
Tổ Chức Người Khuyết Tật Phát 
Triển Quận Sedgwick (SCDDO)  

            Đánh Giá Chức Năng Thường Niên  
Ai nên được đánh giá  
Các cá nhân:  
 Nhận dịch vụ được tài trợ thông qua chương trình HCBS 

I/DD  
 Nhận dịch vụ Hỗ Trợ Ban Ngày và/hoặc Tại Nơi Cư Trú    
       của Tiểu Bang  
 Những người đạt Bậc 0 trong lần đánh giá trước  
 
Khi nào việc đánh giá sẽ được thực hiện?  
Mỗi đánh giá sẽ được hoàn thành một lần mỗi 365 ngày. Các 
cá nhân sẽ nhận được lời mời họp ít nhất một tháng trước 
ngày họp.  
 
Tôi cần những gì?  
Phải gửi các thông tin sau đây ít nhất 2 tuần trước cuộc hẹn 
theo lịch, nếu có:  
 Danh sách thuốc hiện tại  
 Kế hoạch hỗ trợ tập trung vào con người (PCSP)  
 Kế hoạch hỗ trợ hành vi  
 Dữ liệu hành vi từ 12 tháng trước  
 Bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào khác  
 
Có thể có thông tin cập nhật vào phút cuối không?  
Có.  Hãy chắc chắn là quý vị thông báo cho đánh giá viên về 
bất kỳ thay đổi cần thiết nào trong tài liệu được nộp trước 
đánh giá.  Hãy cho đánh giá viên của quý vị biết tại cuộc 
họp nếu có thông tin cập nhật bổ sung và cần nộp để tính 
điểm đánh giá chính xác (ví dụ: cập nhật về PCSP). Sau khi 
đánh giá đã được nộp cho KDADS, chỉ có thể thực hiện thay 
đổi khi có sự phê duyệt của KDADS. 
 
Đánh giá sẽ được nộp cho KDADS để tính điểm trong vòng 
ba ngày làm việc sau khi đánh giá.   
 
Ai nên tham gia?  
Những người được mời tham dự cuộc họp sẽ khác nhau 
trong từng trường hợp, nhưng nhìn chung nên bao gồm:  
 Người được phục vụ 
 Đại diện nhà cung cấp dịch vụ 
 Người giám hộ hợp pháp, nếu có  
 Điều phối viên chăm sóc  
 Người Quản Lý Hồ Sơ Mục Tiêu 
 Giáo viên (với trẻ đang đi học)  
 Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến đánh giá  

 
Sẽ mất bao lâu để hoàn thành đánh giá?  
Thường sẽ mất tối thiểu 45 phút để thực hiện đánh giá 
BASIS hàng năm nếu tất cả các tài liệu đã được gửi trước ít 
nhất 2 tuần.  
 
Khi nào có kết quả?  
Cá nhân/người giám hộ và TCM sẽ nhận được thông báo 
bằng văn bản trong khoảng 10 ngày làm việc sau khi đánh 
giá hoàn tất.  
 
Có quy trình kháng nghị không?  
Nếu không đồng ý với kết quả đánh giá, vui lòng liên hệ 
với SCDDO càng sớm càng tốt và yêu cầu xem xét lại đánh 
giá.   Mục đích của việc xem xét lại là để xác định xem 
đánh giá chức năng đã được tính điểm chính xác hay chưa.   
Vui lòng gọi số 316-660-7630 để yêu cầu xem xét lại đánh 
giá của quý vị.  
 
Nếu không thể giải quyết được tranh chấp và kết quả đánh 
giá là bậc 0, thì quý vị có thể gửi đơn kháng nghị bằng văn 
bản đến Văn Phòng Phụ Trách Phiên Điều Trần Hành 
Chính Kansas trong vòng 30 ngày.  

 
Kansas Office of Administrative Hearings  
1020 S. Kansas  
Topeka, KS 66612-1327  

 
Để Biết Thêm Thông Tin:  
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