Sở Dịch Vụ Người Cao Niên, Khuyết Tật và Cựu Chiến Binh
Kế Hoạch Khu Vực Năm 2017-2020 về Người Cao Niên của Cơ
Quan Khu Vực
Tiếp Xúc Cộng Đồng

89%

474

CÁC NHÓM CHỦNG
TỘC, SẮC TỘC VÀ VĂN
HÓA THIỂU SỐ

NGƯỜI THAM
GIA

68%
NHÓM VỚI TRÌNH
ĐỘ ANH NGỮ
HẠN CHẾ

Các Mục Đích Kế Hoạch Khu Vực
Thông Tin & Hỗ Trợ (I & A) và Chương Trình Liên Hệ Các Nguồn Trợ Giúp
Dành Cho Người Cao Niên và Khuyết Tật (ADRC)
 Giảm thiểu tình trạng cô lập và các chướng ngại cho việc tiếp cận dịch vụ.
 ADRC được cộng đồng công nhận là một nguồn trợ giúp có giá trị.
Các Dịch Vụ về Dinh Dưỡng
 Người cao niên sẽ dễ dàng tiếp cận các thực phẩm dinh dưỡng với giá cả
phải chăng và hỗ trợ một chế độ dinh dưỡng lành mạnh.
 Dẫn đầu về tính công bằng về an ninh lương thực.
Nâng Cao Sức Khỏe
 Cải thiện việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ của các nhóm chủng tộc, sắc
tộc và văn hóa thiểu số và các nhóm người cao niên ít được phục vụ.
 Tình trạng cô lập sẽ được giảm thiểu thông qua các mạng lưới xã hội và
các mối liên hệ quan trọng được thiết lập qua các lớp nâng cao sức khỏe.
Người Chăm Sóc Gia Đình
 Hỗ trợ các dịch vụ chất lượng cho những người chăm sóc gia đình.
 Nâng cao việc tiếp cận các dịch vụ và nguồn trợ giúp cho người chăm sóc
gia đình, trong đó có các dịch vụ chăm sóc thay thế, để đáp ứng các nhu
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cầu và ưu tiên của gia đình và người chăm sóc gia đình không chính thức
thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau.
Quyền Của Người Cao Niên và Hỗ Trợ Pháp Lý
 Đảm bảo người cao niên và người khuyết tật được tiếp cận với các dịch
vụ bảo vệ chống lại sự ngược đãi, bóc lột tài chính, và sự bỏ mặc, tập
trung sự chú ý đặc biệt đến các nguồn trợ giúp, việc tiếp cận và sự ổn
định tài chính.
 Đảm bảo sự tiếp cận thỏa đáng và công bằng tới các dịch vụ hỗ trợ pháp
lý, hỗ trợ từ người đồng đẳng, và cổ võ cho người cao niên.
Người Mỹ Bản Địa Cao Niên
 Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ đặc thù về văn hóa và hỗ trợ
các nhu cầu do người Mỹ Bản Địa Cao Niên xác định.
 Tăng cường các dịch vụ cho người Mỹ Bản Địa cao niên bằng cách nâng
cao việc xây dựng năng lực cho các cơ quan phục vụ họ.
Biến Đổi Hệ Thống Y Tế
 Cải thiện việc phối hợp chăm sóc, tăng cường sự gắn kết với hội viên
trong việc phối hợp chăm sóc, cải thiện việc phối hợp các chuyển tiếp tại
tất cả các cơ sở, và cải thiện việc giáo dục chéo trong hệ thống liên quan
đến người cao niên và người thành niên khuyết tật.
Sức Khỏe Hành Vi
 Những người cần dịch vụ biết nơi cần đến và cảm thấy thoải mái khi tìm
đến dịch vụ.
 Phát triển một hệ thống cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cho những người
có đa nhu cầu mà chỉ một hệ thống không đáp ứng được.
Cựu Chiến Binh
 Những người cao niên nộp đơn xin và nhận được phúc lợi từ Sở Cựu
Chiến Binh liên bang, cũng như từ các nguồn trợ giúp của tiểu bang và
hạt được đáp ứng và duy trì các nhu cầu chăm sóc cá nhân hóa.
Việc Phối Hợp và Các Nguồn Trợ Giúp về Chuyên Chở
 Việc phối hợp và các nguồn trợ giúp về chuyên chở sẽ luôn sẵn có, dễ
dàng định vị, và được phân bổ công bằng trên khắp các khu vực dịch vụ
của sở ADVSD.
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