Chương Trình và Dịch Vụ Dành Cho Người Cao Tuổi của DFSS: Sơ Lược
Nhân viên làm việc với người cao tuổi trong việc đăng ký nhận các phúc lợi khác
Hỗ Trợ về Phúc nhau bao gồm các chương trình phúc lợi của liên bang, tiểu bang và địa phương,
bao gồm; bảo hiểm thuốc theo toa, lắp đặt thiết bị tránh ảnh hưởng của thời
Lợi
tiết, hỗ trợ năng lượng, chương trình đưa đón & hỗ trợ tài chính.
Người chăm sóc không chính thức/là người thân được cung cấp những sự trợ
Tài Nguyên
giúp và hỗ trợ khác nhau để giúp họ chăm sóc cho người thân cao tuổi. Có các
Dành Cho
Người Chăm Sóc dịch vụ chẳng hạn như tư vấn 1:1, dàn xếp gia đình, hỗ trợ nhóm, thông tin và
giấy giới thiệu và cơ hội giáo dục.
Thông qua giấy giới thiệu của I&A, các điều phối viên chăm sóc có chuyên môn
và chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá toàn diện về nhu cầu và điều kiện nhận
Dịch Vụ Điều dịch vụ và lập kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa thích hợp dùng các dịch vụ tại
Phối Chăm Sóc gia khác nhau, giúp người cao tuổi sống độc lập nhất có thể trong nhà họ và
trong cộng đồng của họ. Kế hoạch chăm sóc được theo dõi và cập nhật khi cần.
Chương trình rèn luyện thể lực có uy tín giúp tăng cường sức dẻo dai, sức chịu,
khả năng giữ thăng bằng và khả năng linh hoạt. Các trung tâm dành cho người
Chicago Fitness cao tuổi được trang bị thiết bị tập luyện dễ sử dụng đối với người cao tuổi và có
nhân viên là các chuyên gia rèn luyện thể lực người cao tuổi có kinh nghiệm, có
Plus
chứng nhận, phụ trách các lớp tập thể dục nhóm và tập luyện 1:1.
Việc Nhà Nặng Nhọc là công việc dọn dẹp một lần dành cho người cao tuổi nào
có điều kiện sống gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe và sự an toàn của họ. Các
Làm Việc Nhà/
dịch vụ bao gồm dọn rác, vệ sinh cửa sổ, di chuyển bàn ghế nặng và đóng gói
Chăm Sóc Nhà đồ đạc. Dịch vụ Việc Nhà Ngắn Hạn hỗ trợ người cao tuổi đang phục hồi sau khi
Cửa: Việc Nặng bị bệnh ngắn hạn; thương tật tạm thời; và/hoặc mới rời khỏi cơ sở y tế. Hỗ trợ
& Ngắn Hạn
chăm sóc nhà cửa tạm thời gồm có: các nhiệm vụ chăm sóc nhà cửa nhẹ nhàng,
giặt đồ, và/hoặc đi chợ.
Các cộng tác viên của Cơ Quan Bảo Vệ Người Lớn có chuyên môn và chứng
nhận phản ứng với báo cáo về cáo buộc ngược đãi thân thể, tình cảm và lạm
dụng tình dục, bỏ rơi, giam cầm hoặc lợi dụng tài chính đối với bất kỳ ai, từ 18Chương Trình
59 tuổi có khuyết tật hoặc người cao tuổi sống trong cộng đồng. Chương trình
Cơ Quan Bảo Vệ
này cung cấp dịch vụ đánh giá, điều tra, can thiệp và theo dõi cho nạn nhân.
Người Lớn
Các điều tra viên làm việc với người lớn đủ điều kiện để lập kế hoạch khắc phục
tình huống ngược đãi và giảm nguy cơ tổn hại thêm đối với người đủ điều kiện.
Cơ hội cho người cao tuổi tạo ra sự khác biệt trong đời của một đứa trẻ. Chương
Chương Trình trình này cũng cung cấp cho tình nguyện viên cao tuổi một sự hiện diện trong
Cha Mẹ Bảo Trợ cộng đồng, khám sức khỏe miễn phí hàng năm và khả năng bổ sung thu nhập
hàng tháng.
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Chương Trình
Dinh Dưỡng
Golden Diners

Những bữa ăn trưa nóng, giàu dinh dưỡng trong môi trường chung được cung
cấp ở khoảng 60 địa điểm cộng đồng vào mỗi ngày thường trong khắp Chicago.
Ngoài các bữa ăn, người cao tuổi còn có thể tham gia những hoạt động khác
nhau, từ giáo dục sức khỏe và các lớp tập thể dục đến các chuyến dã ngoại.

