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Tuyên Ngôn về Chính Sách Mua Dịch Vụ
Trung Tâm Vùng San Gabriel/Pomona (SG/PRC) có thể mua các dịch vụ và phương tiện
yểm trợ khi các dịch vụ và phương tiện yểm trợ sẽ: (1) giúp thân chủ có được xấp xỉ cùng
lối sinh sống thường nhật của một người cùng tuổi không bị khuyết tật, (2) đưa đến một
cuộc sống độc lập, hữu dụng và bình thường trong cộng đồng, và (3) phát huy các cơ hội
tham gia đời sống cộng đồng.
Các nguồn tài nguyên công cộng sẵn có để thực hiện dịch vụ này, cũng như các nguồn tài
trợ sẵn có khác, sẽ được thăm dò trước khi trung tâm vùng mua một dịch vụ nào đó. Đạo
Luật Lanterman quy định rõ các nguồn này gồm cả nhưng không phải chỉ giới hạn vào
An Sinh Xã Hội, Lợi Tức An Ninh Bổ Túc (SSI), Các Dịch Vụ Yểm Trợ Tại Gia, MediCal, Medicare, các nguồn bảo hiểm tư nhân và tín quỹ. Trong những trường hợp được
quyết định là một cơ quan khác phải chịu trách nhiệm cung cấp thì sẽ có trợ giúp để có
dịch vụ cần thiết đó. Trong lúc đang xin một cơ quan khác tài trợ, trung tâm vùng có thể
mua các dịch vụ và phương tiện yểm trợ khẩn thiết cho đến khi cơ quan đó cung cấp các
dịch vụ này. Cha mẹ có con vị thành niên, từ 0-17 tuổi, cũng phải trả một phần phí tổn
cho các dịch vụ chăm sóc đỡ tay, giữ trẻ, và tham dự trại theo quy định của Chương
Trình Tham Gia Phí Tổn Gia Đình của Bộ Dịch Vụ Phát Triển, Tiểu Bang California.
Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ sẽ được mua để đáp ứng các nhu cầu liên quan đến
chứng khuyết tật phát triển khi các dịch vụ và phương tiện yểm trợ đó sẽ giúp đạt được
tất cả hoặc bất cứ phần nào của Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân. Như được nêu trong
Đạo Luật Lanterman, trung tâm vùng sẽ xét đến trách nhiệm của gia đình phải cung cấp
các dịch vụ tương tự cho một trẻ không bị khuyết tật. Ngoài ra, trung tâm vùng cũng bảo
đảm là các thân chủ, và gia đình họ khi thích ứng sẽ tham gia vào tất cả các quyết định
liên quan đến việc nhận định các dịch vụ và phương tiện yểm trợ trong Kế Hoạch
Chương Trình Cá Nhân (IPP) và Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cho Riêng Từng Người
(IFSP). Các IPP và IFSP sẽ được một hoặc nhiều đại diện của trung tâm vùng, kể cả phối
hợp viên dịch vụ, người bị khuyết tật, và nếu thích ứng, cha mẹ, người giám hộ hợp pháp
hoặc quản hộ của người đó cùng nhau soạn ra. Khi có lời mời của người đó, hoặc khi
thích ứng, cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, quản hộ, những người tham dự buổi họp
IPP/IFSP cũng có thể mời những người khác tham dự.
Mỗi dịch vụ phải được nhận định trong IPP/IFSP và đi kèm với một hoặc nhiều mục tiêu.
Vấn đề hoạch định mỗi chương trình cá nhân và tiến trình lập kế hoạch dịch vụ cho mỗi
gia đình là nhiệm vụ chính của trung tâm vùng nhằm hoạch định và đáp ứng các nhu cầu
của thân chủ và gia đình họ, sử dụng tất cả những nguồn tài trợ khác bất cứ khi nào có thể
được, và mua các dịch vụ ít tốn kém khi không có những nguồn tài trợ khác. Vì nhiệm vụ
phối hợp dịch vụ của trung tâm vùng chú trọng vào các cơ hội tham gia đời sống cộng
đồng, cơ hội làm việc, các sinh hoạt vui chơi và xã hội trong môi trường tự nhiên với
những bạn đồng lứa không bị khuyết tật phải được cung cấp bất cứ khi nào có thể được.
Do đó, IPP/IFSP sẽ để ý đến những vấn đề về phẩm chất cuộc sống này.
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Ưu tiên sẽ được cứu xét cho các dịch vụ nào phát huy được chọn lựa và giao quyền quyết
định, cung cấp các cơ hội tham gia vào đời sống cộng đồng có chú trọng đến giao thiệp
với các bạn không bị khuyết tật, và khuyến khích các phương tiện yểm trợ tự nhiên không
phải trả tiền.
Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ chỉ được mua từ những nguồn cung cấp tuân hành
các tiêu chuẩn về phẩm chất theo ấn định của trung tâm vùng, Bộ Dịch Vụ Phát Triển và
các điều lệ của California liên quan đến dịch vụ đó. Toán hoạch định IPP/IFSP phải cứu
xét những điểm sau đây khi chọn nguồn cung cấp các dịch vụ và phương tiện yểm trợ cho
thân chủ:
1. Khả năng chuyển giao các dịch vụ và phương tiện yểm trợ có phẩm chất của
nguồn cung cấp để đạt được mục tiêu cụ thể của IPP/IFSP.
2. Sẽ có duyệt xét phí tổn cung cấp các dịch vụ và phương tiện yểm trợ có phẩm
chất tương đương từ những nguồn cung cấp khác, nếu có, và sẽ chọn nguồn cung
cấp các dịch vụ tương đương ít tốn kém nhất, gồm cả phí tổn chuyên chở, mà có
thể đạt được tất cả hoặc một phần của kế hoạch chương trình cá nhân của thân
chủ. Thân chủ không bắt buộc phải dùng nguồn cung cấp ít tốn kém nhất nếu vì
thế mà thân chủ phải chuyển từ một nguồn cung cấp các dịch vụ hoặc phương tiện
yểm trợ hiện hữu sang các dịch vụ và phương tiện yểm trợ nhiều hạn chế hơn
hoặc ít kết hợp hơn.
3. Nguồn cung cấp có khả năng phát triển và tạo điều kiện dễ dàng cho các dịch vụ
trong môi trường tự nhiên với các phương tiện yểm trợ tự nhiên.
4. Nguồn cung cấp có khả năng giao quyền quyết định cho mỗi người và gia đình
họ, khi thích ứng, để có các chọn lựa trong cuộc sống của riêng họ gồm cả quyết
định chọn sống ở đâu và sống như thế nào, các mối liên hệ của họ với những
người trong cộng đồng, cách họ dùng thì giờ của họ, kể cả giáo dục, việc làm và
tiêu khiển, theo đuổi tương lai riêng của họ, và hoạch định và thực hiện chương
trình. Cũng phải xét đến các sở thích và giá trị văn hóa của người đó và các gia
đình khi mua các dịch vụ và phương tiện yểm trợ.
5. Nguồn cung cấp có khả năng cung cấp các dịch vụ đưa đến cuộc sống độc lập,
hữu dụng và bình thường cho người đó.
SG/PRC sẽ không mua các dịch vụ điều trị có tính cách thăm dò thí nghiệm, các dịch vụ
