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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION 

 Nguyên Tắc Cơ Bản về Đánh Giá SIS-A 
 SIS-A Rating Key 

Loại Hỗ Trợ:  Loại hỗ trợ đặc biệt nào sẽ cần thiết để giúp người này hoàn tất nhiệm vụ?  

0 = Không (không cần bất kỳ loại hỗ trợ nào) 
1 = Giám sát (người biết cách thức, cần được khuyến khích / nhắc nhở) 
2 = Lời nói / Cử chỉ nhắc nhở (hướng dẫn / biểu hiện) 
3 = Trợ giúp thể chất một phần (làm việc nhóm; trợ giúp thực hiện một số đến hầu hết các bước) 
4 = Trợ giúp thể chất toàn bộ (thay mặt làm việc; tất cả bước cần để hoàn tất cho cá nhân này)  
 

Tần Suất Hỗ Trợ:  Bao lâu một lần loại hỗ trợ sẽ cần cho người này để tham gia hoạt động này? 

0 = Không hoặc chưa đến một lần mỗi tháng 
1 = Ít nhất một lần mỗi tháng, nhưng không phải một lần mỗi tuần 
2 = Ít nhất một lần mỗi tuần, nhưng không phải một lần mỗi ngày (1 - 6 ngày mỗi tuần) 
3 = Ít nhất một lần mỗi ngày, nhưng không phải một lần mỗi giờ (7 ngày mỗi tuần) 
4 = Hàng giờ hoặc thường xuyên hơn (ít nhất một lần mỗi giờ trong suốt 24 giờ mỗi ngày) 
 

Thời Gian Hỗ Trợ Hàng Ngày:  Vào một ngày thông thường, khi nào hỗ trợ trong khu vực sẽ cần 
thiết, bao nhiêu thời gian dồn lại sẽ được dành ra? 

0 = Không 
1 = Ít hơn 30 phút 
2 = 30 phút đến ít hơn 2 giờ 
3 = 2 giờ đến ít hơn 4 giờ 
4 = 4 giờ hoặc nhiều hơn 

Xin lưu ý:  Một số câu hỏi có giới hạn điểm. 

Nguyên Tắc Cơ Bản Về Đánh Giá Nhu Cầu Hỗ Trợ Y Tế và Hành Vi Ngoại Lệ Hiện Tại 

0 = Không cần hỗ trợ 
1 = Cần một số hỗ trợ  
2 = Cần hỗ trợ phạm vi rộng (nguy cơ sức khỏe / an toàn ngay tức thì nếu không cung cấp hỗ trợ) 
 


