Thông tin dành cho Gia đình về Hội

đủ Điều kiện
Community Living British Columbia (CLBC) mang đến sự hỗ trợ và các dịch vụ dành cho
những người trưởng thành phù hợp và gia đình của họ. CLBC có chính sách về tính thích
hợp để giúp mọi người hiểu các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện, và để giúp nhân viên đưa ra
những quyết định xác đáng và công bằng. Tờ thông tin này trả lời một số câu hỏi thường
gặp liên quan đến chính sách về tính thích hợp của chúng tôi.
Để nhận được các dịch vụ của CLBC, thành viên gia đình quý
vị phải đủ 19 tuổi hoặc hơn nhưng họ có thể đăng ký hội đủ
điều kiện sau sinh nhật lần thứ 16.
Ai đủ điều kiện tham gia CLBC?
 CLBC mang đến sự hỗ trợ dành cho những người trưởng
thành bị khuyết tật.
 Tổ Chức Hỗ Trợ Cá Nhân của CLBC (PSI) cung cấp các dịch vụ
dành cho những người trưởng thành gặp hạn chế đáng kể cả
về chức năng thích ứng và được chẩn đoán mắc phải Chứng Rối
Loạn Vì Rượu Ở Thai Nhi (FASD) hoặc Chứng Rối Loạn Tính Tự Kỷ
(ASD) (ASD chính thức được hiểu là Chứng Rối Loạn Phát Triển
Lan Tỏa)

CLBC có hai nhóm tiêu chuẩn để hội đủ điều kiện. Để đủ tiêu
chuẩn một người phải đủ 19 tuổi hoặc hơn và họ phải đáp ứng
đầy đủ các tiêu chuẩn về Khuyết Tật về Phát triển hoặc Tổ Chức
Hỗ Trợ Cá Nhân.

Làm thế nào CLBC xác định được sự hội đủ điều kiện?
Thành viên gia đình quý vị cần có những tài liệu đặc biệt, như là
đánh giá của chuyên gia cho thấy họ đáp ứng các tiêu chuẩn đủ
điều kiện của CLBC. CLBC chấp nhận văn bản đánh giá của một
số chuyên gia được duyệt, cho mỗi đánh giá khác nhau.
Các điều phối viên của CLBC chịu trách nhiệm xác nhận về việc
đủ điều kiện. Họ quyết định dựa trên các thông tin được cung
cấp trong các văn bản đánh giá và các tài liệu quý vị nộp.
Điều phối viên có thể cung cấp cho quý vị thông tin về các
chuyên gia có thể hoàn thành các đánh giá. Điều phối viên có

thể cung cấp cho quý vị thông tin về các chuyên gia có thể hoàn
thành các đánh giá đặc biệt.

TIÊU CHUẨN để HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Khuyết tật về Phát triển
Một người trưởng thành có:

chức năng thần kinh bị suy giảm đáng kể

chức năng thích ứng bị suy giảm đáng kể

những khuyết tật này phải bắt đầu trước tuổi 18


Sáng kiến Hỗ Trợ Cá Nhân

Một người trưởng thành không bị khuyết tật về
phát triển nhưng:
bị hạn chế đáng kể về chức năng thích ứng

VÀ HOẶC LÀ
được chẩn đoán mắc phải Chứng Rối Loạn Vì

Rượu Ở Thai Nhi (FASD)
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Những tài liệu nào là bắt buộc phải có để xác định việc hợp
đủ điều kiện của một người bị Khuyết tật về Phát triển?
Thành viên gia đình quý vị sẽ cần đánh giá của một chuyên
gia được chấp thuận trong đó ghi rõ họ có “Tiêu Chuẩn Chẩn
Đoán cho Sự Chậm Phát Triển Về Trí Tuệ” được trích dẫn trong
DSM-IV-TR.
Quý vị cũng có thể phải nộp Phiếu Tóm Tắt Đánh Giá CLBC nếu
phần A của phiếu được hoàn thành bởi một chuyên gia được
chấp thuận.

