
  
 

 
Quý vị có gặp khó khăn trong việc xin nhận trợ cấp không?    
Quý vị có gặp khó khăn trong việc duy trì trợ cấp không?      

Cơ quan có thể giúp quý vị. Theo một điều luật mang tên Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA), Cơ 
quan  có thể giúp đỡ thêm quý vị, cách giúp đỡ này được gọi là các biện pháp trợ giúp đặc biệt. Các biện 
pháp trợ giúp đặc biệt theo ADA có thể giúp quý vị làm việc với Cơ quan  dễ dàng hơn.  

Ai có thể được nhận trợ giúp đặc biệt?   Có những biện pháp trợ giúp đặc biệt nào?  

Nếu quý vị có một căn bệnh về thể chất hoặc tâm thần khiến quý vị khó làm một số công việc, quý vị có 
thể hội đủ điều kiện được nhận trợ giúp đặc biệt theo diện ADA.   
Ví dụ: Nếu quý vị có một căn bệnh về thể chất khiến quý vị khó tới được văn phòng của Cơ quan , chúng 
tôi có thể tới nhà quý vị hoặc thu xếp một buổi hẹn qua điện thoại.  
Nếu quý vị có một tình trạng khuyết tật về nhận thức khiến quý vị khó hiểu được các thông báo của Cơ 
quan , quản lý viên phụ trách hồ sơ của quý vị có thể giải thích các thông báo đó cho quý vị.   
Nếu quý vị khó hiểu được các mẫu giấy tờ của Cơ quan , quản lý viên phụ trách hồ sơ của quý vị cũng có 
thể giúp quý vị điền giấy tờ.  
Nếu quý vị (hay quên không có trí nhớ tốt), chúng tôi có thể gửi thư hoặc nhắn tin nhắc nhở quý vị.  
Có nhiều dạng trợ giúp đặc biệt cho quý vị .  

Quý vị được trợ giúp đặc biệt như thế nào?  CHỈ CẦN ĐỀ NGHỊ! 
Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị cần được giúp đỡ thêm, hãy cho quản lý viên phụ trách hồ sơ của quý vị biết.  
Quản lý viên phụ trách hồ sơ của quý vị có thể giúp đỡ quý vị. Quản lý viên phụ trách hồ sơ của quý vị sẽ 
làm việc với quý vị và Nhóm phụ trách Trợ Giúp Đặc Biệt ADA của văn phòng để tìm cách giúp đỡ tốt 
nhất.  
Các thành viên trong Nhóm phụ trách Trợ Giúp Đặc Biệt ADA:    
___________________________________________________________________________                                       
Nếu quý vị không nhận được sự giúp đỡ mà quý vị nghĩ là mình cần, quý vị có thể đề nghị Nhóm phụ 
trách Trợ Giúp Đặc Biệt của Văn Phòng Trung Tâm xem xét yêu cầu của quý vị. Sau thủ tục duyệt xét 
này, quý vị cũng có thể kháng cáo với Ban Điều Trần (Division of Hearings).    

KHÁM DÒ TÌM KHUYẾT TẬT VỀ NHẬN THỨC MIỄN PHÍ!   
Quý vị có gặp vấn đề khó khăn về Đọc, Viết, Nhớ hoặc Hiểu không? Tình trạng đó có gây khó khăn cho 
quý vị trong công việc hay học tập không?  Nếu có, quý vị muốn có một buổi khám dò tìm khuyết tật về 
nhận thức miễn phí của Cơ quan  dành cho những người  đang xin trợ cấp TAFDC hoặc đang nhận trợ cấp 
này.  

Khám dò tìm bệnh là bước đầu tiên để được giúp đỡ. Nếu quý vị có thể đang có một tình trạng khuyết tật 
về nhận thức, chúng tôi sẽ đài thọ chi phí duyệt xét toàn diện. Thủ tục duyệt xét này, cũng còn được gọi là 
khám đánh giá, sẽ bao gồm các gợi ý về những dịch vụ và biện pháp trợ giúp có thể giúp quý vị đạt được 
các mục tiêu học tập và làm việc của mình.   Hãy xin một buổi khám dò tìm bệnh miễn phí ngay hôm 
nay! 

Quý vị cần giúp đỡ vì quý vị có tình trạng khuyết tật? 

OCR-1 Flyer - Vietnamese (7/2010) 
26-416-0710-05 