hoặc khí cụ trị liệu chưa được xác định về mặt lâm sàng hoặc chứng minh về mặt khoa
học là có hiệu nghiệm hoặc an toàn hoặc không biết các rủi ro và biến chứng của các dịch
vụ hoặc khí cụ đó.
Sẽ tiếp tục tài trợ nếu người khuyết tật, hoặc khi thích ứng, cha mẹ, người giám hộ hợp
pháp hoặc quản hộ và trung tâm vùng đồng ý là các dịch vụ và phương tiện yểm trợ
hoạch định đã được cung cấp như ấn định ở trên và đã có tiến bộ hợp lý về mức đáp ứng
các mục tiêu của IPP/IFSP.
Người bị khuyết tật phát triển có cùng các quyền và trách nhiệm pháp định được luật
pháp liên bang và tiểu bang bảo đảm cho tất cả những người khác. Không có người nào
hội đủ điều kiện về những mặt khác mà vì lý do bị khuyết tật phát triển lại bị cấm tham
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gia, bị từ chối các quyền lợi, hoặc bị kỳ thị theo bất cứ chương trình hoặc hoạt động nào
có nhận tài trợ công.
Tuyên ngôn về chính sách này sẽ được áp dụng cùng với các tiêu chuẩn cụ thể cho mỗi
loại dịch vụ. Các dịch vụ trong chính sách này không phải đầy đủ hết tất cả. Những hoàn
cảnh bất thường liên quan đến một chứng khuyết tật phát triển có thể cần thêm các dịch
vụ không được liệt kê. Các trường hợp ngoại lệ về Chính Sách Mua Dịch Vụ này sẽ được
Giám Đốc Điều Hành của Trung Tâm Vùng San Gabriel/Pomona (SG/PRC) duyệt xét và
phê chuẩn.
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Dịch Vụ Ban Ngày và Phương Tiện Yểm Trợ cho Người Lớn
Các dịch vụ ban ngày cho người lớn và phương tiện yểm trợ do trung tâm vùng mua
nhằm phát huy, duy trì hoặc tăng cường khả năng tự chăm sóc, tự bênh vực, huấn luyện
về việc làm, hội nhập cộng đồng, và khả năng xã giao, di chuyển, và hành vi. Những loại
chương trình này gồm các trung tâm sinh hoạt, trung tâm phát triển người lớn, các
chương trình quản trị hành vi, và các trung tâm chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người
lớn. Ưu tiên sẽ được dành cho các dịch vụ và phương tiện yểm trợ tận dụng môi trường
tự nhiên để huấn luyện, giao quyền quyết định, khuyến khích phát triển các phương tiện
yểm trợ tự nhiên, và nỗ lực đạt đến mục đích tối hậu về việc làm.
Trước hết người lớn nên được cứu xét để giới thiệu đến Bộ Phục Hồi Chức Năng để được
huấn luyện về việc làm hoặc làm việc có yểm trợ, và sau đó là một chương trình sinh hoạt
làm việc trước khi thăm dò một chương trình ban ngày cho người lớn. Khi mua các dịch
vụ và phương tiện yểm trợ, trung tâm vùng sẽ cứu xét mức hiệu quả về mặt phí tổn của
các dịch vụ này. Mức hiệu quả về mặt phí tổn sẽ gồm tổng phí tổn chuyên chở và chương
trình ban ngày cho người lớn và các phương tiện yểm trợ.
Trung tâm vùng có thể mua các dịch vụ ban ngày và phương tiện yểm trợ nếu hội đủ tất
cả các tiêu chuẩn sau đây:
1. Người lớn đó không hội đủ điều kiện theo một chương trình thích hợp ở trường
công.
VÀ
2. Người lớn đó không hội đủ điều kiện tham gia các chương trình làm việc có yểm
trợ, sinh hoạt làm việc, hoặc một chương trình do Medi-Cal tài trợ.
VÀ
3. Các nhu cầu của người đó có thể được đáp ứng hiệu quả nhất bằng cách mua các
dịch vụ ban ngày và phương tiện yểm trợ.
VÀ
4. Người đó sẵn lòng tham dự và tham gia các dịch vụ và phương tiện yểm trợ (nếu
người đó có thể cho biết ưu tiên chọn lựa của mình).
Người lớn, người giám hộ hợp pháp, quản hộ chọn các dịch vụ và phương tiện yểm trợ
dựa trên các đề nghị của nhân viên trung tâm vùng và các nhu cầu của người đó; mức độ
có dịch vụ huấn luyện khác và các kinh nghiệm xã giao trong môi trường tự nhiên; nhu
cầu tăng cường khả năng tự chăm sóc hoặc các khả năng khác để giúp người đó cư ngụ
trong môi trường sinh sống ít hạn chế nhất; và bất cứ yếu tố nào khác đã nhận định.
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Can Thiệp Hành Vi
Các dịch vụ can thiệp hành vi là nhằm cung cấp dịch vụ giáo dục, huấn luyện, và yểm trợ
cho các gia đình và/hoặc những nguồn cung cấp dịch vụ trong những trường hợp khó
khăn về cảm xúc, xã hội, hoặc hành vi cản trở đến khả năng của một người tham gia vào
đời sống gia đình và cộng đồng và/hoặc ở lại trong môi trường sinh sống ít hạn chế nhất.
Mục đích của các dịch vụ can thiệp hành vi là để phát triển một kế hoạch can thiệp do gia
đình hoặc nguồn cung cấp dịch vụ thực hiện.
1. Kế hoạch này gồm những bước để dạy các hành vi thay thế thích hợp hơn và để
giảm bớt các hành vi gây khó khăn.
2. Kế hoạch này sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng của gia đình hoặc nguồn
cung cấp dịch vụ khi giao thiệp hoặc giảng dạy cho người đó.
3. Kế hoạch này sẽ nhấn mạnh đến việc gia tăng các hành vi tích cực và thích hợp và
giảm bớt các hành vi không thích hợp.
4. Kế hoạch này sẽ không bao gồm các kỹ thuật can thiệp hành vi có thể gây đau
đớn hoặc chấn thương.
Gia đình phải tham dự những buổi huấn luyện nhóm về các sách lược can thiệp hành vi
thích hợp cho những người được trung tâm vùng phục vụ trước khi mua bất cứ dịch vụ
can thiệp hành vi nào tại gia. Khóa huấn luyện nhóm được cung cấp thường xuyên và
thông tin cơ bản về các kỹ thuật về hành vi. Trong nhiều trường hợp áp dụng các dữ kiện
cơ bản này là đủ để cải tiến hành vi của người đó ở nhà và trong môi trường cộng đồng.
Dịch vụ huấn luyện này cũng chuẩn bị cho gia đình về những gì họ phải làm để gặt hái
thành quả nếu được phép can thiệp sâu rộng hơn về hành vi. Tùy theo nhu cầu của từng
gia đình, có thể cho phép thêm giờ chăm sóc đỡ tay để tham dự những buổi huấn luyện
về sách lược hành vi.
Nhu cầu về các dịch vụ can thiệp hành vi sẽ được quyết định qua tiến trình IPP/IFSP. Có
nhiều yếu tố sẽ được duyệt xét khi quyết định nhu cầu cần can thiệp hành vi. Các yếu tố
này có thể gồm:
•