Những tài liệu nào được yêu cầu để xác định hội đủ điều kiện
cho Sáng kiến Hỗ Trợ Cá Nhân (PSI)?
Thành viên gia đình quý vị sẽ cần có:
 Phiếu Tóm Tắt Đánh Giá CLBC được hoàn thành bởi một

chuyên gia được chấp thuận, VÀ
 Một phiếu báo cáo Chức Năng Thích Ứng hoàn thành bởi một
chuyên gia được chấp thuận trong đó cho thấy người này gặp
những hạn chế đáng kể về chức năng thích ứng. CLBC sẽ chấp
nhận một trong công cụ đánh giá cho phiếu báo cáo Chức Năng
Thích Ứng. Phiếu đánh giá phải ghi rõ công cụ đánh giá nào đã
được sử dụng, VÀ HOẶC LÀ

A. Phiếu đánh giá xác nhận chẩn đoán FAS hoàn thành bởi một
chuyên gia được chấp thuận, HOẶC

Làm thế nào để tôi biết được quyết định về đủ điều kiện?
Sau khi quyết định đã được đưa ra, quý vị sẽ nhận được thư
từ điều phối viên CLBC thông báo cho quý vị thành viên gia
đình quý vị có đủ điều kiện hưởng các dịch vụ dành cho người
trưởng thành của CLBC hay không.

Sẽ thế nào nếu việc đủ điều kiện đã được xác nhận?
Điều phối viên CLBC sẽ liên lạc với quý vị và thành viên gia đình
quý vị và thông báo cho quý vị về các bước tiếp theo, khung
thời gian và các khả năng trong tương lai. Điều phối viên cũng
sẽ ghi lại các yêu cầu dịch vụ. Quý vị sẽ nhận được thông tin về
các quy trình và quy định có liên quan của CLBC.

Tôi có thể đăng kí CLBC từ ngoài BC được không?
Quý vị có thể, nhưng quý vị phải theo đúng quá trình như vậy
và nộp đúng các tài liệu cần thiết như bất kì ai trong BC. Mặc dù
quý vị có thể đăng kí các dịch vụ hỗ trợ của CLBC từ ngoài BC
quý vị sẽ không được hưởng các dịch vụ được tài trợ của CLBC
cho tới khi quý vị chuyển đến BC.
Đây chỉ là một tờ thông tin. Hãy đọc Quy Định về Điều kiện được
nhận Hỗ Trợ và Các Dịch Vụ của CLBC để biết thêm chi tiết www.
communitylivingbc.ca under Policies and Publications > Policies.

B. Phiếu đánh giá xác nhận chẩn đoán ASD hoàn thành bởi một
chuyên gia được chấp thuận.

Làm thế nào để tôi đăng kí các dịch vụ hỗ trợ người trưởng
thành cho con tôi khi con tôi chưa phải là người trưởng
thành?
CLBC sẽ xem xét các tài liệu về những người thanh niên sau khi
họ 16 tuổi. CLBC muốn xác nhận con quý vị đủ điều kiện hưởng
các dịch vụ của người trưởng thành ngay sau khi sinh nhật 16
tuổi. Bắt đầu quá trình này sớm là rất quan trọng. Nếu con quý vị
đang nhận được sự hỗ trợ và các dịch vụ từ Bộ Phát Triển Trẻ Em
và Gia Đình quý vị có thể hỏi nhân viên MCFD của mình để hỗ
trợ thủ tục chuyển đổi và lấy các giấy tờ đánh giá cần thiết.

Mất bao lâu để xác định thành viên trong gia đình tôi có đủ
điều kiện hưởng các dịch vụ dành cho người trưởng thành
của CLBC?
Sau khi các tài liệu cần thiết đã được nộp, điều phối viên CLBC sẽ
xem xét các tài liệu và báo cho quý vị về tính thích hợp hoặc báo
cho quý vị nếu cần thêm thông tin gì khác.
Đôi lúc, không phải tất cả các tài liệu cần thiết đều được nộp
ngay lập tức hoặc các tài liệu đánh giá không cho thấy rõ người
đó có đủ điều kiện với CLBC không. Có thể mất vài tuần hoặc
thậm chí là vài tháng để có đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho
CLBC vì vậy bắt đầu quá trình này sớm là rất quan trọng.

Làm thế nào để đăng ký CLBC
Với những người vị thành niên đang nhận được dịch
vụ hỗ trợ từ Bộ Phát Triển Trẻ Em và Gia Đình (MCFD),
việc đầu tiên quý vị cần làm là liên lạc với nhân viên
MCFD của mình để hỗ trợ chuyển đổi.
Với người trưởng thành, việc đầu tiên quý vị hoặc
thành viên gia đình quý vị cần làm là liên lạc với điều
phối viên CLBC người sẽ cho quý vị biết về:
các giấy tờ phải có

những chuyên gia được chấp thuận có thể hoàn


thành những giấy tờ, đánh giá và chẩn đoán cần
thiết.

Với người trưởng thành, bắt đầu quá trình đăng kí
bằng cách gọi CLBC.
Đường Dây Miễn Phí: 1 877-660-2522
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