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

                                    Điều Kiện Hội Đủ I/DD  

 
Khuyết Tật Trí Tuệ (ID) là gì?  
 
Khuyết tật trí tuệ là những hạn chế đáng kể trong chức năng 
hiện tại, được biểu hiện trong suốt giai đoạn từ sơ sinh đến 
18 tuổi.  
 
ID có đặc trưng là chức năng trí tuệ dưới mức trung bình 
đáng kể, tồn tại đồng thời với các thiếu hụt trong hành vi 
thích ứng.   
 
Điều này bao gồm những hạn chế có liên quan trong hai hoặc 
nhiều lĩnh vực kỹ năng thích ứng có thể áp dụng sau đây:  
 
Giao tiếp  
Tự chăm sóc 
Sinh hoạt tại nhà 
Kỹ năng xã hội 
Sử dụng cộng đồng  
 
 

Để hội đủ điều kiện nhận dịch vụ, cá nhân phải được 
chẩn đoán là Khuyết Tật Trí Tuệ. Cũng cần cung cấp 
mức độ khuyết tật (nhẹ, trung bình, nặng hoặc nghiêm 
trọng).  
 
Chẩn đoán phải do một chuyên gia y tế được cấp phép chẩn 
đoán *DSM-V đưa ra. Để biết thêm thông tin về những 
người có thể thực hiện chẩn đoán này trong cộng đồng, vui 
lòng liên hệ với SCDDO theo số 316-660-7630.  
 
*DSM-V là từ viết tắt của Hướng Dẫn Chẩn Đoán và Thống 
Kê về Rối Loạn Tâm Thần, tái bản lần thứ tư. Mỗi rối loạn 
hoặc chẩn đoán được cung cấp một mã số.  
 
 
Khuyết Tật Phát Triển (DD) là gì?  
 
Khuyết tật phát triển là một tình trạng như tự kỷ, bại não, 
động kinh hoặc suy giảm thể chất hay tinh thần tương tự 
được chứng minh bằng tình trạng khuyết tật mạn tính nặng:  
 
 

 
1. Có thể được cho là do sự suy giảm về tinh thần hoặc 

thể chất hay sự kết hợp của cả hai, VÀ  
2. Được biểu hiện trước 22 tuổi, VÀ  
3. Có khả năng tiếp tục vô thời hạn, VÀ  
4. Dẫn đến các hạn chế đáng kể về chức năng trong ba 

hoặc nhiều lĩnh vực chức năng sau đây của cuộc sống:  
5.  

 tự chăm sóc, 
 hiểu và sử dụng ngôn ngữ, 
 học hỏi và thích nghi 
 khả năng di chuyển 
 tự định hướng trong việc thiết lập mục tiêu và 

thực hiện các hoạt động để hoàn thành những 
mục tiêu đó, 

 sống độc lập 
 tự đáp ứng về mặt kinh tế, VÀ  

 
Để làm rõ thêm các hạn chế đáng kể về chức năng, 
SCDDO có thể, nhưng không bắt buộc, sử dụng Công Cụ 
Xác Định Điều Kiện Hội Đủ (EDI) hoặc các phương pháp 
chuẩn hóa được chấp nhận khác trong ngành để đánh giá 
chức năng.  
 
 
Trẻ Em Dưới 6 Tuổi với DD:  
 
Trẻ em dưới 6 tuổi có thể hội đủ điều kiện nếu bị khuyết tật 
nặng, mạn tính:  
 
1. Được cho là do sự suy giảm về tinh thần/thể chất VÀ  
2. Có khả năng tiếp tục vô thời hạn, VÀ  
3. Dẫn đến ít nhất 3 tình trạng chậm phát triển được đánh 

giá bởi chuyên gia có trình độ, VÀ  
4. Phản ánh nhu cầu cần sự kết hợp và chuỗi các dịch vụ 

chăm sóc, điều trị đặc biệt, liên ngành hoặc chung, hay 
các dịch vụ khác trọn đời hoặc kéo dài được lập kế 
hoạch và điều phối riêng, VÀ  

5. Không bao gồm các cá nhân chỉ bị rối loạn cảm xúc 
nghiêm trọng hoặc bị bệnh tâm thần nghiêm trọng và 
dai dẳng.  

Tháng 8 năm 2020  

Self-direction: Tự định hướng 
Health and safety: Sức khoẻ và 

sự an toàn 
Functional academics: Học tập 

chức năng 
Leisure: Giải trí 
Work: Làm việc 