Các thay đổi về hành vi dạo gần đây.

•

Hành vi đó đã gây lo ngại bao lâu rồi.

•

Các dịch vụ về hành vi trước đây và kết quả.

•

Mức độ phát triển.

•

Các yếu tố gây căng thẳng hiện hữu ngoài các hành vi gây khó khăn.

Khi nhu cầu về dịch vụ đã được xác định, một chuyên viên can thiệp hành vi sẽ cộng tác
với tất cả những bên liên hệ để hoàn tất một cuộc thẩm định gồm phần phân tích các hành
vi gây khó khăn và một kế hoạch để trợ giúp người đó và gia đình. (Xem các tiêu chuẩn
dưới đây.)
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Có thể mua các dịch vụ can thiệp hành vi nếu hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Hành vi đó cản trở đáng kể đến việc tham gia vào đời sống gia đình và cộng đồng,
hoặc khả năng ở lại trong môi trường sinh sống ít hạn chế nhất. Một số thí dụ về
hành vi hội đủ các tiêu chuẩn này là tự gây thương tích, hành vi hung hăng hoặc
hành hung, hoặc hành vi gây rối và/hoặc nguy hiểm khác.
VÀ
2. Một chuyên gia đã thẩm định và cho biết rằng người đó sẽ thu được lợi ích nhờ
dịch vụ can thiệp và gia đình/nguồn cung cấp dịch vụ thỏa thuận thực hiện các đề
nghị của kế hoạch can thiệp. Cuộc thẩm định phải gồm phần phân tích mỗi hành
vi gây lo ngại, các biện pháp can thiệp tích cực để dạy các hành vi thay thế, các kế
hoạch can thiệp phù hợp với kết quả phân tích hành vi, thủ tục thu thập dữ kiện,
và kết quả mong đợi.
VÀ
3. Gia đình đã hoàn tất khóa huấn luyện nhóm về can thiệp hành vi.
Cha mẹ và những nguồn cung cấp dịch vụ nên nhận ra rằng mức độ thành công của dịch
vụ can thiệp này tùy thuộc vào việc họ tham gia tích cực, học tập và thực thi các kỹ thuật
về hành vi, và sẵn sàng để thay đổi hành vi của họ để yểm trợ thích đáng các nhu cầu đặc
biệt của người đó.
Đối với trẻ em và thiếu niên trong tuổi đi học, trung tâm vùng không thể cung cấp các
dịch vụ can thiệp hành vi cho các hành vi gây khó khăn xảy ra ở trường học, dù vẫn nên
phối hợp và liên lạc với chương trình nhà trường.
Tất cả các dịch vụ trong loại này phải nêu rõ một chương trình can thiệp có hạn về thời
gian. Việc cấp phép không được lâu hơn sáu tháng, và mức tiến bộ thường được tái duyệt
sau ba tháng can thiệp. Các dịch vụ sẽ không tiếp tục trừ phi đã có tiến bộ hợp lý đến các
mục tiêu/kết quả ghi trong IPP/IFSP.
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Giữ Trẻ
Mục đích của trung tâm vùng khi yểm trợ cho dịch vụ giữ trẻ là để trang trải phí tổn phụ
trội của dịch vụ chăm sóc chuyên môn vì các nhu cầu đặc biệt của trẻ bị khuyết tật phát
triển khi không có dịch vụ giữ trẻ qua các nguồn tài nguyên thông thường trong cộng
đồng ở mức phí tổn hiện hành trong cộng đồng. Mục đích này không nhằm trang trải tất
cả các phí tổn liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và trông nom trẻ bị khuyết
tật phát triển (dưới 18 tuổi) không có khả năng tự chăm sóc.
Cha mẹ sẽ phải trả phí tổn tiêu biểu của dịch vụ giữ trẻ cho một trẻ không bị khuyết tật
cho đến khi trẻ được 13 tuổi. Trung tâm vùng sẽ tài trợ phần sai biệt giữa phí tổn tiêu
biểu và phí tổn thực sự phải tốn cho trẻ em bị khuyết tật phát triển cho đến năm 13 tuổi.
Trung tâm vùng sẽ tài trợ toàn bộ phí tổn từ 13 tuổi cho đến 18 tuổi. Sau 18 tuổi, các dịch
vụ và quyền lợi khác gồm Lợi Tức An Ninh Bổ Túc (SSI) và Các Dịch Vụ Yểm Trợ Tại
Gia (IHSS) sẽ được cứu xét để quyết định nhu cầu mua dịch vụ giữ trẻ.
Giữ trẻ là một trong ba dịch vụ cụ thể của trung tâm vùng mà theo luật phải có thẩm định
về việc cha mẹ tham gia đài thọ phí tổn theo Chương Trình Tham Gia Phí Tổn Gia Đình
(FCPP). FCPP sẽ áp dụng cho các gia đình hội đủ các tiêu chuẩn sau:
1. Trẻ từ 0 đến 17 tuổi; và
2. Trẻ sống ở nhà với cha mẹ; và
3. Trẻ không hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal.
Trung tâm vùng chỉ tài trợ cho dịch vụ giữ trẻ trong khi cha mẹ đang làm việc hoặc huấn
nghệ. Trong các gia đình có đủ cha mẹ, cả hai người phải đang làm việc và/hoặc huấn
nghệ mới hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ này. Trong các gia đình chỉ có cha hoặc mẹ,
