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Ủy Ban Tài Trợ  

Các Câu Hỏi Thường Gặp  
 
Làm thế nào để tôi có thể tìm hiểu thêm về các yêu cầu tài trợ?  
 Để biết thông tin, được hỗ trợ, hoặc nhận bản in của thông 

tin này, vui lòng gọi số 316-660-7630 hoặc truy cập trang 
web của SCDDO tại www.sedgwickcounty.org.  

 TCM được đào tạo ban đầu và liên tục về các yêu cầu của 
Ủy Ban Tài Trợ.  

 
Có những loại nguồn tài trợ nào?  
 Hỗ Trợ Gia Đình — dành cho các cá nhân sống cùng gia đình 

để chi trả cho các chi phí liên quan đến IDD của một cá nhân.  
 Hỗ Trợ Khách Hàng Ngẫu Nhiên / Quỹ Tài Trợ Một Lần 

— để hỗ trợ các cá nhân có nhu cầu chưa được Medicaid, 
Quỹ Chương Trình HCBS hoặc các bảo hiểm tư nhân 
khác đáp ứng.  

 Ngoại Lệ Danh Sách Chờ — Tiếp Cận Khủng Hoảng 
hoặc Nhóm Dân Số Ưu Tiên  
 

Khủng hoảng là gì?  
Khủng hoảng được định nghĩa là những cá nhân:  
 Cần được bảo vệ trước sự lạm dụng, bỏ bê hay lợi dụng 

đã được xác nhận hoặc cần hồ sơ bằng văn bản về hành 
động đang chờ xử lý cho sự lạm dụng, bỏ bê hay lợi 
dụng; và/hoặc  

 Có nguy cơ đáng kể, sắp xảy ra và có khả năng gây tổn 
hại nghiêm trọng cho bản thân hoặc người khác trong 
hoàn cảnh hiện tại của họ.  

Những cá nhân tin rằng bản thân họ đang gặp tình trạng khủng 
hoảng nên liên hệ với TCM của mình để được hướng dẫn 
thêm về quy trình.  
 
Nhóm dân số ưu tiên là gì?  
 Trẻ em nhận giám hộ của Sở Trẻ Em và Gia Đình (DCF) có 

các nhu cầu không được cha mẹ nuôi tạm thời và hệ thống 
chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời đáp ứng hoặc các cá nhân 
chuyển tiếp sang dịch vụ dành cho người trưởng thành  

 Chuyển Tiếp Miễn Trừ — những cá nhân bị mất tài trợ do 
chấm dứt các dịch vụ của chương trình Hỗ Trợ Công 
Nghệ, Tự Kỷ hoặc Chấn Thương Não.  

 Cá nhân xuất viện từ Cơ Sở Điều Trị Tâm Thần Nội Trú 
(PRTF) đã nhận được Quỹ của Chương Trình HCBS-IDD 
trước khi nhập viện.  

 Quân nhân tại ngũ hoặc quân nhân danh dự đã giải ngũ 
và/hoặc thành viên trong gia đình ruột thịt.  

Mục Đích  
Ủy Ban Tài Trợ phản hồi các yêu cầu về dịch vụ và hỗ trợ từ 
những cá nhân hội đủ điều kiện nhận dịch vụ dành cho 
người khuyết tật trí tuệ và/hoặc phát triển (IDD).  
  
Quy Trình Yêu Cầu  
 Người Quản Lý Hồ Sơ Mục Tiêu (TCM) của cá nhân 

nộp yêu cầu. Các cá nhân không có TCM nên liên hệ 
với bộ phận Tiếp Cận Dịch Vụ của SCDDO để được  
hỗ trợ.  

 Ủy Ban Tài Trợ họp hàng tuần để xem xét tất cả các yêu 
cầu tài trợ và bao gồm ít nhất ba thành viên nhóm quản 
lý SCDDO hoặc người được chỉ định của họ.  

 
Cuộc Hẹn  
Điều Phối Viên TCM của SCDDO sẽ sắp xếp các cuộc hẹn 
để trình bày thông tin bổ sung cho ủy ban hoặc trong quy 
trình kháng nghị.  
 Các cá nhân, cha mẹ, người giám hộ, TCM và/hoặc gia 

đình có thể được yêu cầu tham dự trực tiếp hoặc qua 
điện thoại.  

 Các cuộc hẹn có thể được giới hạn trong 15 phút.  
  
Quyết Định  
Ủy Ban đưa ra quyết định dựa trên nhu cầu khuyết tật của cá 
nhân, các tài liệu nhận được và sự sẵn có của quỹ tài trợ. 
Thang phí theo thu nhập được áp dụng khi quyết định việc 
phân bổ để ủy ban có thể xem xét nhiều yêu cầu cho nhiều 
cá nhân hơn thông qua việc chia sẻ chi phí. Quyết định tài 
trợ được thông báo bằng văn bản cho cá nhân/người giám hộ 
cũng như TCM.  
 
Kháng Nghị  
 Có thể kháng nghị các quyết định trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày ủy ban đưa ra quyết định.  
 TCM có thể hỗ trợ các cá nhân kháng nghị. Nếu một cá 

nhân không có TCM, vui lòng liên hệ với bộ phận Tiếp 
Cận Dịch Vụ của SCDDO để được hỗ trợ thêm.  

 Sau 30 ngày kháng nghị đầu tiên, các cá nhân có thể 
tham khảo Chính Sách Giải Quyết Tranh Chấp của 
SCDDO, có trên trang web của SCDDO bằng cách sử 
dụng số tham chiếu chính sách A-04, để biết thêm các 
hành động xử lý tranh chấp.  

 

Tháng 2 năm 2019  


