
 

Tôi sẽ kỳ vọng những gì? 
Các Trung Tâm Tập Luyện Chức Năng Nội Trú 
(Residential Habilitation Centers - RHCs) là các cơ 
sở chăm sóc trung gian được chứng nhận, họ cung 
cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện và cá nhân và phục 
hồi chức năng cho các cá nhân bị khuyết tật trí tuệ 
và khuyết tật đang phát triển, để thúc đẩy tình trạng 
hoạt động và tính độc lập của họ để họ có thể quay 
trở về cộng đồng của mình. Các mục tiêu cho ra khỏi 
cơ sở được bàn thảo trước khi nhập vào cơ sở và 
dựa trên các nhu cầu hỗ trợ đã xác định của thân 
chủ đang ngăn cản họ sống trong cộng đồng của họ. 

Trong khi nhận các dịch vụ ICF/IID, một nhóm liên 
ngành (IDT) làm việc với thân chủ để triển khai 
Chương Trình Tập Luyện Chức Năng Cá Nhân (IHP) 
bao gồm việc mô tả chi tiết về nhu cầu, hỗ trợ và  
sở thích của thân chủ để hỗ trợ quá trình chuyển  
iếp sang một môi trường ít hạn chế hơn. Thân chủ  
và đại diện hợp pháp của họ là thành phần quan 
trọng của nhóm IDT. 

Nhân Viên Quản Lý Nguồn Hồ Sơ DDA của quý  
vị cũng là một thành viên quan trọng của nhóm quý 
vị. Họ sẽ hỗ trợ và phối hợp trước và trong quy trình 
nhập viện và sẽ tham gia quá trình chuyển tiếp của 
quý vị để giúp phối hợp các dịch vụ cộng đồng,  
là một phần của kế hoạch xuất viện của quý vị. 
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Năng Nội Trú
Cơ Sở Chăm Sóc  
Trung Gian (ICF)
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Các dịch vụ của Cơ Sở 
Chăm Sóc Trung Gian dành 
cho Các Cá Nhân Thiểu 
Năng Trí Tuệ (ICF/ID) là gì?
Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn 
Tật (DDA) của DSHS điều hành ba (3) RHC được liên 
bang chứng nhận để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sức 
khỏe và phục hồi chức năng cho cá nhân thiểu năng 
trí tuệ và khuyết tật đang phát triển. Chứng nhận liên 
bang có nghĩa là các Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và 
Medicaid thiết lập các tiêu chuẩn cụ thể, mã quy định 
liên bang(C.F.R), mà các RHC phải đáp ứng.

Nhập viện chỉ là tạm thời, vì mục tiêu là để khách 
hàng nhận được các dịch vụ trong cộng đồng ngay 
khi họ đã đạt được (các) mục tiêu tập luyện chức 
năng của mình.

Các dịch vụ ICF/IID ở Washington được cung cấp 
bởi các RHC do tiểu bang điều hành: Fircrest 
School ở Shoreline, Lakeland Village ở Spokane và 
Rainier School ở Buckley.

Tôi tiếp cận các dịch  
vụ ICF/IID như thế nào?
Để hội đủ điều kiện hưởng các dịch vụ ICF/IID 
tạm thời và các yêu cầu hội đủ điều kiện như 
được thiết lập trong chính sách DDA 17.02. 

Việc hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ ICF/IID: 

•  Được DDA xác định đủ điều kiện theo Chương 
388-823 WAC;

•  Được Medicaid xác định đủ điều kiện theo  
Tiêu Đề 182 WAC;

•  Từ 21 tuổi trở lên, nếu 16-20; các dịch vụ cộng 
đồng để đáp ứng phù hợp với nhu cầu của quý 
vị là không hiện có; và

•  Đáp ứng mức chăm sóc ICF/IID như được  
xác định theo thẩm định DDA 

Việc hội đủ điều kiện RHC: 

•  Có nhu cầu y tế và trợ cấp được xác định hiện 
không thể đáp ứng bởi các dịch vụ tập luyện 
chức năng nội trú;

•  Không yêu cầu điều trị nội trú do chuyên  
viên điều trị của thân chủ chỉ định;

•  Không bị bỏ tù do phạm tội, giam giữ  
và thủ tục cam kết dân sự bị bác bỏ; và

•  Việc đánh giá sơ bộ của nhân viên RHC xác định 
thân chủ đáp ứng các yêu cầu điều trị tích cực

Quý vị có thể liên hệ với Nhân Viên Quản Lý 
Nguồn Hồ Sơ các dịch vụ khu vực DDA của quý  
vị nếu quý vị có thêm thắc mắc nào hoặc yêu  
cầu các dịch vụ ICF/IID.

Điều trị tích cực là gì?
Điều trị tích cực như được định nghĩa trong 42 
C.F.R. 483.440(a)(1)(2), có nghĩa là một chương 
trình liên tục, bao gồm việc triển khai tích cực 
và nhất quán chương trình huấn luyện, điều trị, 
dịch vụ y tế và các dịch vụ liên quan chuyên biệt 
và chung hướng tới:

•  Có được các hành vi cần thiết để thân chủ hoạt 
động với khả năng tự quyết định và độc lập 
nhiều nhất có thể; và

•  Ngăn ngừa hoặc làm chậm sự thoái triển hoặc 
mất tình trạng hoạt động chức năng tối ưu.

Điều trị tích cực không bao gồm các dịch vụ để 
duy trì thân chủ nói chung độc lập, họ có thể hoạt 
động với sự giám sát ít hoặc trong trường hợp 
không có chương trình điều trị tích cực liên tục.

Trước khi nhập viện, một phần của đánh giá sơ 
bộ RHC là để xác định rằng thân chủ đồng ý tham 
gia, có nhu cầu và có khả năng sẽ được hưởng  
lợi từ một chương trình điều trị tích cực liên tục.

Nhập viện tạm thời  
có nghĩa là gì?
Các dịch vụ ICF/IID là tạm thời. Một thân chủ 
đủ điều kiện có thể nhận được các dịch vụ ICF/
IID cho đến khi họ đáp ứng tiêu chuẩn xuất viện 
hoặc họ không còn hưởng lợi từ, hay không sẵn 
lòng tham gia vào, điều trị tích cực. Nhập viện 
lâu dài hoặc dài hạn tại ICF/IID là không hiện có.

Các quy định liên bang yêu cầu cá nhân xuất 
viện khỏi ICF khi:

1.  Cơ sở không thể đáp ứng các nhu cầu của 
thân chủ;

2.  Thân chủ không còn yêu cầu điều trị trong ICF;

3.  Thân chủ chọn cư trú ở nơi khác; hoặc

4.  Một xác định được đưa ra là một mức độ dịch 
vụ hoặc hoàn cảnh sống khác sẽ có lợi hơn 
cho thân chủ


