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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 Thông tin về ICAP dành cho Các Đáp Viên 
           Information about the ICAP for Respondents 

ICAP là gì? 

Chương trình Tóm Tắt Kế Hoạch dành cho Thân Chủ và Cơ Quan (ICAP) là một công cụ thẩm định trợ giúp xác định 
dù một cá nhân có hội đủ điều kiện để trở thành một thân chủ của Nha Trợ Giúp Người Tàn Tật (DDA) hay không. 
ICAP được quản lý để xác định xem người nộp đơn có “các giới hạn đáng kể” như được định nghĩa trong luật lệ 
(WAC 388-823). 

Ai có thể quản lý ICAP? 

Bộ sẽ cung cấp và sắp xếp việc quản lý của ICAP. Bộ xác định trọng dụng ai là một “đáp viên” (WAC 388-823-0930). 

Ai đủ tư cách để trở thành một đáp viên? 

Bất kỳ phụ huynh, giáo viên hoặc người chăm sóc nào quen thân với người đang được thẩm định có thể cung cấp 
thông tin cần thiết để hoàn tất ICAP. ICAP được hoàn tất bởi một đáp viên đã biết một thân chủ ít nhất ba tháng và 
hiểu được họ dựa trên cơ sở hàng ngày. Nếu không có người nào đáp ứng tiêu chuẩn xác định về đáp viên, thì 
không thể quản lý được ICAP. Không có một đáp viên đủ tư cách, DDA không thể xác định việc hội đủ điều kiện theo 
bất kỳ điều kiện nào đang yêu cầu một ICAP (WAC 388-823-0940). 

Bộ có thể sử dụng bao nhiêu đáp viên? 

Bộ có thể sử dụng nhiều đáp viên khi cần để lấy được thông tin đầy đủ và chính xác về khả năng của người nộp đơn. 

Người nộp đơn có thể là đáp viên không? 

Không. Người nộp đơn có thể cung cấp thông tin đầu vào những sẽ không bao giờ là đáp viên đủ tư cách. 

Người nộp đơn có thể được yêu cầu trả lời các câu hỏi hoặc giải thích một số nhiệm vụ không? 

DDA có thể tư vấn, quan sát, hoặc hỏi người nộp đơn để giải thích một số nhiệm vụ có hiệu lực với các đáp viên. 

“Dựa vào việc đánh giá thông tin hoặc quan sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ có liên quan hoặc tương tự của 
thân chủ.” (sổ tay hướng dẫn ICAP, Phụ Lục D, trang 153) 

“Để kết quả có giá trị, điều cần thiết là thông tin được ghi lại phản ánh hành vi đúng đắn của thân chủ trong các 
trường hợp thông thường. Thông tin có thể được lấy từ tập sách ICAP, từ các cuộc phỏng vấn bằng cách sử dụng 
tập sách này, hoặc thậm chí từ việc hỏi thân chủ để thực hiện một mục. Không chủ ý kiểm tra quá trình thực hiện, 
nhưng, nếu cần, phải thích hợp để sử dụng dữ liệu thực hiện cùng với thông tin được một đáp viên cung cấp.” (Ngày 
26 Tháng Hai, 2003, email từ Brad Hill gởi đến DDA) 

Đáp viên được yêu cầu làm gì? 

Đáp viên được yêu cầu trả lời mỗi câu trong ICAP với một trong bốn câu trả lời nhận biết tốt nhất các khả năng cá 
nhân. Các mục dưới đây là một bảng tóm tắt các câu trả lời này: 

Không Bao Giờ hoặc Hiếm Khi (0) Cho biết nhiệm vụ này quá khó, hoặc cá nhân không được phép thực hiện nhiệm 
vụ bởi vì nó không an toàn. Cá nhân này không bao giờ hoặc hiếm khi thực hiện tất cả các 
phần nhiệm vụ mà không có sự trợ giúp dù có được yêu cầu.  

Thực Hiện, Nhưng Không Tốt (1) Cá nhân này thỉnh thoảng thực hiện nhiệm vụ mà không có sự trợ giúp nhưng 
thực hiện không tốt. Mặc dù họ đã cố gắng thực hiện tất cả các phần nhiệm vụ mà không có 
sự trợ giúp hoặc giám sát, nhưng kết quả vẫn không tốt. Đó là toàn bộ quyền nếu họ cần 
được hỏi hoặc nhắc nhở. Cá nhân này thực hiện nhiệm vụ khoảng 25 phần trăm thời gian. 
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Thực Hiện Khá Tốt (2) Cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ một cách hợp lý mà không có sự trợ giúp hoặc giám sát. 
Mặc dù, cá nhân này không nắm vững hoàn toàn nhiệm vụ, họ có thể thực hiện tất cả các 
phần nhiệm vụ. Đó là toàn bộ quyền nếu họ cần được hỏi hoặc nhắc nhở. Cá nhân này thực 
hiện nhiệm vụ khoảng 75 phần trăm thời gian. 

Thực Hiện Rất Tốt (3) Cho biết hoàn toàn không phụ thuộc vào một mục. Cá nhân này đã nắm vững kỹ năng, 
hoặc kỹ năng quá dễ đối với họ. Cá nhân thực hiện nhiệm vụ đầy đủ và rất tốt mà không có bất 
kỳ trợ giúp hoặc giám sát nào từ bất kỳ người nào và biết được khi cần thiết thực hiện các nhiệm 
vụ mà không được yêu cầu hoặc nhắc nhở. Họ thực hiện nhiệm vụ rất tốt--luôn luôn hoặc hầu 
như luôn luôn. 