Đồ ăn đông lạnh sẵn sàng hâm bằng lò vi ba hoặc đồ ăn nóng giao cho người
Bữa Ăn Giao Tận cao tuổi không thể ra khỏi nhà, không thể tự chuẩn bị đồ ăn và không có cách
nào khác để có được đồ ăn giàu dinh dưỡng. Có thể sử dụng dịch vụ này sau khi
Nhà
có đánh giá tại gia của điều phối viên chăm sóc.
Chương Trình Sức
Khỏe & Phúc Lợi

Người Thân Cao
Tuổi Nuôi Trẻ Nhỏ

Chương Trình
Thanh Tra

Chương trình tăng cường sức khỏe và phòng bệnh được cung cấp tại tất cả các
trung tâm dành cho người cao tuổi của DFSS thông qua các nội dung thuyết
trình hàng tháng, khám sàng lọc sức khỏe, hội thảo dựa trên bằng chứng
nghiên cứu, và tư vấn 1:1 với các y tá, chuyên gia dinh dưỡng, dược sĩ, và cộng
tác viên xã hội.
Đối với người cao tuổi nào có trách nhiệm chăm sóc chính đối với một đứa trẻ,
từ lúc mới sinh đến 18 tuổi hoặc những người chăm sóc con trưởng thành bị tàn
tật nghiêm trọng. Có dịch vụ tư vấn 1:1 và các nhóm hỗ trợ. Có thể tiếp cận sự
hỗ trợ tài chính khẩn cấp để trả tiền thuê nhà khẩn cấp 1 lần, mua đồng phục
và đồ dùng học tập, mua thuốc và các nhu cầu cơ bản khác.
Các thanh tra bảo vệ, biện hộ và vận động cho cư dân trong các cơ sở chăm sóc
dài hạn chẳng hạn như các dưỡng đường và các cơ sở sinh hoạt có hỗ trợ. Sử
dụng nhân viên và tình nguyện viên, họ thông tin cho cư dân và gia đình họ về
các quyền của mình, giải quyết khiếu nại, cung cấp thông tin về các nhu
cầu/quan ngại của cư dân cho gia đình, nhân viên cơ sở và sở, và vận động đảm
bảo sự chăm sóc cá nhân hóa có chất lượng cho cư dân.

Giúp người thân chăm sóc cho một người cao tuổi có thời gian cho bản thân.
Dịch vụ chăm sóc thay thế tạm thời cung cấp nhân viên chuyên môn để chăm
sóc cho một người cao tuổi già yếu được người thân chăm sóc. Dịch vụ chăm
Chăm Sóc Thay sóc này có thể được cung cấp tại gia hoặc trong cơ sở điều dưỡng. Có thể sử
dụng dịch vụ chăm sóc thay thế trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như
Thế
người chăm sóc bị bệnh hoặc có kế hoạch phải xa nhà; chẳng hạn như đi nghỉ,
tham dự sự kiện đặc biệt, tham dự một cuộc hẹn hoặc chỉ là một chút thời gian
cho bản thân.
Chương Trình
Đồng Hành
Dành Cho
Người Cao Tuổi

Cơ hội cho người cao tuổi tạo sự khác biệt trong cuộc sống cô đơn, già yếu và
không thể ra khỏi nhà bằng cách đọc sách, nói chuyện, chuẩn bị những bữa ăn
nhẹ và những việc khác. Chương trình này cũng cung cấp cho tình nguyện viên
cao tuổi sự hiện diện trong cộng đồng, khám sức khỏe miễn phí hàng năm và
khả năng bổ sung thu nhập hàng tháng.

