
 

Hội Đồng về Khuyết Tật Phát Triển của Tiểu Bang (SCDD) có sứ mệnh đảm bảo những 

người khuyết tật phát triển/trí tuệ và gia đình họ nhận được thông tin, dịch vụ, và hỗ trợ 

cần thiết để có một cuộc sống độc lập, trọn vẹn trong các cộng đồng mà họ chọn trên 

khắp tiểu bang California. 

Hội Đồng về Khuyết Tật Phát Triển của Tiểu Bang đánh giá cao việc đa số quý vị đã có 

câu trả lời đối với cuộc khảo sát về Kế Hoạch Tiểu Bang của Hội Đồng. Tổng cộng có 

6.329 câu trả lời đã được nhận qua trực tuyến cũng như các sự kiện và đào tạo cộng 

đồng (cuộc khảo sát được cung cấp bằng 17 ngôn ngữ khác nhau, ngoài tiếng Anh). Tất 

cả các câu trả lời đã được nhập vào cơ sở dữ liệu của Hội Đồng (Qualtrics) và được phân 

tích để xác định các vấn đề quan trọng nhất đối với những người khuyết tật phát triển/trí 

tuệ, gia đình họ và những người khác ở California. 

Các câu trả lời trong cuộc khảo sát cho thấy mọi người quan tâm nhất đến các lĩnh vực 

việc làm, nhà ở, giáo dục và an toàn/sức khỏe. Những người khuyết tật phát triển/ trí tuệ 

cho biết việc làm là quan trọng nhất đối với họ. Viên chức hội đồng đã nhận được 1.530 

bản khảo sát trong số những người gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha/Latinh, trong đó chỉ có 

496 bản khảo sát của người gốc Tây Ban Nha. Với những người nói tiếng Tây Ban Nha, 

giáo dục là mối quan tâm quan trọng nhất. 

Trên cơ sở yêu cầu của liên bang đối với công việc của Hội Đồng, mục tiêu dự kiến được 

chia thành ba (3) lĩnh vực: Tự vận động, Vận Động Chính Sách/Thay Đổi Hệ Thống, và 

Vận Động Chính Sách/Xây Dựng Năng Lực. Đối với mục tiêu Kế Hoạch Tiểu Bang, viên 

chức hội đồng đã phân tích loại công việc mà người dân ở California đã yêu cầu Hội Đồng 

thực hiện. Công việc này bao gồm đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, các sự kiện và dự án đặc biệt, 

đồng thời cung cấp thông tin và nguồn hỗ trợ. Về công tác thay đổi chính sách, hệ thống 

và dự án đặc biệt, thành viên Hội Đồng đã xác định tập trung vào các lĩnh vực việc làm, 

giáo dục, nhà ở và an toàn/sức khỏe. Về vấn đề đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, viên chức Hội 

Đồng sẽ cung cấp thông tin, đào tạo và nguồn hỗ trợ ở mọi lĩnh vực quan trọng đối với 

người khuyết tật và gia đình họ. 

Số hoạt động Hội Đồng dự kiến thực hiện và số người Hội Đồng dự kiến tiếp cận được 

dựa trên: 1) phân tích công việc đã được hoàn thành trong năm (5) năm qua, bao gồm số 

hoạt động đã thực hiện và số người đã tiếp cận; 2) Năng lực viên chức Hội Đồng và các 

nguồn hỗ trợ sẵn có; và, 3) việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm của 

Hội Đồng. Những con số được cung cấp ở mỗi mục tiêu trong dự thảo Kế Hoạch Tiểu 

Bang sẽ được trải khắp trong năm (5) năm giai đoạn tiếp theo (2022-26) của Kế Hoạch 

Tiểu Bang.  



Trên cơ sở các câu trả lời trong cuộc khảo sát (với hàng nghìn lời bình luận) 

và nghiên cứu do viên chức Hội Đồng thực hiện, Ủy Ban Kế Hoạch Tiểu Bang 

của Hội Đồng đã xây dựng Kế Hoạch Tiểu Bang dự kiến. Hội Đồng hiện đang 

yêu cầu sự xem xét cũng như những bình luận công khai về Kế Hoạch Tiểu 

Bang California dự kiến giai đoạn 2022-26. Giai đoạn bình luận công khai này 

sẽ được mở trong khoảng 45 ngày. 

 

Kế Hoạch Tiểu Bang Dự Kiến giai đoạn 2022-26 

 

Mục đích 1: Tự vận động 

 

Hội Đồng sẽ trao quyền cho những người khuyết tật phát triển/trí tuệ trở 

thành những người tự vận động, người đào tạo bạn đồng lứa, và lãnh 

đạo cộng đồng nhiệt tình. 

 

Mục tiêu 1  

Hội Đồng sẽ cung cấp thông tin, nguồn hỗ trợ và 125 khóa đào tạo để nâng 

cao năng lực cho 1.250 người tự vận động trong việc: 

1) xác định và yêu cầu sự hỗ trợ và dịch vụ mà họ cần; 

2) trở thành và đảm nhiệm vai trò người đào tạo bạn đồng lứa; và, 

3) phát triển kỹ năng, cơ hội tham gia với vai trò là nhà hoạt động nhiệt 

tình đối với các vấn đề quan trọng với họ và gia đình họ. 

 

Mục tiêu 2  

Hội Đồng sẽ hỗ trợ những người tự vận động trong mạng lưới bạn đồng lứa 

bằng việc cung cấp điều kiện thuận lợi, những sự hỗ trợ thiết thực cũng như 

cơ hội lãnh đạo/vận động người đồng lứa thông qua ít nhất 1 đơn vị tự vận 

động trên toàn tiểu bang và 12 đơn vị tự vận động trong khu vực, để đạt con 

số 6.000 người tự vận động.  



