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Hỗ Trợ Quyền Quyết Định

Hỗ Trợ Quyền Quyết Định (SDM) là gì?
SDM là một giải pháp thay thế cho quyền giám hộ. Nó cho phép người khuyết tật 
chọn những người gần gũi với họ để giúp họ thu thập và hiểu thông tin, đưa ra quyết 
định và truyền đạt những quyết định đó cho người khác. Nó bảo đảm một người có 
quyền đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống của họ và để các quyết định 
của họ được tôn trọng với sự hỗ trợ của những người họ chọn.

Cách thức như thế nào ở Tiểu Bang Washington?
Vào năm 2020, tiểu bang của chúng ta đã ra thông qua một đạo luật 
chính thức hóa việc Hỗ Trợ Sự Quyết Định như một giải pháp thay 
thế cho quyền giám hộ. Luật cho phép  người khiếm khuyết đã trưởng 
thành có quyền làm hồ sơ cho Hỗ Trợ Sự Quyết Định với (những) 
người lớn khác mà họ lựa chọn * người đó sẽ cung cấp cho  người 
khiếm khuyết đã trưởng thành.
Luật sẽ không còn hiệu lực cho đến tháng 1 năm 2022, nhưng bất kỳ ai cũng có thể 
làm hồ sơ cho  Hỗ Trợ Quyền Quyết Định ngay bây giờ.

Sư Thỏa Thuận Bao Gồm Những Gì?
 R Tên của người khiếm khuyết đã trưởng thành là người sẽ được hỗ trợ và tên 

người hỗ trợ. *Cả người khiếm khuyết đã trưởng thành và người hỗ trợ phải ký 
vào thỏa thuận trước mặt hai nhân chứng và/hoặc công chứng viên.

 R Sự quyết định người khiếm khuyết đã trưởng thành  muốn được giúp đỡ, bao 
gồm quyết định về nơi họ sống, nơi họ làm việc, cách họ sử dụng thời gian hoặc 
cách họ quản lý việc chăm sóc sức khỏe và tài chính của mình.

 R Hình thức giúp đỡ mà người khiếm khuyết đã trưởng thành muốn khi đưa ra 
quyết định, bao gồm trợ giúp về việc thu thập thông tin, tìm hiểu các lựa chọn 
hoặc truyền đạt các lựa chọn của chính họ.

 R (Tùy chọn) Sự giới hạn quyền đưa ra quyết định cho người hỗ trợ của họ bằng 
cách sử dụng các lựa chọn thay thế giám hộ khác ngoài thỏa thuận ra quyết định 
hỗ trợ, bao gồm Giấy Ủy Quyền cho các quyết định về chăm sóc sức khỏe và/
hoặc tài chính, cũng như Người Đại Diện  Nhận Tiền để quản lý các quyền lợi 
An Sinh Xã Hội.

Người khiếm khuyết đã trưởng thành có thể thay đổi hoặc chấm dứt 
Thỏa Thuận Hỗ Trợ Quyền Quyết Định bất kỳ lúc nào.
*Để hoạt động như một người hỗ trợ, những người được chọn không được thuộc danh mục 
được liệt kê trong RCW 11.130.730.

Thông hiểu các lựa chọn và đưa ra quyết định cho chính mình với 
sự hỗ trợ với việc quý vị cần.

Bổ Sung Tài Nguyên
Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia về Hỗ Trợ Quyền Quyết Định: supporteddecisionmaking.org
Dự Án của Bộ Tư Pháp Vùng Tây Bắc: nwjustice.org
Trợ Giúp về Luật Pháp tại Washington: WashingtonLawHelp.org

TỪNG BƯỚC MỘT
Chọn (những) người 
hỗ trợ mà quý vị muốn 
họ giúp quý vị đưa ra 
quyết định.

Gặp gỡ để nói về những 
quyết định và giúp đỡ 
quý vị muốn và cần.

Tạo một Thỏa Thuận 
được trình bày một 
cách rõ ràng quý vị sẽ 
được hỗ trợ. Hãy chắc 

chắn ký giấy thỏa thuận nếu 
quý vị muốn (những) người ủng 
hộ của quý vị thay mặt quý vị 
giao tiếp với những người khác.

Ký Thỏa Thuận (Hỗ 
Trợ Quyền Quyết 
Định) SDM.Thỏa 

thuận phải được ký bởi cả hai, 
quý vị và người ủng hộ cho 
quý vị trước sự chứng kiến của 
hai nhân chứng và/hoặc công 
chứng viên. Quý vị hoặc người 
ủng hộ của quý vị có thể thay 
đổi hoặc kết thúc thỏa thuận bất 
kỳ lúc nào.

http://www.informingfamilies.org
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=11.130.730
http://supporteddecisionmaking.org
http://nwjustice.org
http://WashingtonLawHelp.org

