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Thông tin sống chung 
Cuộc sống được chia sẻ là gì? 

Sống chia sẻ là một lựa chọn cung cấp dịch vụ cho dịch vụ chữa bệnh dân cư. Dịch vụ chữa bệnh cư trú 

dạy cho bạn các kỹ năng để giúp bạn sống độc lập và tiếp cận cộng đồng của bạn. 

Dịch vụ này được cung cấp cho việc từ bỏ khuyết tật phát triển toàn diện (CDD). Nó không có sẵn trong việc 

từ bỏ ngày dành cho người lớn DD; Vì vậy, nếu bạn nhận được sự từ bỏ đó khi rời trường trung học ở tuổi 

21, cuộc sống chung không có sẵn cho bạn. 

Cuộc sống chung diễn ra trong một ngôi nhà riêng bởi một người, cặp vợ chồng hoặc gia đình được bạn biết 

đến. Bạn đã chọn chia sẻ một cuộc sống với người này bằng cách chia sẻ một ngôi nhà. Người này được 

gọi là nhà cung cấp sống chung. Bạn có thể nghe thấy chúng được gọi là SLP. 

Trong cuộc sống chung, bạn và SLP sống cùng nhau trong cùng một ngôi nhà, và bạn chia sẻ cuộc sống 

hàng ngày với họ. Năng lực dân cư là một dịch vụ dân cư 24 giờ. Bạn có thể không cần SLP của bạn với bạn 

24/7; Nhóm của bạn sẽ thảo luận về nhu cầu của bạn. SLP của bạn dự kiến sẽ có sẵn bất cứ khi nào bạn cần 

chúng. 

Bên cạnh việc chia sẻ cuộc sống cùng nhau, SLP của bạn dự kiến sẽ không chăm sóc bạn. SLP của bạn dự kiến
sẽ dạy cho bạn các kỹ năng để sống độc lập và làm mọi thứ trong cộng đồng của bạn. Điều này có nghĩa là nếu 
bạn không biết cách làm điều gì đó, SLP của bạn sẽ dạy bạn. Họ có thể dạy bạn nấu ăn, giặt giũ, mua sắm các 
mặt hàng cần thiết hoặc chăm sóc bản thân hoặc nhà của bạn. Tất cả những lời dạy này là để chuẩn bị cho bạn 
để có thể sống một mình. 

Ai có thể là một nhà cung cấp sống chung? 
Bất cứ ai mà bạn chọn và phê duyệt có thể là SLP của bạn. Ví dụ, anh chị em, ông bà, dì và chú của bạn, hàng 
xóm và bạn bè có thể trở thành SLP của bạn. Tuy nhiên, SLP của bạn không thể là người giám hộ hợp pháp của 
bạn. SLP của bạn có thể và nên là một người quan trọng trong cuộc sống của bạn, nhưng họ không được phép 
đưa ra quyết định cho bạn.

Làm thế nào ai đó có thể trở thành nhà cung cấp cuộc sống chung của 

tôi? 

Sau khi chọn ai đó làm SLP của bạn, có một vài điều họ sẽ cần làm. 

Đầu tiên, bạn và SLP của bạn sẽ cần tìm một nhà cung cấp cơ quan khuyết tật phát triển mà bạn muốn có 

hợp đồng sống chung. Chỉ các nhà cung cấp đại lý mới có thể cung cấp dịch vụ chữa bệnh dân cư, bao 

gồm cả cuộc sống chung. Nhà cung cấp đại lý cung cấp đào tạo SLP và giám sát của bạn. Khi bạn chọn 

nhà cung cấp đại lý, SLP của bạn sẽ cần phải áp dụng cho nhà cung cấp đại lý đó và hoàn thành bất kỳ 

giấy tờ hoặc đào tạo nào mà cơ quan yêu cầu. 

Điều phối viên dịch vụ khuyết tật phát triển của bạn sẽ đi bộ qua nhà SLP của bạn để kiểm tra các mối quan tâm
về an toàn và đảm bảo bạn có những thứ cần thiết, như phòng ngủ của bạn với một cánh cửa khóa. Sau khi các
bước này được hoàn thành, bạn đã sẵn sàng để thiết lập một ngày để chuyển đến. 
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