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

Tiếp Nhận Ban Đầu  

Bước 1: Bắt Đầu  
Để bắt đầu quy trình Tiếp Nhận, vui lòng liên hệ với 
Chuyên Gia Tiếp Cận Dịch Vụ theo số 316-660-7630 hoặc 
gửi email tới scddo@sedgwick.gov. Gói thông tin tiếp 
nhận cũng được đăng tải trên trang web của chúng tôi tại 
www.sedgwickcounty.org/cddo  
 
Bước 2: Thu Thập Thông Tin  
Sau đây là danh sách các tài liệu quý vị cần mang đến cuộc 
hẹn tiếp nhận đầu tiên.  Quý vị có thể mang theo nhiều tài 
liệu trong danh mục này đến cuộc hẹn, và nếu cần, quý vị 
có thể gửi tài liệu qua đường bưu điện đến CDDO, fax 
trước tới Attn: SAO, 316-660-4911 hoặc gửi qua email 
đến scddo@sedgwick.gov.  
 
Tài Liệu Bắt Buộc:  

 Giấy khám sức khỏe (thể chất) được thực hiện trong 
vòng 2 năm qua  

 Đánh giá tâm lý (Người nộp đơn từ 7 tuổi trở lên) 
được thực hiện trong vòng 3 năm qua  

 Bản sao kế hoạch giáo dục cá nhân hóa (IEP) gần đây 
nhất Lưu ý:   Yêu cầu nộp IEP chỉ áp dụng với học sinh hiện tại  

 Danh Sách Kiểm Tra Tình Trạng Chậm Phát Triển 
(được cung cấp) cho trẻ em từ 6 tuổi trở xuống  

 Bản sao thẻ An Sinh Xã Hội  

 Bản sao thẻ Medicaid, nếu có  
Tài Liệu Ưu Tiên Bổ Sung (nếu có):  
 Bản sao ID do chính phủ cấp, nếu có (người nộp đơn/

cha mẹ/người giám hộ)  

 Bản sao giấy khai sinh  

 Bản sao giấy tờ giám hộ hoặc giấy ủy quyền lâu dài, 
nếu có  

 
Bước 3: Tiếp Nhận và Xác Định Điều Kiện Hội Đủ  
Chuyên Gia Tiếp Cận Dịch Vụ sẽ liên hệ với quý vị để xếp 
lịch cuộc họp tiếp nhận sau khi thu thập các tài liệu bắt 
buộc. Tại cuộc họp này, họ sẽ cung cấp cho quý vị thêm 
thông tin về các dịch vụ hiện có và trả lời bất kỳ câu hỏi 
nào còn lại. Sau cuộc họp và sau khi tiếp nhận tất cả các 
tài liệu cần thiết, điều kiện hội đủ nhận dịch vụ IDD sẽ 
được xác định.  

Sẽ mất bao lâu để xử lý thông tin của tôi?  
Sau khi nhận được tất cả các thông tin bʽ t bu˥˥˧c, chúng tôi sẽ 
cố gắng đưa ra quyết định bằng văn bản cho quý vị trong 
vòng 5 đến 10 ngày làm việc.  Vui lòng lưu ý rằng trong một 
số hoàn cảnh nhất định, có thể cần thực hiện đánh giá bổ sung 
để xác định điều kiện hội đủ.     
 
Nếu tôi được xác định là hội đủ điều kiện nhận các 
Dịch Vụ I/DD, thì tôi sẽ cần làm gì?  
Các cá nhân từ 5 tuổi trở lên sẽ được yêu cầu hoàn thành đánh 
giá chức năng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo 
hội đủ điều kiện.  Đánh giá này sẽ xác định điều kiện hội đủ 
để nhận tài trợ miễn trừ HCBS IDD.  
 
Quý vị có thể chọn truy cập các dịch vụ Quản Lý Hồ Sơ Mục Tiêu 
(TCM) nếu quý vị có Medicaid Tiêu Mục XIX hoặc nếu không, 
Medicaid sẵn sàng hỗ trợ chi trả riêng cho các dịch vụ TCM.  Nếu 
quý vị chọn nhận các dịch vụ TCM, thì chúng tôi sẽ giới thiệu quý 
vị đến cơ sở quý vị chọn trong vòng 10 ngày làm việc.  
 
Có danh sách chờ cho tất cả các dịch vụ không?  
Không có danh sách chờ cho các dịch vụ.  Tuy nhiên, có danh 
sách chờ để nhận tài trợ của Chương Trình HCBS-IDD. Quý 
vị có thể hội đủ điều kiện nhận tài trợ khác thông qua các 
chương trình SCDDO như Hỗ Trợ Gia Đình, Quỹ Tài Trợ 
Một Lần, Hỗ Trợ Khách Hàng Ngẫu Nhiên, v.v. Quý vị cũng 
có thể chọn thanh toán riêng.  
 
Nếu tôi không tìm thấy thẻ An Sinh Xã Hội của mình 
thì sao?  
Chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ giấy tờ trao đổi thông tin chính 
thức nào từ Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội cho thấy số an 
sinh xã hội bằng văn bản. Giấy tờ đó có thể bao gồm thư phúc 
lợi hoặc xác nhận yêu cầu cấp thẻ thay thế.  

 
Để Biết Thêm Thông Tin:  

Tổ Chức Người Khuyết Tật Phát Triển Quận Sedgwick 
615 N. Main 

Wichita, KS 67203 
E-mail: scddo@sedgwick.gov 

316-660-7630 
TTY 316-660-4893 

www.sedgwickcounty.org  

Tháng 8 năm 2020  


