Rent Assistance Department
135 SW Ash Street
Portland, OR 97204-3541
Điện thoại: 503.802.8333 Fax: 503.802.8330 TTY: 503.802.8554
Xác minh Tình trạng Khuyết tật
Hướng dẫn:
§ Một chuyên gia đủ điều kiện phải hoàn thành và ký tên vào mẫu này. Vui lòng xem trang sau để biết
danh sách các chuyên gia đủ điều kiện điền giấy xác minh này.
Thông tin Chương trình:
Để có thể gia nhập các cơ sở chăm sóc dành cho người cao niên/khuyết tật của Home Forward, để được giữ
vị trí ưu tiên trong danh sách chờ của Home Forward và/hoặc trong chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà cho
Người cao niên/Người khuyết tật của Home Forward, người nộp đơn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất
định về tình trạng khuyết tật.
Người khuyết tật là người có:
§

Một khuyết tật theo định nghĩa trong Mục 223 của Đạo luật An sinh Xã hội. Đây là khi cá nhân
không có khả năng thực hiện bất cứ hoạt động đáng kể nào vì bị suy yếu về thể chất hoặc tinh
thần mà có thể xác định về mặt y tế và được dự đoán là sẽ kéo dài trong một thời gian liên tục
không dưới 12 tháng.

§

Một khuyết tật về thể chất, tinh thần hoặc cảm xúc mà theo dự đoán sẽ kéo dài liên tục, không
xác định được thời gian, và làm cản trở một cách đáng kể khả năng sống độc lập của họ, đồng
thời, theo bản chất của nó, khả năng sống độc lập của cá nhân đó có thể sẽ cải thiện được nếu họ
có điều kiện cư trú phù hợp hơn.

§

Một khuyết tật về phát triển như được định nghĩa trong Mục 102(7) của Đạo luật Hỗ trợ Người
khuyết tật Phát triển và Nhân quyền.
Thông tin về Hộ gia đình
Bốn số cuối của số
An sinh Xã hội:
NGÀY SINH:

Tên Chủ Hộ gia đình:
Tên của người khuyết tật:
Chứng nhận
Dựa trên các định nghĩa trên, ý kiến chuyên môn của tôi là:
Tên cá nhân:
☐ Là người khuyết tật

☐ Không phải là người khuyết tật

Khuyết tật này bắt đầu vào khoảng:

.

Để cho thêm ý kiến, vui lòng xem trang sau.

Cảnh báo: Theo Mục 1001, Tiêu đề 18 của Bộ luật Hoa Kỳ, việc cố tình cung cấp lời khai sai lệch hoặc xuyên tạc
cho bất cứ Bộ hoặc Cơ quan nào của Hoa Kỳ về bất cứ vấn đề nào trong phạm vi quyền hạn của Bộ hoặc Cơ quan đó
là hành vi tội phạm với hình phạt lên đến 10 nghìn đô la và/hoặc phạt tù lên đến 5 năm.
Tôi xác nhận rằng thông tin trong Giấy Xác minh Tình trạng Khuyết tật này là đúng và chính xác.
Tên người thẩm định/chẩn đoán:

Danh hiệu/Trình độ chuyên
môn:
Ngày:

Chữ ký:
Điện thoại:
Địa chỉ cơ quan/văn phòng:

Fax:

Email:

Các điều kiện cần đáp ứng để hoàn thành Giấy Xác minh Tình trạng Khuyết tật
Dưới đây là danh sách các chuyên gia đủ điều kiện để hoàn thành Giấy Xác minh Tình trạng Khuyết tật. Nếu quý vị
có bằng cấp/giấy phép/chứng nhận không có trong danh sách nhưng quý vị tin rằng quý vị đủ điều kiện để thẩm
định tình trạng khuyết tật của cá nhân, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 503-802-8333.
Danh hiệu

Từ viết tắt

Certified Alcohol and Drug Counselor Level 3

CADC lII

Doctor of Chiropractic Medicine

DC

Doctor of Osteopathic Medicine

DO

Licensed Clinical Social Worker

LCSW

Licensed Nurse Practitioner

LNP

Psychiatric Mental Health Nurse Practitioner

PMHNP

Certified Nursing Specialist

CNS FNP

Family Nurse Practitioner
Medical Doctor

MD

Physician’s Assistant

PA

Qualified Mental Health Professional

QMHP

Ý kiến bổ sung:
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