Đưa ra Quyết định
được Hỗ trợ

Đưa ra quyết định được hỗ
trợ là gì?
Việc đưa ra quyết định được hỗ trợ cho phép
quý vị đưa ra những lựa chọn về cuộc sống
của chính mình với sự hỗ trợ từ gia đình,
bạn bè đáng tin cậy hoặc một chuyên gia mà
quý vị chọn.
•

Quý vị có thể sử dụng khả năng đưa ra
quyết định được hỗ trợ để xác định ai là
người quý vị muốn hỗ trợ và cách quý vị
muốn được hỗ trợ.
• Người hỗ trợ quý vị chọn có thể giúp quý
vị thu thập thông tin, đánh giá các tuỳ
chọn hoặc truyền đạt quyết định của quý
vị cho những người khác.
• Đưa ra quyết định được hỗ trợ là một
phương cách tiếp cận mà tất cả mọi người
sử dụng vào một thời điểm nào đó.
• Việc đưa ra quyết định được hỗ trợ có
thể là một sự tiện lợi quan trọng để yêu
cầu nếu quý vị cần hỗ trợ bổ sung để thu
thập thêm thông tin, đánh giá các tùy chọn
hoặc truyền đạt quyết định của quý vị cho
người khác.
Thông báo về việc chuyển giao quyền hạn
Ít nhất một năm trước khi một học sinh tròn 18
tuổi, khu học chánh thông báo cho học sinh và
phụ huynh biết rằng các quyền sẽ được chuyển
giao cho học sinh vào lúc 18 tuổi. Việc đưa ra
quyết định được hỗ trợ là một tùy chọn quan
trọng cần suy nghĩ trước khi chuyển sang các
tùy chọn hạn chế hơn như chế độ giám hộ.

Tôi có thể tìm hiểu thêm chi tiết ở đâu?
• Tìm hiểu thêm tại: Trang web Đưa ra
Quyết định được Hỗ trợ của Bộ Xã hội
Oregon: https://www.oregon.gov/dhs/
Supported-Decision-Making/Pages/
index.aspx
• Trang web của Bộ Giáo dục Oregon:
https://www.oregon.gov/ode/studentsand-family/SpecialEducation/
SecondaryTransition/Pages/SecondaryTransition-for-Students-withDisabilities.aspx
• Trang web Nguồn lực về Giáo dục
Chuyển tiếp Oregon tại: https://
sites.google.com/mesd.k12.or.us/
oregontransitioneducation/selfdetermination-communication
Quý vị có thể lấy tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác,
bản in lớn, chữ nổi Braille hoặc định dạng quý vị thích.
Liên hệ với Văn phòng Phụ trách Dịch vụ Người Khuyết
tật Phát triển theo số 503-945-5811 hoặc gửi email đến
dd.directorsoffice@dhsoha.state.or.us. Chúng tôi chấp
nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể
bấm số 711 (đường dây dành cho người khiếm thính hoặc
khuyết tật phát âm).
DHS 3991 (12/2021) VI

Quý vị có quyền lựa chọn trong cuộc sống của
mình! Khi đủ 18 tuổi, quý vị có quyền lựa chọn
những điều sau đây như:
•
•
•
•
•
•
•

Nơi sinh sống
Nơi đi học
Nơi làm việc
Đi chơi với ai
Cách tiêu tiền của quý vị
Những loại hỗ trợ quý vị cần hoặc muốn, và
Quý vị muốn ai hỗ trợ quý vị.

Quý vị cũng có thể:
•
•
•
•

Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử
Thực hành tôn giáo quý vị muốn
Giao kết hợp đồng và
Đưa ra quyết định về điều trị y tế.

Ít hạn chế nhất

Liên tục hỗ trợ
việc đưa ra
quyết định

Các tùy chọn hỗ trợ cho bất kỳ loại quyết
định nào (theo yêu cầu của người đó)
 Đưa ra quyết định được hỗ trợ
 Giấy Cho phép Tiết lộ Thông tin
 Quản lý hồ sơ và các dịch vụ liên quan

 Có nhiều loại hỗ trợ việc đưa ra quyết
định. Các tùy chọn hỗ trợ này có thể được
sử dụng một mình hoặc kết hợp với các
loại hỗ trợ khác.

Hỗ trợ về sức khỏe và các quyết định
về an sinh

 Tùy chọn cho phép quý vị lưu giữ nhiều
quyền của mình hơn thì luôn luôn được
khám phá và sử dụng trước các tùy
chọn hạn chế hơn.

Hạn chế nhiều nhất

 Ngay cả khi quý vị sử dụng một tùy chọn
hỗ trợ hạn chế hơn, chẳng hạn như quyền
giám hộ hoặc quyền bảo hộ, quý vị phải
được hỗ trợ để đưa ra quyết định của
riêng mình.

 Các đại diện cho việc chăm sóc
sức khỏe
 Chỉ định người đại diện trong tờ
khai điều trị bệnh tâm thần
 Những người ủng hộ việc chăm sóc
sức khỏe
 Quyền giám hộ (chỉ được sử dụng khi
không thể có tùy chọn ít hạn chế hơn)

Hỗ trợ cho các quyết định về tiền bạc và tài sản
 Tài khoản ABLE
 Trợ giúp trong việc quản lý tiền bạc
 Tài khoản chung

Hỗ trợ cho các quyết định về tiền bạc và tài sản
 Người đai diện nhận tiền của An sinh Xã hội
 Giấy ủy quyền
 Các quỹ tín thác
 Bảo hộ