Chương trình SMP (Senior Medicare Patrol) giáo dục cho khách hàng về gian
Chương Trình lận, lãng phí và lạm dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhân viên và tình nguyện
Senior Medicare viên của chương trình giúp người có bảo hiểm Medicare và Medicaid: giáo dục,
phát hiện và báo cáo hành vi gian lận, lãng phí và lạm dụng Medicare và
Patrol
Medicaid có thể có.
Dạy Nghề Cho Chương trình dạy nghề và bố trí việc làm cho người cao tuổi (ít nhất 55 tuổi) để
Người Cao Tuổi trở lại thị trường việc làm.
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Các Chương Trình và Dịch Vụ Dành Cho Người Cao Tuổi của DFSS: Sơ Lược
Chương trình tăng cường sức khỏe và phòng bệnh được cung cấp tại tất cả các trung
tâm dành cho người cao tuổi của DFSS thông qua các nội dung thuyết trình hàng tháng,
khám sàng lọc sức khỏe, và tư vấn 1:1 với các y tá, chuyên gia dinh dưỡng, dược sĩ, và
cộng tác viên xã hội.
Phương Tiện
Phương tiện đưa đón tạm thời dành cho người cao tuổi đến các dịch vụ điều trị y tế
Vận Chuyển Y chuyên sâu như lọc thận, hóa trị và xạ trị, cho đến khi dịch vụ vận chuyển RTA Para
Tế Tạm Thời được bố trí và phê duyệt.
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi trong các vấn đề pháp lý chẳng hạn
như quyền nhận trợ cấp công, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, quyền giám hộ, gian lận
khách hàng, việc làm, luật gia đình, và tài sản. Chương trình này bảo vệ người cao tuổi
Hỗ Trợ Pháp Lý tránh bị phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác và các hình thức phân biệt đối xử khác, cũng
như bảo vệ tránh bị ngược đãi, bóc lột và cưỡng ép. Chương trình sẽ không giải quyết
các trường hợp phát sinh lệ phí chẳng hạn như thương tích cho người hoặc bồi thường
tai nạn lao động.
Đối với người cao tuổi nào có trách nhiệm chăm sóc chính đối với một đứa trẻ, từ lúc
Người Thân Cao mới sinh đến 18 tuổi hoặc những người chăm sóc con trưởng thành bị tàn tật nghiêm
Tuổi Nuôi Trẻ trọng. Có dịch vụ tư vấn 1:1 và các nhóm hỗ trợ. Có thể tiếp cận sự hỗ trợ tài chính
khẩn cấp để trả tiền thuê nhà khẩn cấp 1 lần, mua đồng phục và đồ dùng học tập, mua
Nhỏ
thuốc và các nhu cầu cơ bản khác.
Các thanh tra bảo vệ, biện hộ và vận động cho cư dân trong các cơ sở chăm sóc dài hạn
chẳng hạn như các dưỡng đường và các cơ sở sinh hoạt có hỗ trợ. Sử dụng nhân viên và
Chương Trình tình nguyện viên, họ thông tin cho cư dân và gia đình họ về các quyền của mình, giải
quyết khiếu nại, cung cấp thông tin về các nhu cầu/quan ngại của cư dân cho gia đình,
Thanh Tra
nhân viên cơ sở và sở, và vận động đảm bảo sự chăm sóc cá nhân hóa có chất lượng
cho cư dân.
Giúp người thân chăm sóc cho một người cao tuổi có thời gian cho bản thân. Dịch vụ
chămm sóc thay thế tạm thời cung cấp nhân viên chuyên môn để chăm sóc cho một
người cao tuổi già yếu được người thân chăm sóc. Dịch vụ chăm sóc này có thể được
Chăm Sóc Thay cung cấp tại gia hoặc trong cơ sở điều dưỡng. Có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc thay thế
trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như người chăm sóc bị bệnh hoặc có kế hoạch
Thế
phải xa nhà; chẳng hạn như đi nghỉ, tham dự sự kiện đặc biệt, tham dự một cuộc hẹn
hoặc chỉ là một chút thời gian cho bản thân.
Chương Trình
Sức Khỏe &
Phúc Lợi

Cơ hội cho người cao tuổi tạo sự khác biệt trong cuộc sống cô đơn, già yếu và không thể

Chương Trình
ra khỏi nhà bằng cách đọc sách, nói chuyện, chuẩn bị những bữa ăn nhẹ và những việc
Đồng Hành
khác. Chương trình này cũng cung cấp cho tình nguyện viên cao tuổi sự hiện diện trong
Dành Cho
cộng đồng, khám sức khỏe miễn phí hàng năm và khả năng bổ sung thu nhập hàng
Người Cao Tuổi

tháng.
Chương trình SMP (Senior Medicare Patrol) giáo dục cho khách hàng về gian lận, lãng
Chương Trình phí và lạm dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhân viên và tình nguyện viên của chương
Senior Medicare trình giúp người có bảo hiểm Medicare và Medicaid: giáo dục, phát hiện và báo cáo hành
vi gian lận, lãng phí và lạm dụng Medicare và Medicaid có thể có.
Patrol
Dạy Nghề Cho Chương trình dạy nghề và bố trí việc làm cho người cao tuổi (ít nhất 55 tuổi) để trở lại
Người Cao Tuổi thị trường việc làm.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN,
VUI LÒNG GỌI CHO PHÒNG THÔNG TIN VÀ ĐÁNH GIÁ QUA SỐ (312) 744-4016

