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

                               Kháng Nghị  
Kháng Nghị Đánh Giá Chức Năng  

 
Mục đích của kháng nghị Đánh Giá Chức Năng (hay còn 
gọi là BASIS) là để xác định xem đánh giá hiện tại đã được 
tính điểm chính xác hay chưa.  Bất kỳ điều gì liên quan đến 
đánh giá của năm trước đều là thông tin cũ và không còn 
phù hợp với năm hiện tại. 
 
Có hai cách để các cá nhân kháng nghị việc đánh giá chức 
năng:  

 
1. Đánh Giá Nội Bộ: Điều quan trọng là nhóm phải làm 

việc với đánh giá viên tại thời điểm diễn ra cuộc họp để 
xác định xem có bất kỳ lĩnh vực đánh giá nào mà nhóm 
tin rằng đã được tính điểm không chính xác hay không. 
Trong quy trình đánh giá hàng năm, sau khi kết quả 
đánh giá được ghi nhận trong hệ thống tiểu bang, nhân 
viên SCDDO chỉ có thể thay đổi đánh giá chức năng 
với sự phê duyệt của Sở Dịch Vụ dành cho Người Cao 
Tuổi và Người Khuyết Tật Kansas (KDADS). Nhóm sẽ 
cần chứng minh rằng đánh giá viên đã tính điểm sai 
hoặc không có thông tin tại thời điểm đánh giá.  

 
 Để yêu cầu xem xét nội bộ về đánh giá chức năng hiện 

tại, vui lòng gọi 316-660-7630.  
   

2. Phiên Điều Trần Hành Chính: Chỉ nên yêu cầu phiên 
điều trần hành chính nếu đáp ứng hai tiêu chí sau:  

 

 Không thể giải quyết tranh chấp ở cấp độ xem xét 
nội bộ; và  

 Đánh giá chức năng dẫn đến nhận định *Bậc 0  
 

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được **Thông Báo 
Hành Động, phải nộp đơn kháng nghị cho Văn Phòng Phụ 
Trách Phiên Điều Trần Hành Chính tại địa chỉ sau:  

  
Office of Administrative Hearings  
1020 S. Kansas Avenue  
Topeka, Kansas 66612  
 

 
*Bậc 1-5 đủ tiêu chuẩn duy trì điều kiện hội đủ nhận tài trợ 
HCBS; bậc 0 không đủ tiêu chuẩn duy trì.  
 

**Sau khi hoàn thành đánh giá, CDDO sẽ thay mặt Sở 
Dịch Vụ dành cho Người Cao Tuổi và Người Khuyết Tật 

Kansas lập thông báo bằng văn bản.     Thông báo bằng văn 
bản sẽ giải thích liệu một người có hội đủ điều kiện nhận 

tài trợ của Chương Trình HCBS-IDD hay không.   Thông 
báo bằng văn bản được gửi đến cá nhân/người giám hộ 

và Người Quản Lý Hồ Sơ Mục Tiêu (TCM).  
 

Kháng Nghị Quyết Định về Điều Kiện Hội Đủ  
 
Nếu một cá nhân không đáp ứng các tiêu chí về điều kiện 
hội đủ nhận dịch vụ I/DD, thì họ có thể yêu cầu một bên 
thứ ba độc lập xem xét lại quyết định về điều kiện hội đủ 
tại địa phương.      Phải thực hiện kháng nghị bằng văn 
bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo 
về điều kiện hội đủ.  
 
Vui lòng gửi văn bản yêu cầu tới SCDDO, ATTN: Giám 
Đốc SAO (địa chỉ được ghi bên dưới), gửi fax đến  
316-660-9411, hoặc gửi email tới scddo@sedgwick.gov.  
 
Sau khi xem xét lại, nếu quyết định không thay đổi thì cá 
nhân đó có quyền yêu cầu kháng nghị hành chính.  Phải 
gửi kháng nghị bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày có thông báo cuối cùng của địa phương.  
 
Các yêu cầu về kháng nghị hành chính phải được gửi 
đến:  

Office of Administrative Hearings  
1020 S. Kansas Avenue  
Topeka, Kansas 66612  
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