Các phần Hành Vi Thích Ứng ICAP có thẩm định các vấn đề hành vi không? 

Không. DDA không thẩm định các hành vi khi xác định việc hội đủ điều kiện. Mục đích của ICAP là để thẩm định các 
kỹ năng thích ứng trong phạm vi kỹ năng vận động, kỹ năng sống cá nhân, kỹ năng xã hội và giao tiếp, và kỹ năng 
sinh hoạt cộng đồng. 

“Sự tập trung của mục hành vi thích ứng ICAP là dựa vào khả năng. Một người nào đó, nếu mệt mỏi, giận dữ hoặc 
dữ dội đôi khi từ chối thực hiện một nhiệm vụ có thể vẫn còn được coi như ‘Thực hiện tốt mà không được yêu cầu’ 
nếu kỹ năng nằm trong khả năng của cá nhân này và thường được thực hiện tốt. Nếu việc từ chối liên tục và dai 
dẳng nhưng chỉ thích hợp với một vài nhiệm vụ thích ứng cụ thể, thì tối đa có thể giảm bớt việc đánh giá kỹ năng 
thích ứng của thân chủ bằng một điểm trên các mục cụ thể này. 

Các hành vi cản trở hoạt động hàng ngày của một thân chủ hoặc với các hoạt động của hành vi đó xung quanh họ 
nên được đánh giá là các vấn đề hành vi, cũng không thiếu hành vi đáp ứng. Việc từ chối thực hiện các nhiệm vụ cần 
thiết nằm trong khả năng cá nhân, đôi khi được gọi là hành vi bất tuân hoặc bất hợp tác, có thể được ghi lại trong 
mục hành vi có vấn đề của ICAP nếu việc từ chối là thông thường đủ để gây ra một vấn đề liên tục và dai dẳng qua 
nhiều kỹ năng thích ứng. Trong trường hợp này, việc bất hợp tác của một thân chủ sẽ không giảm bớt số điểm mục 
hành vi thích ứng của họ, nên được đánh giá dựa trên cơ sở khả năng hơn là sự hợp tác.”  

[Từ mạng trực tuyến Brad Hill “Các hướng dẫn để Hoàn Tất Thang Hành Vi Thích Ứng ICAP/SIB-R” 
(http://www.cpinternet.com/~bhill/icap/)] 

Người nộp đơn có được yêu cầu hiện diện trong suốt thời gian ICAP không? 

Người nộp đơn cần phải hiện diện và hiện có ít nhất một phần cuộc phỏng vấn. Người nộp đơn và đáp viên có thể 
chọn trả lời riêng hoặc sự hiện diện của những người tham gia khác. Điều quan trọng là đáp viên cung cấp thông tin 
chính xác để đáp viên cần thông báo cho bộ biết nếu có một việc gì đó cản trở sự thực và tính trung trực của họ. 

ICAP được ghi điểm như thế nào?  

Các câu trả lời ICAP được nhập vào một máy tính. Một chương trình của máy tính tính điểm chuẩn cho một trong các 
mục có bốn kỹ năng hành vi thích ứng, kể cả độ tuổi của người nộp đơn. 

ICAP ảnh hưởng đến việc quyết định hội đủ điều kiện như thế nào? 

Khi một ICAP được yêu cầu là bằng chứng các giới hạn đáng kể để hội đủ điều kiện của DDA, điểm hội đủ tư cách 
phải là hoặc dưới điểm thuộc lĩnh vực độc lập rõ ràng cụ thể đối với độ tuổi của thân chủ/người nộp đơn (WAC 388-
823-0900). 
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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 
 THÔNG TIN VỀ ICAP DÀNH CHO CÁC ĐÁP VIÊN 

 Cam Đoan Về Sự Hiểu Biết 
 Declaration of Understanding 
 

VỀ VIỆC: Người Nộp Đơn        

Tôi đã đọc và hiểu được “Thông tin về ICAP dành cho Các Đáp Viên.” 

Tôi đã nhận được “Các Hướng Dẫn để Hoàn Tất Thang Hành Vi Thích Ứng ICAP/SIB-R.” 
 https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/FSA/forms/pdf/16-182.pdf 
Tôi hiểu rằng các câu trả lời mà tôi cung cấp phải chính xác và sẽ được sử dụng để thẩm định các giới hạn đáng kể về 
việc hội đủ điều kiện DDA. 

Tôi hiểu rằng cá nhân đang được thẩm định có thể hoặc không thể đáp ứng tiêu chuẩn về việc hội đủ điều kiện DDA. 

Tôi đã có mọi cơ hội để hỏi các câu hỏi và tất cả các câu hỏi của tôi đã được trả lời làm hài lòng tôi. 

 
CHỮ KÝ CỦA ĐÁP VIÊN NGÀY 

       
ĐẠI DIỆN DSHS / DDA  
       

NGÀY 
       

 
 
Lưu ý: Việc từ chối ký vào bản Cam Kết sẽ loại trừ cá nhân được coi như là một “đáp viên”. 
 
 
 
Phân bổ: 
Bản Sao gởi đến Đáp Viên 
Bản Sao để Lưu Hồ Sơ 
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