Mục đích 2: Vận Động Chính Sách/Thay Đổi Hệ Thống 

 

Hội Đồng sẽ phối hợp với gia đình/người tự vận động và những người khác dẫn dắt việc 

bảo vệ và tăng cường quyền dân sự và cải thiện hệ thống tại cộng đồng để bao gồm toàn 

diện hơn cũng như hỗ trợ đầy đủ hơn đối với người khuyết tật phát triển/trí tuệ và gia 

đình họ. 

 

Mục tiêu 1  

Hội Đồng sẽ xây dựng, cải tiến và/hoặc thay đổi 30 hoạt động thực tiễn, 15 chính sách, và 10 quy 

định (hoặc hướng dẫn) và/hoặc luật trong các hệ thống trung tâm vùng, các dịch vụ trong cộng 

đồng, và các tổ chức chính phủ. Công việc này sẽ bao gồm các lĩnh vực việc làm, giáo dục, nhà 

ở và an toàn/sức khỏe theo những cách có lợi cho người khuyết tật phát triển/trí tuệ đồng thời 

bảo vệ quyền công dân cũng như tăng cường sự tham gia đầy đủ của họ, và/hoặc cung cấp 

thêm sự hỗ trợ và dịch vụ cải thiện cuộc sống của họ theo những cách thiết thực. 

 

Mục tiêu 2  

Hội Đồng sẽ tham gia lần lượt 20 và 5 dự án/sự kiện đổi mới hoặc đặc biệt trong khu vực và trên 

khắp tiểu bang ở những lĩnh vực việc làm, giáo dục, nhà ở và an toàn/sức khỏe nhằm: 

1) trao quyền cho 5.000 người (gia đình/người tự vận động và những người khác) 

trong nỗ lực thay đổi hệ thống và cung cấp họ thông tin, kỹ năng và/hoặc sự hỗ trợ 

để tăng cường năng lực trở thành người vận động hiệu quả; và/hoặc, 

2) tăng cường các dịch vụ cải thiện sự hỗ trợ dành cho người khuyết tật phát triển/trí 

tuệ và gia đình họ. 

 

Mục tiêu 3  

Hội Đồng sẽ, phối hợp với bốn (4) đối tác liên bang của California (một Cơ Quan Bảo Vệ và 

Vận Động Chính Sách và ba Trung Tâm Đại Học Chuyên về Khuyết Tật Phát Triển), đánh giá 

hệ thống dịch vụ chung tác động đến người khuyết tật phát triển/trí tuệ bằng việc chọn một 

lĩnh vực được nhấn mạnh trong Kế Hoạch Tiểu Bang, chẳng hạn như giáo dục, việc làm, nhà 

ở, an toàn hoặc sức khỏe, và báo cáo về việc hệ thống dịch vụ chung hiện đang phục vụ 

người khuyết tật phát triển/trí tuệ (bao gồm những người được và không được phục vụ bởi hệ 

thống Trung Tâm Vùng) như thế nào, những lỗ hổng trong việc cung cấp dịch vụ trong hệ 

thống, những khuyến nghị về việc làm thế nào để cải thiện hệ thống để đáp ứng mục tiêu của 

Đạo Luật dành cho Người Khuyết Tật Phát Triển (DD), và theo đuổi những thay đổi về chính 

sách và hoạt động thực tế. Sự hợp tác sẽ dẫn đến 2 báo cáo, 6 khuyến nghị về thay đổi, và 2 

thay đổi về chính sách hoặc hoạt động thực tế.  



Mục đích 3: Vận Động Chính Sách/Xây Dựng Năng Lực 

 

Hội Đồng sẽ hợp tác và trao quyền thêm cho nhiều người khuyết tật phát 

triển/trí tuệ và gia đình họ, sao cho họ biết quyền của mình và có thể vận 

động để có được cũng như nhận được những sự hỗ trợ và dịch vụ. 

 

Mục tiêu 1  

Hội Đồng sẽ cung cấp khóa đào tạo (hợp tác, và hoặc do viên chức/người 

đồng lứa dẫn dắt) cho 60.000 người (gia đình/người tự vận động/những người 

khác) trên khắp tiểu bang - qua video, trực tuyến và/hoặc trực tiếp - và cung 

cấp hỗ trợ kỹ thuật (TA)/những phiên trao đổi giáo dục vận động trực tiếp, tiếp 

cận 50.000 người với sự hỗ trợ và nguồn hỗ trợ nhằm xác định và đạt được 

những hỗ trợ và dịch vụ giúp người khuyết tật phát triển/trí tuệ sống một cuộc 

sống an toàn và khỏe mạnh hơn. 

Mục tiêu 2  

Hội Đồng sẽ tham gia 100 dự án/sự kiện về các lĩnh vực việc làm, giáo dục, 

nhà ở, an toàn/sức khỏe và những vấn đề mới nổi tiếp cận 25.000 người (gia 

đình/người tự vận động/những người khác) với những thông tin và nguồn hỗ 

trợ để nâng cao kiến thức và tăng cường năng lực của họ nhằm đạt được 

những sự hỗ trợ và dịch vụ quan trọng đối với họ. 

Mục tiêu 3  

Để giảm chênh lệch trong việc đạt được nền giáo dục công lập miễn phí phù 

hợp, Hội Đồng sẽ làm việc với 5.000 gia đình/ người tự vận động trong cộng 

đồng nói tiếng Tây Ban Nha trên khắp tiểu bang để vận động và tăng cường 

số lượng,chất lượng, và loại dịch vụ giáo dục đặc biệt mà họ nhận được thông 

qua các cơ quan giáo dục địa phương. 

 

vui lòng chia sẻ bình 
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