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Vai trò của hệ thống – Dịch vụ dành cho người lớn

CHÍNH PHÚ LIÊN BANG
SSI

Quản Trị An Sinh Xã Hội

• Trợ cấp sinh hoạt cơ bản
• Liên kết với Medicaid
• Thực hiện bởi Văn phòng
Dịch vụ Cộng đồng Tiểu
bang

• Công dân Mỹ
• Khuyết tật về mặt y tế
• Nộp đơn từ 18 tuổi trở xuống dựa trên thu nhập
866-563-4595
Everett
877-575-5197
Lynnwood
800-772-1213
www.ssa.gov

SSDI/DAC

• Được trả vào hệ thống
thông qua việc làm
• Hoặc dựa vào phụ huynh
• Medicare

CƠ QUAN TIỂU BANG
DSB

DCYF

Bộ dịch vụ cho người mù

Bộ

Bộ Trẻ em, Thanh niên và Gia đình

Các dịch vụ hỗ trợ gia đình, trường học, di chuyển và việc làm
800-552-7103

* Dịch vụ bảo vệ trẻ em *Học tập sớm
*Nuôi dưỡng *Cấp phép/Nhận con nuôi
425-339-4768 Everett
425-977-6700 Lynnwood
360-651-6900 Smokey Point
https://www.dcyf.wa.gov/

www.dsb.wa.gov

DDA

Bộ Dịch Vụ Y Tế Xã Hội (DSHS)

Quản lý khuyết tật phát triển

Có thể đăng ký ở mọi lứa tuổi cho:
• Dịch vụ can thiệp sớm (Sơ sinh-3 tuổi)
• Quản lý hồ sơ
• Hỗ trợ việc làm (nếu có)
• Chương trình Sống được Hỗ trợ
• Giới thiệu nhà cho gia đình người lớn
• Dịch vụ chăm sóc cá nhân (nếu đủ điều
kiện)
425-740-6400….Everett
www.dshs.wa.gov/dda

ODHH

Văn phòng người điếc và khiếm thính

Các dịch vụ hỗ trợ giao tiếp, DSHS và
sinh hoạt hàng ngày.
800-552 7103

https://www.dshs.wa.gov/altsa/office-deafand-hard-hearing

DVR

Phòng phục hồi nghề

Bắt đầu làm việc với học sinh trong năm
học cuối của họ để chuẩn bị cho việc làm
425-339-4880 Everett
425-977-6600 Lynnwood
360-651-6120 Smokey Pt
www.dshs.wa.gov/dvr

CSO

Văn phòng Dịch vụ Cộng đồng

* Medicaid * Chăm sóc trẻ * Thức ăn
* Tài chính *Việc làm
Everett Lynnwood
Sky Valley Smokey Point
1-877-501-2233

https://www.dshs.wa.gov/esa/onlinecommunity-services-office-cso

HCS

Dịch vụ gia đình & cộng đồng
Phục vụ người già và người lớn
khuyết tật không đủ điều kiện cho DDA
• COPES (Nhu cầu thể chất)
• MPC (Chăm sóc cá nhân)
• Cơ sở điều dưỡng
• AFH (Nhà Gia Đình Người Lớn)
• Hỗ trợ cuộc sống
425-339-4010 Everett
425-977-6530 Lynnwood
360-651-6800 Smokey Pt
www.dshs.wa.gov/altsa

APS

Dịch vụ bảo vệ người lớn

Điều tra những người lớn bị tổn thương,
lạm dụng và bỏ rơi
1-866-363-4276

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Khuyết Tật Phát Triển Hạt Snohomish
www.snohomishcountywa.gov/dd

Hợp đồng với cộng đồng bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Dịch vụ can thiệp sớm (Sơ sinh-3 tuổi)

Nhà cung cấp việc làm (Phát triển việc làm / huấn luyện việc làm)
Dịch vụ lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm (Việc làm)
Kết nối các gia đình- Arc of Snohomish County
Lãnh đạo và Vận động- Arc of Snohomish County
Xây dựng Cộng đồng Hòa nhập- Trung tâm Hỗ trợ Gia đình

12.7.2020 - \\snoco\sdrives\SHS_Data\DD\S2W - FORMS\Forms-Handouts

Thông tin liên hệ cho Nhân viên DD:
Quản lý chương trình/DD Board
Dịch vụ can thiệp sớm (Sơ sinh-3 tuổi)
Dịch vụ Hướng nghiệp (Việc làm được Hỗ trợ )
Công cụ lập kế hoạch phúc lợi an sinh xã hội
Điều phối viên thông tin chuyển tiếp (18-21)
Thông tin / Giáo dục / Hợp đồng cộng đồng

425-388-7208
425-388-7402
425-388-7475
425-388-7259
425-388-7476
425-388-7320

