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Olmstead 
Olmstead là gì?  
Olmstead v. LC là một Hoa Kỳ Vụ kiện của Tòa án Tối cao dựa trên Tiêu đề II của Đạo luật Người khuyết tật Hoa 
Kỳ (ADA) năm 1990. Tại Olmstead, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng các bang được yêu cầu cung cấp dịch vụ 
cho người khuyết tật trong môi trường hòa nhập nhất phù hợp với nhu cầu của họ. Olmstead áp dụng cho những 
người được tổ chức hóa, những người có nguy cơ bị tổ chức hóa, và gần đây là những người bị ngăn cản việc 
tham gia có ý nghĩa vào cộng đồng của họ vì các dịch vụ hoặc thông lệ của nhà nước.  

Nền Olmstead  
Vụ án Olmstead liên quan đến hai phụ nữ được chẩn đoán sức khỏe tâm thần và thiểu năng trí tuệ. Cả hai phụ 
nữ đã dành một khoảng thời gian đáng kể trong các bệnh viện sức khỏe tâm thần. Họ mong muốn nhận được 
các dịch vụ và hỗ trợ trong cộng đồng và một chuyên gia điều trị xác định rằng họ không cần phải nằm viện. Tòa 
án tối cao phán quyết việc yêu cầu phụ nữ sống trong bệnh viện tâm thần là phân biệt đối xử khi họ không cần 
thiết phải sống trong môi trường như vậy. 

Tại sao Vụ án Olmstead lại quan trọng đối với Nebraska?  
ADA đã được Quốc hội lưỡng đảng thông qua vào năm 1990 nhằm ngăn chặn và xóa bỏ phân biệt đối xử với 
người khuyết tật. ADA cấm chính quyền hoặc cơ quan của tiểu bang hoặc địa phương phân biệt đối xử với mọi 
người vì tình trạng khuyết tật của họ. Tại Olmstead, Tòa án Tối cao đã giải thích ADA có nghĩa là sự phân biệt 
không cần thiết giữa những người khuyết tật là sự phân biệt đối xử. Điều này đã được mở rộng để áp dụng khi 
một tiểu bang không cung cấp các dịch vụ dựa vào cộng đồng hoặc không tìm được vị trí cho mọi người trong 
bối cảnh tích hợp nhất phù hợp với mong muốn và nhu cầu của người đó.  

Để tuân thủ ADA, Nebraska phải lập và thực hiện một kế hoạch hiệu quả để hỗ trợ người khuyết tật sống và làm 
việc như những thành viên hòa nhập của cộng đồng.  

Sự khác biệt giữa tách biệt và tích hợp  
Khi một khía cạnh nào đó trong cuộc sống của một người ngăn cách người đó trở thành một thành viên được 
bao gồm của cộng đồng, điều đó có thể ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của cuộc sống của người đó. Ví dụ, 
một bước vào nhà trên cao có thể tạo ra một ngôi nhà không thể tiếp cận cho người ngồi trên xe lăn. Điều này có 
nghĩa là người đó không thể ra ngoài hoặc rời khỏi nhà của họ, điều này làm mất đi sự lựa chọn của họ để tham 
gia vào các hoạt động có ý nghĩa dựa trên cộng đồng. 

 Tách biệt Tích hợp 

Những ngôi 
nhà 

Chỉ hoặc chủ yếu là người khuyết tật, bao gồm cả 
những người nhận được tài trợ của nhà nước để 
sống trong các cơ sở hỗ trợ sinh hoạt và các trung 
tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

Nơi có người khuyết tật và người khuyết tật 
sinh sống. 

Việc làm 
Bao gồm các hội thảo có mái che và các chương 
trình điều trị ban ngày cung cấp mức lương dưới 
mức tối thiểu và chủ yếu sử dụng người khuyết tật. 

Đưa ra mức lương cạnh tranh và dựa trên 
sở thích của người đó. Công việc tuyển 
dụng người khuyết tật và không có khuyết 
tật. 

Vận chuyển 
Hạn chế và trung đoàn. Các chuyến đi phải được 
lên kế hoạch và có thể bao gồm nhiều điểm dừng 
và số người trong mỗi chuyến đi. 

Người khuyết tật dễ tiếp cận, đáng tin cậy, 
hiệu quả và khả dụng. 

Giáo dục Nhận các dịch vụ giáo dục trong các phòng hoặc 
trường học chỉ có học sinh khuyết tật. 

Nhận các dịch vụ và hỗ trợ giáo dục trong 
cùng một lớp học với học sinh không khuyết 
tật. 

Đặc điểm 
Lịch trình do người khác đặt, không có lựa chọn 
thức ăn hoặc ăn uống, thiếu sự riêng tư, không có 
lựa chọn tương tác với ai và chia sẻ phòng với ai. 

Bao gồm sự lựa chọn: người đó quyết định 
khi nào, ở đâu, như thế nào và làm với ai, 
ăn gì, sống ở đâu và sống với ai. 

 

Tài nguyên Olmstead  
• Tờ thông tin Olmstead liên bang 

https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/civilrights/resources/factsheets/ada.pdf 
• Tổ chức quyền Olmstead https://www.olmsteadrights.org/about-olmstead/ 
• Trang web Nebraska Olmstead https://dhhs.ne.gov/Pages/Olmstead.aspx 

 
Nếu bạn có câu hỏi về Olmstead, bạn có thể gửi email tới DHHS.NEOlmstead@nebraska.gov.  
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