
QUÝ VỊ CÓ CẦN GIÚP ĐỠ DO BỊ KHUYẾT TẬT KHÔNG? 
 

 

Quý vị có tình trạng khuyết tật khiến quý vị khó có thể: 

□ Nộp đơn xin phúc lợi; 
□ Xác minh/xác nhận giấy tờ; 
□ Tới các buổi hẹn; hoặc  
□ Làm những việc khác theo yêu cầu của cơ quan DTA không?   

Chúng tôi có thể giúp quý vị.  Theo điều luật gọi là Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA-Americans 

with Disabilities Act), chúng tôi có thể giúp đỡ thêm quý vị hoặc điều chỉnh một số qui định.  Việc này 

gọi là trợ giúp đặc biệt.  Trợ giúp đặc biệt có thể giúp quý vị làm việc với Cơ Quan dễ dàng hơn. 

Ai có thể được nhận trợ giúp đặc biệt?   

Bất kỳ người nào bị khuyết tật đều có thể xin trợ giúp đặc biệt.  Điều này áp dụng cho những người bị 

khuyết tật về thể chất hoặc tâm thần. 

Có những dạng trợ giúp đặc biệt nào? 

Sau đây là ví dụ về các trợ giúp đặc biệt thường gặp. Quý vị cũng có thể đề nghị giúp đỡ theo các  

hình thức khác. 

□ Chúng tôi có thể thay đổi các qui định để quý vị không cần phải tới văn phòng của chúng tôi.  
Nếu cần phỏng vấn quý vị, chúng tôi có thể tới nhà quý vị hoặc phỏng vấn quý vị qua điện thoại. 

□ Chúng tôi có thể giúp quý vị xác minh giấy tờ. 
□ Chúng tôi có thể giúp quý vị điền các mẫu giấy tờ của DTA. 
□ Chúng tôi có thể giải thích các thông báo của DTA cho quý vị.  
 

Quý vị được trợ giúp đặc biệt như thế nào?  CHỈ CẦN YÊU CẦU! 

Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị cần giúp đỡ thêm, hãy cho nhân viên quản lý hồ sơ của quý vị biết.  Nhân 

viên quản lý hồ sơ của quý vị có thể giúp quý vị.  Nhân viên quản lý hồ sơ của quý vị sẽ làm việc với 

quý vị và Nhóm Trợ Giúp Đặc Biệt của ADA để biết cách giúp đỡ hiệu quả nhất. Các thành viên trong 

Nhóm Trợ Giúp Đặc Biệt ADA gồm có:  __________________________________     

Nếu DTA không đồng ý trợ giúp thêm khi quý vị đề nghị thì sao? 

Nếu quý vị không có được sự giúp đỡ mà quý vị nghĩ là quý vị cần, quý vị có thể đề nghị  Nhóm Trợ 

Giúp Đặc Biệt của Văn Phòng Trung Tâm (Central Office Accommodation) duyệt xét đề nghị của quý 

vị.  Nếu không đồng ý với quyết định 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 CHO NGƯỜI ĐANG XIN HOẶC NHẬN TRỢ 

CẤP TAFDC!   

Quý vị có gặp khó khăn về đọc, viết, trí nhớ hoặc hiểu không?   

Điều đó có gây khó khăn cho quý vị trong học tập hoặc trong công việc không?  Quý vị có thể xin một 

buổi khám dò tìm khuyết tật về nhận thức miễn phí nếu quý vị đang nộp đơn xin hoặc đang nhận trợ 

cấp TAFDC.  
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