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CFS là gì? 

CFS (Coordinated Family Support) là dịch vụ mới cho người lớn bị khuyết tật phát triển muốn 
sống cùng gia đình. CFS ra đời sau khi nhiều gia đình cho biết thiếu các dịch vụ sẵn có cho người 
khuyết tật trưởng thành muốn sống tại nhà cùng gia đình. 

 
Dịch vụ CFS sẽ được điều chỉnh uyển chuyển theo từng cá nhân để đáp ứng các nhu cầu và ưa 
chuộng thường xuyên thay đổi của người được phục vụ và của gia đình/người chăm sóc họ. 

 
Hỗ Trợ từ CFS 

 
CFS được thiết kế để quý vị và gia đình điều phối và lên lịch các dịch vụ. CFS có thể giúp quý vị và 
gia đình biết thêm về các chẩn đoán của mình rồi hỗ trợ hoạch định tương lai, và cũng giúp quý vị biết 
cách dùng các dịch vụ phụ trội có thể đủ tiêu chuẩn. CFS có thể hỗ trợ huấn luyện những người lo cho 
quý vị để họ được chuẩn bị tốt hơn khi hỗ trợ cho quý vị và gia đình. CFS có thể giúp quý vị tìm 
phương tiện chuyên chở, bác sĩ chăm sóc dự phòng, và giúp quý vị biết các nhóm tự lo trong khu vực 
quý vị. CFS sẽ được cung cấp bằng ngôn ngữ và theo cách tôn trọng văn hóa của quý vị. Chính quý vị 
sẽ hỗ trợ thiết kế và điều chỉnh dịch vụ CFS của mình. 

 
Ai đủ tiêu chuẩn được CFS? 

CFS dành cho người lớn (từ 18 tuổi trở lên) bị khuyết tật phát triển sống cùng gia đình. 
 

Làm thế nào để ghi danh CFS? 

Nếu quý vị sống tại nhà với gia đình và thấy mình cần CFS, thì hãy báo cho Điều Phối Viên Dịch 
Vụ Trung Tâm Vùng biết. Họ sẽ sắp xếp buổi họp nhóm IPP để cứu xét cách CFS có thể hỗ trợ 
quý vị và gia đình. Nếu quý vị được giới thiệu CFS, thì người cung cấp CFS sẽ gặp quý vị và gia 
đình để bàn thảo về điều quý vị muốn khi dùng CFS. Người cung cấp CFS sẽ cùng quý vị và gia 
đình lập một chương trình xác định quý vị cần dịch vụ hỗ trợ nào và cách người cung cấp CFS hỗ 
trợ quý vị. 

 
Khảo Sát của CFS 

Ban Dịch Vụ Phát Triển muốn biết CFS trợ giúp cho quý vị và gia đình ra sao. Quý vị sẽ được 
yêu cầu làm một khảo sát rất ngắn sau khi các dịch vụ bắt đầu và sau đó có thể là một hoặc hai lần 
trong thời gian quý vị được dịch vụ. Điều này sẽ cho Ban biết CFS có phù hợp với quý vị và gia 
đình trong thời gian Thí Điểm hay không. 
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Thông tin về CFS: 
Phối Hợp Hỗ Trợ Gia Đình (Coordinated Family Support, hay CFS) là dịch vụ mới cho người lớn bị 
khuyết tật phát triển muốn sống cùng gia đình. CFS ra đời từ sau khi nhiều gia đình cho biết thiếu các 
dịch vụ sẵn có cho người khuyết tật trưởng thành muốn sống tại nhà cùng gia đình. 

 
Các dịch vụ CFS sẽ được điều chỉnh uyển chuyển theo từng cá nhân để đáp ứng các nhu cầu và ưa 
chuộng thường xuyên thay đổi của người được phục vụ và của gia đình họ. CFS được thiết kế để người 
khuyết tật phát triển được các dịch vụ của trung tâm vùng và gia đình họ được hỗ trợ điều phối và lên 
lịch các dịch vụ và hỗ trợ. Dịch vụ cũng sẽ giúp họ biết cách dùng các dịch vụ “chung” phụ trội có thể 
đủ tiêu chuẩn. CFS có thể hỗ trợ hoạch định tương lai để mọi người biết người khuyết tật muốn điều gì 
nếu hoàn cảnh sống của họ thay đổi. CFS có thể huấn luyện những người hỗ trợ người khuyết tật và gia 
đình để họ chuẩn bị tốt hơn cho việc hỗ trợ. Dịch vụ có thể giúp tìm phương tiện chuyên chở và các bác 
sĩ dự phòng. Người cung cấp CFS có thể kết nối người khuyết tật với các nhóm tương hỗ trong khu vực.  
Hỗ trợ từ CFS sẽ được cung cấp theo cách tôn trong văn hóa, dân tộc, và bằng ngôn ngữ ưa chuộng của 
người khuyết tật và gia đình họ. 

 
Ban đã xác định tỉ lệ đánh giá và cung cấp dịch vụ CFS. Quý vị có thể xem thêm thông tin tại mạng 
lưới: https://www.dds.ca.gov/services/coordinated-family-support- service/ 

 
Người Cung Cấp CFS Khả Dĩ: 
Đây là cơ hội duy nhất dùng kiến thức, kỹ năng và khả năng để đáp ứng các nhu cầu ngày càng 
tăng cao của nhiều cộng đồng khác nhau trên khắp California. Những người cung cấp dịch vụ 
hiện tại được khuyến khích mở rộng danh mục dịch vụ để đưa CFS vào. Người khác muốn phục 
vụ cho người khuyết tật phát triến và gia đình họ, đặc biệt là những người có kinh nghiệm đa 
dạng, cũng được khuyến khích trở thành người cung cấp CFS. Những người cung cấp CFS sẽ 
phải trở thành “người cung cấp dịch vụ” của trung tâm vùng và phải đáp ứng những đòi hỏi sau 
đây: 

• Nhân viên CFS khi hỗ trợ gia đình phải dùng ngôn ngữ ưa chuộng của khách hàng và 
phải tôn trọng văn hóa của khách hàng và gia đình. 

• Nhân viên CFS hỗ trợ trực tiếp cho gia đình phải có bằng Cán Sự về dịch vụ con người 
HOẶC 3 năm kinh nghiệm hỗ trợ/điều phối các dịch vụ. 

• Nhân viên giám thị phải có bằng Cử Nhân về dịch vụ con người HOẶC bằng Cao Đẳng 
nghiên cứu dịch vụ con người và 3 năm kinh nghiệm hỗ trợ/điều phối các dịch vụ. 

 
Để biết thêm về CFS và tiến trình cung cấp dịch vụ, liên lạc: 

Đơn Vị Chuyên Chở và Phát Triển Tài Nguyên điện thư NRSPO@inlandrc.org 

https://www.dds.ca.gov/services/coordinated-family-support-service/
https://www.dds.ca.gov/services/coordinated-family-support-service/
mailto:NRSPO@inlandrc.org

	CFS là gì?
	Hỗ Trợ từ CFS
	Ai đủ tiêu chuẩn được CFS?
	Làm thế nào để ghi danh CFS?
	Khảo Sát của CFS
	Thông tin về CFS:
	Người Cung Cấp CFS Khả Dĩ:

