
 

 

Các Nguồn lực Cộng đồng  

 

Lưu ý Quan trọng về Danh sách cần được quan tâm: Do nhu cầu về dịch vụ và hỗ trợ dựa trên cộng đồng 

thường lớn hơn nguồn lực sẵn có, tên người nộp đơn sẽ được đưa vào danh sách cần được quan tâm. Các ứng viên 

được đưa vào danh sách cần được quan tâm trên cơ sở ai đến trước thì được phục vụ trước. Khi một người có tên 

đứng đầu trong danh sách,  nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ liên lạc với họ để xác định tình trạng hội đủ điều kiện. 

Bắt đầu từ thời điểm này, thời gian chờ đợi có thể kéo dài đến 13 năm. Chính vì thế, các cá nhân được khuyến 

khích đăng k  tên mình vào danh sách cần được quan tâm sớm. Ngoài ra, các gia đình được khuyến khích  duy trì 

liên lạc hàng năm với các tổ chức để đảm bảo thông tin liên lạc của mình luôn được cập nhật. 

 

Tổ chức Arc of Northeast Tarrant County  

(817) 834-7700  

www.arcnetc.org  

Arc of Northeast Tarrant County là một tổ chức phi lợi nhuận thành viên 501(c)(3) có nhiệm vụ cải thiện chất lượng cuộc 

sống cho những người khuyết tật có liên quan đến sự phát triển và thiểu năng trí tuệ. The Arc of Northeast Tarrant County 

cam kết tạo cơ hội cho những người khuyết tật về phát triển và thiểu năng trí tuệ hòa nhập cộng đồng và cho phép họ tự thực 

hiện các lựa chọn có tác động đến cuộc sống của chính mình. Nếu qu  vị quan tâm, xin vui lòng điện thoại hoặc e-mail để 

đăng k  nhận bản tin hàng tháng của tổ chức. 

D ch v  cho ngư   Kh ếm thính v  g    h   h n về thính g ác (Deaf and Hard of Hearing Services -DHHS)  

Deaf Action Center- Region 3A (Dallas) Deaf Action Center-Region 3B (Fort Worth) 

(214) 521-0407 V/TTY (866) 241-1223 (số m ễn cước) 

www.dars.state.tx.us/dhhs (817) 926-5305 V/TTY 

www.deafactioncentertexas.org  

Cơ quan này cung cấp một loạt hỗ trợ về các dịch vụ thông dịch cần thiết, hỗ trợ cung cấp máy trợ thính, phương tiện giao 

tiếp chuyên dụng và chứng nhận cho người khuyết tật được miễn học phí ở các trường sau trung học. 

 

D ch v  cho Ngư   Cao tuổ  và Khuyết tật (De artment of Ag ng and D sab l ty Serv ces - DADS)  

D ch v  về Nh  ở v  D ch v  dựa trên Cộng đồng 

(Home and Community-based Services - HCS)  

(888) 337-6377 (v n  h ng đ ng  ý đ a  hương)  

www.dads.state.tx.us/ www.dads.state.tx.us/providers/HCS/index.cfm 

Nhiệm vụ của DADS là cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ, cơ hội toàn diện cho người cao tuổi và người khuyết tật để họ có 

thể dễ dàng tiếp cận trong cộng đồng địa phương. HCS cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cá nhân cho người khuyết tật về 

phát triển và thiểu năng trí tuệ hiện đang sống cùng gia đình, trong nhà riêng của mình hoặc trong môi trường cộng đồng 

khác, chẳng hạn như nhà cho nhóm nhỏ. Để có thông tin liên quan đến HCS, hãy liên hệ văn phòng MHMR địa phương 

theo số (817) 569-4000. 

D ch v  Xác đ nh Khuyết tật (D sab l ty Determ nat on Serv ces - DDS)  

(800) 252-7009  

www.dars.state.tx.us/services/dds.shtml  

Cơ quan này nhận các đơn xin hỗ trợ về Trợ cấp Tàn tật An sinh Xã hội (Social Security Disability Income-SSDI) 

và Trợ cấp An sinh Bổ sung (Supplemental Security Income - SSI) và giải quyết các đơn này cho Sở An Sinh Xã 

hội. SSI sẽ hỗ trợ cho người lớn và trẻ em mất khả năng lao động hoặc không thể phát triển các kỹ năng làm việc do 

bị tàn tật. 

Trung tâm D ch v  cho ngư   Kh ếm th  (D v s on for Bl nd Serv ces-DBS)  

(817) 759-3500  

www.dars.state.tK.us/dbs  

Các dịch vụ mà DBS có thể hỗ trợ bao gồm miễn học phí và đào tạo việc làm, giúp đỡ trẻ em có được sự đào tạo cần thiết để thành 

công trong trường học và tương lai và các kỹ năng sống độc lập. 
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Các Nguồn lực Cộng đồng   

Easter Seals of North Texas  

(817) 332-7171  

www.ntx.easterseals.com  

Easter Seals cung cấp dịch vụ cho trẻ em và người lớn bị khuyết tật và có các nhu cầu đặc biệt khác. Bao gồm các dịch vụ sau đây: Trợ 

Thính, các Chương trình Điều trị bệnh Tự kỷ, Dịch vụ Kỹ thuật Hỗ trợ, Lập Kế hoạch Trợ cấp, Hỗ trợ và Tiếp cận Cộng đồng (Lập kế hoạch 

và Hỗ trợ Khuyến khích Làm việc), Quản l  Hồ sơ/Can thiệp Khách hàng, Quản l  Hồ sơ CLASS, Dịch vụ Nhà ở, Nhà ở riêng của bạn 

(Home of Your Own - HOYO), Cho vay Trang bị Y tế, Phục hồi Chức năng Y tế, Dịch vụ Hỗ trợ Cá nhân, Dịch vụ chăm sóc Thay thế 

và Dịch vụ Việc làm. Các cá nhân quan tâm phải liên hệ với các nhà cung cấp địa phương để biết các chi phí tiềm năng và yêu cầu hội đủ 

điều kiện. 

Hộ  đồng Hỗ trợ G a đình Quận Tarrant (Family Support Council of Tarrant County)  

(817) 569-5491  

www.familysupportctc.org  

Hội đồng Hỗ trợ Gia đình Quận Tarrant có nhiệm vụ cung cấp các cơ hội cho người dân để hỗ trợ người dân trong Quận Tarrant. Tổ chức 

này được phát triển để xây dựng nhóm mạng lưới những người dân tự biện hộ và gia đình của người khuyết tật ở Quận Tarrant. Hội đồng Hỗ 

trợ Gia đình là một liên minh những người tự biện hộ, các thành viên trong gia đình, cơ quan, cộng tác viên cộng đồng giải quyết các vấn đề cấp 

thiết bao gồm quá trình chuyển đổi và nâng cao nhận thức. Nếu qu  vị quan tâm đăng k  nhận bản tin hàng tháng của tổ chức này, xin vui lòng 

điện thoại hoặc e-mail. 

 

G ú  đỡ Khô   h c Khả n ng (Hel  ng Restore Ab l ty)  

(866) 471-9999  

www.helpingrestoreability.org/  

Mục tiêu của HRA là giúp khôi phục khả năng cho các cá nhân khuyết tật bằng cách hỗ trợ họ tự chăm sóc bản thân để 

họ có thể tiếp tục sống trong nhà mình, đi học và/hoặc đi làm và quan trọng nhất để duy trì sự độc lập và giá trị của 

mình. 

MHMR of Tarrant County (MHMRTC)  

(817) 569-4300  

www.mhmrtc.org  

Nhiệm vụ của MHMRTC là giúp người dân Quận Tarrant vượt qua những thách thức liên quan đến bệnh tâm thần, thiểu 

năng trí tuệ, tự kỷ, hành vi gây nghiện và sự phát triển chậm của trẻ những năm đầu đời bằng cách đảm bảo cung cấp các 

dịch vụ có chất lượng.  

My Ride  

(682) 587-7099  

www.myridetarrant.org  

Mục tiêu của My Ride là nâng cao nhận thức về lựa chọn và dịch vụ phương tiện đi lại cho những người khuyết tật để mỗi 

công dân Quận Tarrant có thể tự lập và đi đến những nơi họ cần đi. 

 

Nếu qu  vị có thắc mắc liên quan đến các tổ chức được liệt kê ở đây, vui lòng liên hệ với Người hướng dẫn sau bậc trung 

học theo số điện thoại hoặc email dưới đây.  

Tên:  

Số Đ ện thoạ :  

E-mail:  

Khu học chánh độc lậ  Arl ngton  

www.aisd.net/sped  
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