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

     Tư Vấn Lựa Chọn  
Tư Vấn Lựa Chọn là gì?  
Tư vấn lựa chọn là một quy trình tương tác trong đó các cá 
nhân được nhận thông tin về các nhà cung cấp và nguồn lực có 
sẵn trong cộng đồng. Thông tin này sẽ giúp họ đưa ra lựa chọn 
sáng suốt về các dịch vụ và hỗ trợ liên quan đến khuyết tật.  
 

Quy trình này được định hướng bởi cá nhân hội đủ điều kiện 
nhận các dịch vụ của chương trình khuyết tật trí tuệ/phát 
triển (I/DD) và có thể bao gồm những người khác được 
người đó lựa chọn hoặc những người được ủy quyền hợp 
pháp để thay mặt cá nhân đó đưa ra quyết định.  
 

Tại sao lại có quy trình Tư Vấn Lựa Chọn?  
giúp đỡ những người được xác định là hội đủ điều kiện nhận 
các dịch vụ của chương trình I/DD một cách công bằng để họ:  
 hiểu rõ các loại dịch vụ cộng đồng có sẵn ở Quận 

Sedgwick và cách liên hệ với các nhà cung cấp tiềm năng  
 quyết định những dịch vụ cộng đồng họ muốn nhận  
 tiếp cận các dịch vụ từ (các) nhà cung cấp họ chọn  
 

Ai thực hiện Tư Vấn Lựa Chọn?  
Chuyên gia tiếp cận dịch vụ của SCDDO sẽ cung cấp thông 
tin không có xung đột, cho phép quý vị đưa ra lựa chọn sáng 
suốt về các dịch vụ hoặc nhà cung cấp mà quý vị muốn nhận 
được hỗ trợ tại Quận Sedgwick.  Cá nhân được phục vụ, 
người giám hộ của họ hoặc một đối tác cộng đồng như điều 
phối viên chăm sóc từ Tổ Chức Chăm Sóc Có Quản Lý 
(MCO), đại diện từ Sở Dịch Vụ Người Cao Tuổi và Người 
Khuyết Tật Kansas (KDADS), người quản lý trường hợp 
mục tiêu (TCM), nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng (CSP) 
hoặc một tổ chức khuyết tật phát triển cộng đồng (CDDO) 
từ một quận khác ở Kansas có thể yêu cầu tư vấn lựa chọn. 
Quy trình tư vấn lựa chọn sẽ chỉ được thực hiện trực tiếp với 
cá nhân/người giám hộ. Có thể hoàn tất quy trình tư vấn lựa 
chọn trực tiếp hoặc qua điện thoại.  
 

Khi nào nên tiến hành Tư Vấn Lựa Chọn?  
Nên tiến hành Tư Vấn Lựa Chọn trong các trường hợp sau:  
 một người được xác định là hội đủ điều kiện nhận các 

dịch vụ của chương trình I/DD  
 một người muốn chọn một TCM được tài trợ thông qua 

Medicaid Tiêu Mục XIX hoặc thỏa thuận thanh toán tư nhân  
 xác định thấy có một nhu cầu liên quan đến I/DD chưa 

được đáp ứng và cá nhân hoặc người giám hộ cần được 
trợ giúp để xác định các nguồn lực trong cộng đồng  

 

 mới tiếp cận Dịch Vụ Tại Nhà và Cộng Đồng (HCBS) 
hoặc Medicaid được cấp cho một người hội đủ điều 
kiện và cần chọn MCO, TCM và/hoặc (các) nhà cung 
cấp dịch vụ khác.  

 một người cần chọn (các) nhà cung cấp sau khi đồng ý 
chấp nhận đề nghị tài trợ cho các dịch vụ  

 một người muốn chọn nhà cung cấp mới cho các dịch 
vụ của chương trình I/DD hiện tại  

 một người đang nhận dịch vụ và được MCO của họ xác 
định là cần một dịch vụ mới  

 một cá nhân được xuất viện khỏi ICF/ID hoặc cơ sở 
điều dưỡng công cộng/tư nhân  

 một người đang nhận dịch vụ từ khu vực CDDO khác 
chuyển dịch vụ của họ đến Quận Sedgwick  

 hàng năm tại buổi đánh giá chức năng cá nhân  
 hàng năm trong giai đoạn ghi danh mở hoặc khi cần hỗ 

trợ để thay đổi MCO  
 các hoàn cảnh khác theo chỉ dẫn của chính sách KDADS  
 

Điều gì sẽ xảy ra sau khi tôi đưa ra lựa chọn của 
mình?  
Sau khi hoàn thành quy trình tư vấn lựa chọn và (các) lựa 
chọn được đưa ra, nhân viên SCDDO sẽ ghi lại (các) lựa 
chọn và thông báo cho KDADS, MCO của cá nhân và các 
nhà cung cấp được chọn.  MCO sẽ cập nhật Kế Hoạch Dịch 
Vụ Tích Hợp (ISP) của người đó để phản ánh việc tiếp cận 
hoặc thay đổi mới trong tài liệu về tư vấn lựa chọn.  Các 
nhà cung cấp được chọn có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ 
cho cá nhân sau khi MCO cho phép các dịch vụ.  
 

Vui lòng lưu ý:  Thông tin do SCDDO cung cấp trong 
quy trình tư vấn lựa chọn nhằm mục đích giúp các cá 
nhân hoặc người giám hộ của họ đưa ra quyết định sáng 
suốt về các dịch vụ trong một môi trường không có 
xung đột và không được coi là sự đảm bảo, đề nghị hoặc 
cho phép các dịch vụ.   

Để Biết Thêm Thông Tin:  
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