người cha hoặc mẹ đó phải đang làm việc hoặc huấn nghệ mới hội đủ điều kiện hưởng
dịch vụ này.
Nhu cầu và số lượng dịch vụ giữ trẻ sẽ được quyết định qua tiến trình IPP/IFSP. Để quyết
định về nhu cầu này, trung tâm vùng sẽ xét đến các trách nhiệm của gia đình trong việc
cung cấp các dịch vụ tương tự cho một trẻ không bị khuyết tật. Dịch vụ giữ trẻ chỉ được
cung cấp nếu cần có một mức chăm sóc giữ trẻ cao hơn mức bình thường để trông giữ
một trẻ không bị khuyết tật phát triển.
Số giờ giữ trẻ được cung cấp sẽ khác nhau tùy vào nhu cầu của trẻ đó và có thể từ một (1)
đến 20 giờ mỗi tuần.
Để quyết định xem trẻ có cần được chăm sóc chuyên môn trong ngày hay không, cha mẹ,
người giám hộ hợp pháp, và trung tâm vùng sẽ cứu xét các yếu tố và hoàn cảnh sau đây:
1. Các khó khăn đáng kể về hành vi, gồm cả chứng quá hiếu động gây rối, hành vi tự
hành hạ, hành vi phản ứng hung hăng, hành vi hành hung, và/hoặc những khó
khăn về cảm xúc;
2. Các nhu cầu đáng kể về y tế hoặc thể chất, gồm cả việc sử dụng các thiết bị đòi
hỏi phải có một người giữ trẻ được huấn luyện đặc biệt, nhu cầu ăn uống đòi hỏi
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nhiều thời gian và nỗ lực của người giữ trẻ, hút, cho ăn qua ống truyền, những
cơn động kinh không kiểm soát được, hoặc bất cứ nhu cầu nào khác về y tế-thể
chất đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực hoặc huấn luyện đặc biệt;
3. Một trẻ, hơn 5 tuổi, có nhu cầu đáng kể về tự chăm sóc gồm cả việc thiếu tập đi
vệ sinh, không có khả năng truyền đạt các nhu cầu cơ bản, thiếu khả năng tự giúp
như tắm rửa, đi vệ sinh, mặc quần áo, ăn uống, và thiếu khả năng di chuyển.
Khi quyết định loại dịch vụ giữ trẻ (tại gia hoặc ở chỗ khác, trong môi trường cá nhân
hoặc tập thể), toán IPP/IFSP phải quyết định chương trình thích hợp, ít tốn kém nhất có
thể tìm được.
Theo dự liệu, các gia đình sẽ nhờ giới thiệu đến dịch vụ giữ trẻ thích hợp qua Hệ Thống
Tài Nguyên & Giới Thiệu Giữ Trẻ California (R & R) trong số các chọn lựa giữ trẻ tại
địa phương. Hệ thống này được Tiểu Bang California chỉ định để trợ giúp các gia đình
trong việc tìm kiếm những loại dịch vụ giữ trẻ, gồm cả việc cung cấp tài nguyên cho trẻ
em khuyết tật. Trung tâm vùng cũng sẽ trợ giúp các gia đình để tìm và sử dụng dịch vụ
giữ trẻ do các cơ quan giữ trẻ chung và cộng đồng cung cấp, chẳng hạn như các trường
công, Y.M.C.A., và các chương trình giữ trẻ khác phục vụ cộng đồng.
Theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA), những nơi cung cấp dịch vụ giữ trẻ có
trách nhiệm thẩm định xem dịch vụ giữ trẻ có phục vụ hợp lý được một trẻ khuyết tật mà
không tính thêm lệ phí hay không. Chỉ khi nào mức phục vụ “nhiều hơn” một “mức phục
vụ hợp lý” thì dịch vụ giữ trẻ mới được áp đặt thêm một khoản lệ phí.
Dịch vụ giữ trẻ không thay thế một chương trình trường công. Có thể cung cấp dịch vụ
giữ trẻ thêm vào dịch vụ chăm sóc đỡ tay cho gia đình đó, và không được giảm bớt số
lượng dịch vụ chăm sóc đỡ tay được nhận định để đáp ứng các nhu cầu của gia đình bằng
với số giờ cung cấp dịch vụ giữ trẻ.
Đối với trẻ sơ sinh và trẻ chập chững dưới ba tuổi trong chương trình Early Start, mà
không được chẩn đoán bị một chứng khuyết tật phát triển, thì giữ trẻ được xem là một
dịch vụ không cần thiết và không được bao gồm trong IFSP của trẻ. Trung tâm vùng
không được mua các dịch vụ không cần thiết nhưng có thể giới thiệu đến các nguồn tài
nguyên giữ trẻ trong cộng đồng.
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Dịch Vụ Huấn Luyện và Yểm Trợ Việc Làm
Việc làm là một cách quan trọng để người lớn có cuộc sống độc lập và hữu dụng hơn. Tất
cả người lớn nên được cứu xét để được huấn luyện về việc làm.
Có thể giới thiệu đến dịch vụ này qua Bộ Phục Hồi Chức Năng (DOR), các chương trình
làm việc có yểm trợ, và các chương trình sinh hoạt làm việc. DOR phải tài trợ cho các
dịch vụ làm việc có yểm trợ cho đến khi người lớn đó đã ổn định trong một việc làm cụ
thể. Sau khi ổn định, thường là trong vòng sáu (6) tháng, DOR thông báo cho trung tâm
