
Nhiệm Vụ: 

Thay đổi cuộc sống bằng cách hỗ trợ và tăng cường các quan hệ 
cộng tác cho quyền mọi người sống cuộc sống mà họ muốn.  

Tầm Nhìn:   

Hỗ trợ các cá nhân sống, đóng góp và tham gia trong cộng đồng 
của họ; Liên tục cải thiện các hỗ trợ cho những gia đình có trẻ 
em và người lớn; Cá nhân hóa các hỗ trợ cho quyền cá nhân bị 
khuyết tật đang phát triển để nhận ra tiềm năng lớn nhất của 
họ; Xây dựng các chương trình hỗ trợ dựa vào nhu cầu và ưu 
điểm của cá nhân và gia đình; và Gắn kết các cá nhân, gia đình 
nhà cung cấp dịch vụ địa phương, cộng đồng, đối tác chính phủ 
và các bên liên quan khác để liên tục cải thiện hệ thống các hỗ 
trợ của chúng ta.  

Giá Trị:   

Tôn Trọng, Lập Kế Hoạch Lấy Con Người Làm Trung Tâm, Quan 
Hệ Đối Tác, Tham Gia Cộng Đồng  

Giá Trị Hướng Dẫn:   

Hòa Nhập, Tình Trạng và Đóng Góp, Mối Quan Hệ, Quyền Lực 
và Chọn Lựa, Sức Khỏe và An Toàn, Năng Lực 

 



Additionally, the following information from our home page 
needs to be translated:  

 

Những người bị khuyết tật đang phát triển và gia đình họ đều là 
các công dân có giá trị của tiểu bang Washington. Phòng Hành 
Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật cố gắng phát 
triển và thực thi các chính sách công sẽ đẩy mạnh giá trị cá 
nhân, lòng tự trọng và phẩm cách để mỗi cá nhân được đánh 
giá là một thành viên đóng góp của cộng đồng. Giá Trị Hướng 
Dẫn Cho Người Bị Khuyết Tật Đang Phát Triển bao gồm tầm 
nhìn và giá trị của chúng tôi dành cho các cộng đồng hòa nhập.  

Để biết thêm thông tin về các chương trình và dịch vụ của 
chúng tôi, hãy xem Báo Cáo Chi Phí và Khối Lượng Công Việc 
của Phòng Hành Chánh Trợ Giúp Phát Triển Cho Người Tàn Tật 
năm 2021. 

Báo cáo tình trạng ngược đãi trực tuyến hoặc qua điện thoại. 


