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

ACT  
ACT of South Central Kansas là một nhóm vận động lập pháp của 
năm quận, giúp kết nối các cá nhân bị khuyết tật và những người 
ủng hộ họ với các quan chức được bầu. Để biết thêm thông tin, vui 
lòng truy cập: www.facebook.com/actofsouthcentralks.  
 
Trung Tâm Nguồn Lực dành cho Người Cao Tuổi và 
Người Khuyết Tật  
Trung Tâm Nguồn Lực dành cho Người Cao Tuổi và Người 
Khuyết Tật (ADRC) là một nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy, 
nơi mọi người ở mọi lứa tuổi, năng lực và mức thu nhập - cùng 
những người chăm sóc của họ - có thể được hỗ trợ lập kế hoạch 
cho các nhu cầu hỗ trợ và dịch vụ dài hạn của họ trong tương lai. 
ADRC được thiết kế để tạo điều kiện cho người cao tuổi và người 
khuyết tật đưa ra lựa chọn sáng suốt về các dịch vụ và hỗ trợ của 
họ. Nhân viên tại ADRC cung cấp thông tin khách quan và thực 
hiện hỗ trợ để giúp mọi người tiếp cận những chương trình dịch vụ 
do tư nhân hoặc công cộng tài trợ. Để nói chuyện với một tư vấn 
viên về lựa chọn, hãy gọi 1-855-200-2372 hoặc truy cập trang web 
tại https://www.kdads.ks.gov/commissions/commission-on-aging/
aging-and-disability-resource-centers.  
  
COMCARE -Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần  
Đánh giá sức khỏe tâm thần cho người trưởng thành trong ngày, từ 
8 giờ sáng đến 3 giờ 30 phút chiều qua COMCARE,  
316-660-7540.  COMCARE cung cấp các dịch vụ cấp cứu khủng 
hoảng/sức khỏe tâm thần/ngăn ngừa tự tử 24/7 tại 635 N Main 
hoặc 316-660-7500 (TTY 1-800-766-3777).  
 
Hội Đồng Cộng Đồng  
Mục đích của Hội Đồng Cộng Đồng là tạo cơ hội cho khách hàng, 
cha mẹ, người giám hộ và các đối tác cộng đồng bày tỏ ý kiến, đưa 
ra đề xuất và/hoặc khuyến nghị liên quan đến các vấn đề về dịch 
vụ dành cho người khuyết tật trí tuệ và/hoặc phát triển (I/DD). Để 
biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Trợ Lý Giám Đốc 
SCDDO theo số 316-660-7635 hoặc qua email tại 
scddo@sedgwick.gov.  
 
Nhóm Can Thiệp Khủng Hoảng (CIT)  
Nhóm tuyển chọn các nhân viên thực thi pháp luật được đào tạo 
nhằm giảm thiểu tình huống nguy hiểm tiềm ẩn liên quan đến các 
cá nhân mắc bệnh tâm thần và I/DD. Mục tiêu cuối cùng của việc 
đào tạo này là cung cấp cho các nhân viên kiến thức để hỗ trợ các 
cá nhân chuyển từ trại giam sang một mức độ chăm sóc thích hợp 
hơn. Nếu quý vị gặp tình huống khủng hoảng và gọi 911, quý vị có 
thể yêu cầu tổng đài nối máy với nhân viên CIT.  

Các Điểm Nổi Bật trong Nguồn Lực Cộng Đồng  

Giáo Dục Gia Đình và Ủng Hộ cho Gia Đình  
Families Together, Inc. là một trung tâm đào tạo và cung cấp 
thông tin dành cho phụ huynh (Trung Tâm PTI) phục vụ các gia 
đình có trẻ em và thanh thiếu niên bị khuyết tật và/hoặc có các 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt từ sơ sinh đến 21 tuổi.  Các 
chương trình bao gồm: Trung Tâm PTI, Trung Tâm Thông Tin 
Sức Khỏe Gia Đình với Gia Đình, chương trình Cha Mẹ với Cha 
Mẹ, chương trình Ủng Hộ Trẻ Em và Những Người Ủng Hộ 
Giáo Dục.  Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số 316-945-7747 
hoặc đường dây tiếng Tây Ban Nha miễn phí theo số  
(800) 499-9443.  
 
Nhóm Tiếp Cận Parsons  
Dịch vụ của Nhóm Tiếp Cận Parsons là một nguồn lực trên toàn 
tiểu bang dành cho những người có chẩn đoán kép là bị khuyết 
tật phát triển và rối loạn sức khỏe tâm thần. Nhân viên tiếp cận 
sẽ hỗ trợ các nhà cung cấp và gia đình ngay tại cộng đồng của 
họ.  Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số 316-660-7630 hoặc 
qua e-mail tại scddo@sedgwick.gov. 
 
Phòng Khám Sức Khỏe & Nha Khoa Mạng Lưới  
An Toàn  
 EC Tyree Health and Dental, 316-681-2545  
 Phòng Khám Sức Khỏe GraceMed, 316-866-2000  
 Phòng Khám Sức Khỏe Hunter, 316-262-3611  
 
United Way of the Plains  
United Way cung cấp đường dây trợ giúp để kết nối với các dịch 
vụ chính phủ, phi lợi nhuận có thể truy cập bằng cách quay số  
2-1-1 (miễn phí) hoặc trực tuyến tại www.211kansas.org.   
United Way cũng xuất bản một số hướng dẫn hữu ích về dịch 
vụ, có trên www.unitedwayplains.org/guides-to-services.  

 
 

Để Biết Thêm Thông Tin:   
 

Tổ Chức Người Khuyết Tật Phát Triển  
Quận Sedgwick 

615 N. Main 
Wichita, KS 67203 

316-660-7630 
TTY 316-660-4893 

Email: scddo@sedgwick.gov 
www.sedgwickcounty.org   
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