân viên 
trực tiếp hoặc nhân viên phục vụ chăm sóc cá nhân  trực tiếp hoặc nhân viên phục vụ chăm sóc cá nhân  
để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của người tham gia để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của người tham gia 
bãi miễn như được nêu trong kế hoạch dịch vụ lấy con bãi miễn như được nêu trong kế hoạch dịch vụ lấy con 
người làm trung tâm (của cá nhân)/kế hoạch hỗ trợ  người làm trung tâm (của cá nhân)/kế hoạch hỗ trợ  
cá nhân.cá nhân.
Một số ví dụ có thể bao gồm:Một số ví dụ có thể bao gồm:

•  Các hỗ trợ hệ thống giao tiếp gia tăng;

•  Hướng dẫn chế độ ăn uống và dinh dưỡng;

•  Thông tin và hướng dẫn người khuyết tật;

•  Các chiến lược tương tác hiệu quả và điều trị cho người tham gia;

•  Tư vấn môi trường

•  Các nhà cung cấp là các chuyên viên có phép, đăng ký hoặc 
chứng nhận, được hợp đồng với DDA và trong phạm vi dịch 
vụ chuyên nghiệp của họ.

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION  |  Hướng Dẫn Về Việc Hội Đủ Điều Kiện và Các Dịch Vụ 2120 Hướng Dẫn Về Việc Hội Đủ Điều Kiện và Các Dịch Vụ  |  DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION



DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION  |  Hướng Dẫn Về Việc Hội Đủ Điều Kiện và Các Dịch Vụ 2120 Hướng Dẫn Về Việc Hội Đủ Điều Kiện và Các Dịch Vụ  |  DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION

Việc Làm Được Hỗ Trợ
(Bãi Miễn Cơ Bản Cộng, Core và CP)
Dịch vụ này là dành cho các cá nhân quan tâm đến việc Dịch vụ này là dành cho các cá nhân quan tâm đến việc 
có được và duy trì việc làm hợp nhất và hiệu quả.có được và duy trì việc làm hợp nhất và hiệu quả.
Dịch vụ được thay đổi cho phù hợp với nhu cầu, sở thích, khả Dịch vụ được thay đổi cho phù hợp với nhu cầu, sở thích, khả 
năng và phát triển nghề nghiệp cá nhân.năng và phát triển nghề nghiệp cá nhân.

Nuôi Dưỡng Con Cái Được Hỗ Trợ
(Chỉ Bãi Miễn IFS)
Các dịch vụ bao gồm giảng dạy, hướng dẫn phụ huynh và các Các dịch vụ bao gồm giảng dạy, hướng dẫn phụ huynh và các 
chiến lược hỗ trợ khác.chiến lược hỗ trợ khác.

Thích Ứng Điều Trị
(Chỉ Bãi Miễn IFS, Cơ Bản Cộng và CIIBS)
Các sửa đổi môi trường nhà cửa để giảm bớt hoặc loại bỏ các Các sửa đổi môi trường nhà cửa để giảm bớt hoặc loại bỏ các 
tác nhân gây căng thẳng.tác nhân gây căng thẳng.

Sửa Đổi Xe Cộ
(Chỉ Bãi Miễn IFS và CIIBS)
Các sửa đổi xe cộ nhằm điều chỉnh cho phù hợp với các nhu Các sửa đổi xe cộ nhằm điều chỉnh cho phù hợp với các nhu 
cầu của một người và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.cầu của một người và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe
(Chỉ Bãi Miễn IFS, Cơ Bản Cộng và Core)
Thư giáo dục cá nhân hàng tháng được in ra đã phác thảo  Thư giáo dục cá nhân hàng tháng được in ra đã phác thảo  
để trợ giúp quản lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe và  để trợ giúp quản lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe và  
đạt được các mục tiêu sức khỏe toàn diện.đạt được các mục tiêu sức khỏe toàn diện.
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