vùng ít nhất là mười lăm (15) ngày trước khi chuyển tài trợ sang trung tâm vùng. Sau đó
trung tâm vùng có thể tiếp tục mua các dịch vụ việc làm có yểm trợ.
Khi trung tâm vùng đang cứu xét để giới thiệu đến các dịch vụ huấn luyện về việc làm và
yểm trợ, các cơ quan nào có thể sắp xếp tìm việc làm nhanh chóng, tốt nhất là trong một
môi trường làm việc với những người không bị khuyết tật sẽ được cứu xét dành ưu tiên.
Trung tâm vùng có thể mua các dịch vụ huấn luyện về việc làm và yểm trợ nếu hội đủ tất
cả các tiêu chuẩn sau đây:
1. Người lớn đó sẵn sàng tham gia các dịch vụ huấn luyện về việc làm và yểm trợ.
2. Người lớn đó không hội đủ điều kiện cho một chương trình thích hợp do trường
công tài trợ.
3. Người lớn đó không hội đủ điều kiện được tài trợ từ Bộ Phục Hồi Chức Năng
(DOR).
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Dịch Vụ Ngày Học Kéo Dài và Năm Học Kéo Dài
Các Dịch Vụ Ngày Học Kéo Dài và Năm Học Kéo Dài được dành cho trẻ em và thiếu
niên trong tuổi đi học sống ở nhà/nhà tạm nuôi và luôn luôn có nhu cầu cần một môi
trường có tổ chức giám thị ngoài chương trình nhà trường để phát huy và duy trì hành vi
tích cực. Chương trình này hoạt động sau giờ học, vào những ngày Thứ Bảy và trong thời
gian nghỉ học. Cha mẹ có trách nhiệm giữ con vào những ngày lễ. Các dịch vụ ngày
học/năm học kéo dài nào cũng đáp ứng được nhu cầu giữ trẻ sẽ tùy thuộc vào Chương
Trình Tham Gia Phí Tổn Gia Đình cho trẻ em từ 0 đến 17 tuổi.
Nhu cầu về các dịch vụ này sẽ được quyết định qua tiến trình Kế Hoạch Chương Trình
Cá Nhân sau khi xét đến các sở thích của trẻ em hoặc thiếu niên và, khi thích ứng, của
cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, hoặc quản hộ.
Có thể mua Các Dịch Vụ Ngày Học Kéo Dài và Năm Học Kéo Dài nếu hội đủ các tiêu
chuẩn sau đây:
Trẻ/thiếu niên biểu lộ các hành vi cần phải can thiệp nhiều hơn mức độ của môi
trường giữ trẻ chung hoặc giải trí. Những hành vi này có thể gồm hành vi hung hăng,
hành hung hoặc tự hành hạ, hoặc phá hủy tài sản, hoặc các hành vi khác có thể gây
nguy hiểm cho thân chủ hoặc người khác. Các hành vi khác có thể gồm lên cơn tức
giận dữ dội, lang thang đi xa, hiếu động thái quá hoặc các hành vi tự kích thích.
Những dịch vụ này chỉ được mua khi cần thiết để giữ cho thân chủ tiếp tục sống trong
gia đình/nhà tạm nuôi của mình.
Các dịch vụ sẽ không tiếp tục trừ phi đã có tiến bộ hợp lý đến các mục tiêu ghi trong IPP.
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Dịch Vụ về Di Truyền
Các dịch vụ về di truyền là nhằm ngăn chặn hoặc tối giảm ảnh hưởng của một chứng
khuyết tật phát triển có thể xảy ra qua các cuộc nghiên cứu chẩn đoán. Các cuộc nghiên
cứu chẩn đoán đánh giá mức rủi ro của thân chủ sinh con bị khuyết tật phát triển hoặc rối
loạn di truyền cụ thể liên quan đến tình trạng chậm phát triển.
Nếu thấy có vẻ cần phải thử nghiệm trước khi sinh, trung tâm vùng có thể giới thiệu thân
chủ đến một trung tâm chẩn đoán tiền sản được tiểu bang phê chuẩn để đánh giá thêm.
Các dịch vụ về di truyền cũng gồm cả việc đánh giá chẩn đoán để xác định xem có
nguyên nhân di truyền nào gây ra chứng khuyết tật phát triển của một người hay không.
Dịch vụ đánh giá hoặc cố vấn về di truyền thường do một tham vấn viên của trung tâm
vùng cung cấp.
Trung tâm vùng có thể mua các dịch vụ và phương tiện yểm trợ phòng ngừa/di truyền
nếu hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Kết quả đánh giá của chuyên gia của trung tâm vùng đã xác định rằng một người
có rủi ro sinh con bị một chứng khuyết tật phát triển.
HOẶC
2. Kết quả đánh giá của chuyên gia của trung tâm vùng đề nghị các loại thử nghiệm
chẩn đoán để xác định nguyên nhân gây ra chứng khuyết tật phát triển.
VÀ
3. Người đó đã bị từ chối hoặc không hội đủ điều kiện có Medi-Cal, bảo hiểm tư
hoặc bảo hiểm khác.
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Dịch Vụ Sinh Sống Độc Lập
Các dịch vụ sinh sống độc lập là nhằm yểm trợ và giảng dạy trong một môi trường tự
nhiên cho người lớn về các khả năng như:
•

