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DDA là gì? 

Cơ Quan Quản Lý Người Khuyết Tật Phát Triển Maryland (DDA) cung cấp các dịch vụ và 
hỗ trợ cho trẻ em cũng như người lớn bị khuyết tật phát triển ở mọi lứa tuổi. 

Quý vị đủ điều kiện nhận các dịch vụ DDA nếu (1) DDA nhận thấy rằng quý vị là người khuyết 
tật phát triển, (2) DDA đã tài trợ cho quý vị và (3) quý vị đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện 
về tài chính và chuyên môn. Những người bắt đầu được hưởng dịch vụ DDA thường tiếp tục được 
hưởng dịch vụ miễn là họ vẫn đủ điều kiện. Truy cập dda.health.maryland.gov để biết thêm 
thông tin. 

 
 

 

Danh sách chờ của DDA là gì? 

DDA không thể đáp ứng tất cả những người 
được cho là hội đủ điều kiện vì DDA có nguồn tài 
trợ hạn chế. Những người khuyết tật phát triển 
hội đủ điều kiện mà sẽ cần đến các dịch vụ của 
DDA trong vòng chưa đầy ba năm sẽ nằm trong 
danh sách chờ của DDA. Nếu DDA tin rằng quý vị 
sẽ không cần đến các dịch vụ trong vòng ba năm, 
quý vị sẽ được đưa vào 
“Sổ Đăng Ký Nhu Cầu Tương Lai” thay vì danh 
sách chờ. Những người trong danh sách chờ sẽ có 
Điều Phối Viên Dịch Vụ Cộng Đồng (CCS). Những 
người nằm trong Sổ Đăng Ký Nhu Cầu Tương Lai 
sẽ không có CCS. DDA xếp mỗi người trong danh 
sách chờ vào một “danh mục ưu tiên”. 

Danh mục ưu tiên DDA là gì? 

DDA có các quy tắc về người nhận dịch vụ và 
người sẽ cần phải chờ. Mỗi người được chỉ định 
vào một nhóm tùy theo nhu cầu của họ, khả năng 
của người chăm sóc họ và thời gian chờ các dịch 
vụ. Mỗi nhóm được gọi là một danh mục ưu tiên. 
Các quy tắc mô tả các danh mục ưu tiên. Vui lòng 
xem tờ thông tin có tiêu đề 
“Cơ Quan Quản Lý Người Khuyết Tật Phát Triển 
Maryland” để biết thêm thông tin. 

Danh Mục Ưu Tiên DDA: 
 

• Giải Quyết Khủng Hoảng, nghĩa là quý vị là người 
vô gia cư, người chăm sóc của quý vị không còn 
có thể hỗ trợ quý vị hoặc quý vị có nguy cơ bị tổn 
hại hoặc có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho 
người khác 

• Thanh thiếu niên chuyển tiếp ở độ tuổi 21 hoặc 22, hoặc 
• Sống trong một cơ sở từ thiện. 

 
Sổ Đăng Ký Nhu Cầu Tương Lai là gì? 

Khi DDA quyết định rằng một cá nhân là người 
khuyết tật phát triển sẽ không cần các dịch vụ 
trong vòng ba năm, DDA xếp họ vào một 
danh sách khác được gọi là Sổ Đăng Ký Nhu 
Cầu Tương Lai. 

 
 

 

 
DDA: Danh Sách Chờ 

Dành cho người khuyết tật phát triển và những người hỗ trợ họ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nằm trong Danh 
Sách Chờ hoặc Sổ Đăng Ký Nhu Cầu Tương 
Lai của DDA và hoàn cảnh của tôi thay đổi? 

Quý vị có thể yêu cầu được chuyển sang một danh mục ưu 
tiên khác nếu hoàn cảnh của quý vị thay đổi hoặc nếu quý 
vị cho rằng DDA đã nhầm lẫn. Nếu quý vị nằm trong Danh 
Sách Chờ hoặc Sổ Đăng Ký Nhu Cầu Tương Lai của DDA 
và quý vị cần DDA thực hiện thay đổi — bao gồm cả 
trường hợp nếu quý vị có nhu cầu khẩn cấp hoặc đang gặp 
khủng hoảng — hãy gọi cho Điều Phối Viên của Dịch Vụ 
Cộng Đồng của quý vị (nếu quý vị có) hoặc DDA (1-844-
253-8694). 

 

Tại sao không có đủ kinh phí để hỗ trợ tất cả 
những người trong danh sách chờ? 

Hầu hết những người bắt đầu được hưởng các dịch vụ 
DDA sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ từ năm này qua năm 
khác. Ngân sách hàng năm của DDA phải tăng lên mỗi 
khi một cá nhân mới được hưởng dịch vụ. 
DDA hiện chi gần một tỷ đô la để hỗ trợ khoảng 15.000 
người. Mỗi năm ngân sách tăng lên để phục vụ nhiều 
người hơn bao gồm cả thanh thiếu niên đang chuyển tiếp 
và những người đang gặp khủng hoảng và để giúp giảm 
chi phí gia tăng. Nhưng DDA vẫn không có đủ kinh phí để 
hỗ trợ tất cả mọi người trong danh sách chờ. 

Tôi có thể giúp gì? 

Ở Maryland, thống đốc là người đưa ra quyết định 
về số tiền mà DDA được nhận mỗi năm. Đại Hội Đồng 
Maryland phê chuẩn ngân sách của thống đốc. Mỗi năm, 
những người ủng hộ làm việc rất chăm chỉ để thông báo 
cho thống đốc và các nhà lập pháp tiểu bang về tầm quan 
trọng của các dịch vụ DDA. Quý vị có thể giúp đỡ bằng 
cách tham gia các nhóm vận động như: 

Arc Maryland 
www.thearcmd.org 

People on the Go Maryland 
www.peopleonthegomaryland.com 

 
Quý vị cũng có thể được cập nhật thông tin và tìm hiểu 
thời gian và cách thức để giúp vận động tài trợ và cải 
thiện dịch vụ bằng cách nhận thông tin liên lạc từ: 

 
• Hội Đồng Khuyết Tật Phát Triển Maryland (md-

council.org) 
• Quyền của Người Khuyết Tật Maryland (disabilityrightsmd.org) 
• Trung Tâm Dành Cho 

Người Khuyết Tật Phát Triển Maryland 
(www.kennedykrieger.org/community/ maryland-
center-developmental-disable) 

 

 
Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc về thông tin này hoặc cần hỗ trợ tìm các nguồn thông tin về khuyết tật khác, 

hãy liên hệ với Người Tìm Kiếm Tài Nguyên tại Kennedy Krieger qua điện thoại hoặc email: 
800-390-3372 • TTY MD Dịch Vụ Tiếp Âm 711 • resourcefinder@kennedykrieger.org 

 
Tờ thông tin này được thực hiện dưới sự sự hợp tác giữa Trung Tâm Dành Cho Người Khuyết Tật Phát Triển Maryland tại 

Viện Kennedy Krieger, Quyền của Người Khuyết Tật Maryland và Hội Đồng Người Khuyết Tật Phát Triển Maryland. 
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