nấu nướng

•

dọn dẹp chùi rửa

•

mua sắm

•

hoạch định và chuẩn bị bữa ăn

•

quản trị tiền bạc

•

sử dụng phương tiện chuyên chở công cộng

•

tìm gia cư thích hợp

•

phát triển và duy trì sức khỏe cá nhân và vệ sinh

•

sử dụng các nguồn tài nguyên của cộng đồng, gồm cả các dịch vụ y tế và nha
khoa

•

an toàn ở nhà và trong cộng đồng

•

học cách sinh hoạt càng độc lập càng tốt.

Mục đích của các dịch vụ này là để giúp một người học cách sinh hoạt càng độc lập càng
tốt và tham gia trọn vẹn vào đời sống cộng đồng.
Dịch vụ giảng dạy có thể được cung cấp tại nhà của người lớn và/hoặc trong một môi
trường cộng đồng. Dịch vụ huấn luyện sẽ không được cung cấp cho những người cư ngụ
trong một cơ sở nội trú vì các chương trình này phải huấn luyện riêng cho từng người về
các khả năng nói trên. Dịch vụ huấn luyện có thể bắt đầu trong nhà của gia đình tối đa là
ba (3) tháng trước khi người lớn dọn vào một môi trường độc lập.
Trung tâm vùng có thể mua dịch vụ huấn luyện cách sinh sống độc lập nếu hội đủ các
tiêu chuẩn sau đây:
1. Người lớn đó hiểu được các mục tiêu và kỳ vọng của các dịch vụ, và
2. Người lớn đó bày tỏ ý sẵn sàng tham gia.
Loại dịch vụ và phương tiện yểm trợ, và số giờ mỗi tháng, được quyết định theo các nhu
cầu của người đó và các chọn lựa dựa trên các khả năng hiện có và những khả năng
người đó muốn học. Những dịch vụ này sẽ ấn định cụ thể một chương trình can thiệp có
giới hạn thời gian để học khả năng. Việc cấp phép như thế không được vượt quá sáu (6)
tháng.
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Huấn Luyện và Phát Triển Cá Nhân/Gia Đình
Việc tham dự các cuộc hội thảo và hội nghị cung cấp cơ hội cho người bị khuyết tật phát
triển và/hoặc người trong gia đình họ phát huy các năng khiếu và khả năng lãnh đạo
và/hoặc gia tăng kiến thức của họ về các chứng khuyết tật phát triển và những nguồn tài
nguyên liên hệ. Người đó hoặc gia đình họ phải tự chịu phí tổn chuyên chở, chỗ ở và ăn
uống.
Người Trong Gia Đình
Trung tâm vùng có thể tài trợ một nửa lệ phí ghi danh cho người trong gia đình tham dự
các cuộc hội nghị hoặc hội thảo đến tối đa hai lần mỗi năm tài khóa. Toán Kế Hoạch
Dịch Vụ Gia Đình Cho Riêng Từng Người (IFSP)/Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân
(IPP) quyết định phải hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Hội nghị hoặc hội thảo sẽ do các nhân viên có khả năng thuyết trình.
VÀ
2. Hội nghị hoặc hội thảo sẽ giúp các gia đình hiểu các nhu cầu đặc biệt của
người trong gia đình họ và nâng cao mức phát triển của người đó.
Người Lớn Bị Khuyết Tật Phát Triển
Trung tâm vùng có thể tài trợ toàn bộ lệ phí ghi danh tham dự đầy đủ cho người lớn tham
dự mỗi năm tài khóa một hội nghị hoặc hội thảo. Toán IPP quyết định phải hội đủ các
tiêu chuẩn sau đây:
1. Hội nghị hoặc hội thảo sẽ do các nhân viên có khả năng thuyết trình.
VÀ
2. Hội nghị sẽ trợ giúp người lớn đó đạt được các mục tiêu trong IPP của mình.
HOẶC
3. Hội nghị hoặc hội thảo sẽ trợ giúp phát triển khả năng lãnh đạo/hợp tác liên
quan đến việc phục vụ trong các hội đồng hoặc ủy ban của cơ quan địa
phương.
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Dịch Vụ Phát Triển Trẻ Sơ Sinh
Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ Phát Triển Trẻ Sơ Sinh được dành riêng cho trẻ sơ
sinh và trẻ chập chững để cải tiến hoạt động trong một hoặc nhiều lãnh vực chậm phát
triển và/hoặc trợ giúp cha mẹ/người giữ trẻ để hiểu, chấp nhận và làm việc với các nhu
cầu đặc biệt của con họ. Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ có thể bắt đầu ngay từ sau
khi sinh không bao lâu cho đến ngày sinh nhật ba tuổi của trẻ.
Phần giảng dạy và các hoạt động, do các giảng viên có khả năng phụ trách, giải quyết tất
cả các lãnh vực phát triển của trẻ, gồm khả năng tri thức, vận động thô và tinh vi, truyền
thông, xã hội/cảm xúc, và tự giúp/thích ứng. Một số chương trình phát triển trẻ sơ sinh
chuyên về các lãnh vực như trẻ em bị chứng tự kỷ, trẻ sơ sinh dễ bị bệnh, và trẻ sơ sinh
khiếm khuyết thị lực và thính lực. Chương trình phát triển trẻ sơ sinh của nguồn cung cấp
phải huấn luyện cách nuôi dạy con cái và yểm trợ. Do đó, cha mẹ/người giữ trẻ theo dự
liệu sẽ tích cực tham gia chương trình huấn luyện này.
Trung tâm vùng có thể mua một chương trình phát triển trẻ sơ sinh nếu hội đủ một trong
các tiêu chuẩn sau đây:
1. Trẻ sơ sinh/trẻ chập chững đã có rủi ro bị một chứng khuyết tật phát triển vì
các yếu tố sinh học, y tế, hoặc môi trường và kết quả thẩm định đã cho thấy
rằng một chương trình phát triển trẻ sơ sinh có thể giảm bớt rủi ro đó.
HOẶC
2. Trẻ sơ sinh/trẻ chập chững đã được chẩn đoán là bị chậm phát triển hoặc bị
khuyết tật phát triển và kết quả thẩm định đã cho thấy là một chương trình
phát triển trẻ sơ sinh có thể điều chỉnh tình trạng chậm trễ hoặc giảm bớt ảnh
hưởng của khuyết tật đó.
VÀ
3. Trẻ sơ sinh/trẻ chập chững không hội đủ điều kiện cho một chương trình
trường công hoặc không có chỗ trong một chương trình trường công.
Các dịch vụ phát triển trẻ sơ sinh được cung cấp ở nhà và trong môi trường cộng đồng tự
nhiên hay điển hình cho bạn đồng lứa của trẻ mà không bị khuyết tật. Trung tâm vùng sẽ
nỗ lực tìm những chương trình để giúp cho cha mẹ làm việc/người giữ trẻ có thể tham gia
bằng cách mua chương trình Thứ Bảy hoặc buổi tối khi cần. Một giáo viên phát triển trẻ
sơ sinh có thể yểm trợ cho trẻ hội nhập vào môi trường lớp vườn trẻ hoặc nơi giữ trẻ
thường lệ. Chương trình phát triển trẻ sơ sinh không nhằm thay thế dịch vụ giữ trẻ
thường lệ.
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Chương trình cụ thể, số lần, và mức độ dịch vụ được cung cấp cho trẻ sẽ tùy theo:
• Các đề nghị của các chuyên gia có khả năng thực hiện cuộc thẩm định.
• Các nhu cầu phát triển riêng của trẻ đó.
• Các ưu tiên của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, hoặc người đại diện hợp lệ.
• Có các mối lo ngại về y tế và/hoặc thể chất.
Trong những trường hợp trẻ em dễ bị bệnh thì có thể cần xin bác sĩ của trẻ cấp giấy hội
đủ điều kiện y tế trước khi mua dịch vụ.
Khi trẻ cư ngụ trong địa phận của một địa hạt học đường địa phương có cung cấp một
chương trình can thiệp sớm, trung tâm vùng có thể sẽ giới thiệu những trẻ có thể hội đủ
điều kiện đến địa hạt học đường đó. Các địa hạt học đường sẽ nhận trẻ em hội đủ điều
kiện cho đến khi hết chỗ được tài trợ của họ và sẽ thông báo cho trung tâm vùng khi
không có chỗ trong chương trình theo các thỏa thuận liên cơ quan hiện nay.
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Dịch Vụ Sâu Rộng về Hành Vi cho Trẻ Em Bị Chứng Tự Kỷ
Can thiệp hành vi sâu rộng gồm giảng dạy cá nhân và các kỹ thuật về hành vi để dạy các
khả năng mới. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em bị chứng tự kỷ có thể thu được
lợi ích từ các dịch vụ can thiệp hành vi sớm và sâu rộng. Các dịch vụ này được dựa trên
các nguyên tắc của Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng (ABA) để giải quyết chính các khiếm
khuyết về khả năng xã giao, tự chăm sóc, và khả năng truyền đạt hiệu quả. Các chương
trình can thiệp sâu rộng về hành vi có thể gồm các phương pháp khác nhau như can thiệp
hành vi, huấn luyện từng bước riêng rẽ đơn giản, hoặc đáp ứng trong các lãnh vực quan
trọng. Trung tâm vùng chỉ được mua ABA hoặc các dịch vụ sâu rộng về hành vi nào
phản ảnh những cách thực hành dựa trên bằng chứng, phát huy hành vi xã hội tích cực, và
cải tiến các hành vi cản trở học tập và xã giao. Các chương trình này phải được nhân viên
có khả năng thích hợp giám sát và thực hiện.
Mục tiêu của dịch vụ sâu rộng về hành vi là để tiến đến môi trường ít hạn chế nhất và tự
nhiên nhất, càng nhanh càng tốt; do đó, kết quả phải là chuyển sang cấp độc lập kế tiếp,
sử dụng ít phương tiện yểm trợ hơn. Áp dụng chung các khả năng (cho nhiều tình huống)
là một phần trong chương trình và được cha mẹ thực hiện thường xuyên trong nhiều môi
trường khác nhau. Tất cả các dịch vụ can thiệp hành vi đều được xem là có giới hạn về
thời gian. Huấn luyện cha mẹ và tham gia đầy đủ là điều cần thiết để các dịch vụ sâu rộng
về hành vi thành công và do đó cần phải có để thực hiện chương trình. Cha mẹ cũng chịu
trách nhiệm mua tài liệu được đề nghị cho chương trình hoặc có cộng đồng tham gia nếu
có dùng một hệ thống khen thưởng.
Trung tâm vùng tìm cách hợp tác làm việc với các địa hạt trường công để không bị gián
đoạn việc cung cấp các dịch vụ trong các môi trường giáo dục, ở nhà và cộng đồng. Cha
mẹ được khuyến khích tạo điều kiện liên lạc và cộng tác với địa hạt học đường. Trung
tâm vùng có thể chia sẻ trách nhiệm giải quyết một số khả năng phát triển với địa hạt học
đường, nhưng không có trách nhiệm tài trợ cho các dịch vụ thuộc trách nhiệm pháp định
của một cơ quan khác được công quỹ tài trợ.
Khi cứu xét các dịch vụ sâu rộng về hành vi cho một trẻ nhỏ thì phải cứu xét nhiều yếu
tố. Sau khi có quyết định của Toán Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cho Riêng Từng Người
(IFSP)/Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP), cùng với đề nghị của Ủy Ban Tham Vấn
về Chứng Tự Kỷ, thì phải hội đủ tất cả các điều kiện sau đây:
1. Nghi ngờ bị chứng tự kỷ hoặc đã được trung tâm vùng xác nhận là đã được chẩn
đoán là bị chứng này.
2. Tuổi của trẻ chưa tới 66 tháng.
3. Các dịch vụ ít sâu rộng hơn không thể đáp ứng được nhu cầu của trẻ.
4. Cha mẹ và/hoặc người chăm sóc chính đã hoàn tất khóa giảng dạy nhóm về
những điều cơ bản của biện pháp can thiệp hành vi. Tùy theo nhu cầu riêng của
từng gia đình, có thể được phép gia tăng số giờ chăm sóc đỡ tay để tham dự khóa
huấn luyện ban đầu về các sách lược hành vi.
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5. Cha mẹ và/hoặc người chăm sóc chính sẵn sàng và có thể tích cực thực hiện các
sách lược can thiệp, thu thập và nộp dữ kiện về các sách lược hành vi, và tham dự
tất cả những buổi họp lâm sàng trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
6. Trung tâm vùng và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ đã có nỗ lực hợp
lý để nhận định và sử dụng tất cả các dịch vụ tư nhân và công (chung) để đáp ứng
các nhu cầu của trẻ đã được nhận định trong IFSP/IPP.
7. Các kết quả và mục tiêu không được trùng với những gì đang được Chương Trình
Giáo Dục Cá Nhân (IEP) giải quyết qua địa hạt học đường cho trẻ thuộc lớp tuổi
hơn 36 tháng.
Toán IFSP/IPP, sau khi tham khảo với Ủy Ban Tham Vấn về Chứng Tự Kỷ, quyết định
số lần và mức độ của số giờ dịch vụ, dựa trên kết quả thẩm định của một chuyên gia có
khả năng về hành vi. Toán này cũng có thể đưa ra các đề nghị cụ thể để bảo đảm là các
kết quả và dịch vụ can thiệp hoạch định đáp ứng các nhu cầu đã được nhận định của trẻ.
Toán hoạch định IFSP/IPP tham khảo với các chuyên gia của trung tâm vùng để duyệt
xét mức tiến bộ để bảo đảm là đạt được tiến bộ thỏa đáng. Mức tiến bộ sẽ được duyệt xét
từng sáu tháng một trong suốt thời gian thực hiện chương trình. Toán hoạch định
IFSP/IPP sẽ duyệt lại các nhu cầu của trẻ trước khi hoàn tất chương trình và cứu xét bất
cứ dịch vụ chuyển tiếp nào khác có thể thích hợp cho trẻ đó. Đối với trẻ em được phục vụ
cùng với hệ thống trường công, trung tâm vùng đòi hỏi phải duyệt xét hồ sơ nhà trường
để theo dõi mức tiến bộ của các dịch vụ can thiệp hành vi sâu rộng.
Trung tâm vùng sẽ cứu xét các tiêu chuẩn sau đây để đánh giá xem có nên kết thúc các
dịch vụ sâu rộng về hành vi hay không:
1. Trẻ đã đạt được các mục đích và mục tiêu được nhận định trong kế hoạch điều trị
ABA và bất cứ mục tiêu cập nhật nào không cần can thiệp hành vi sâu rộng.
2. Trẻ biểu lộ rất ít tiến bộ hoặc không có tiến bộ và toán hoạch định IFSP/IPP, sau
khi tham khảo với Ủy Ban Tham Vấn về Chứng Tự Kỷ, kết luận rằng can thiệp
không phải là một dịch vụ thích hợp để đáp ứng các mục đích và mục tiêu của
thân chủ.
3. Sau một thời gian tiến bộ đã có một giai đoạn chậm lại hoặc ngưng trệ kéo dài
hơn ba tháng, và toán hoạch định IFSP/IPP, sau khi tham khảo ý kiến với Ủy Ban
Tham Vấn về Chứng Tự Kỷ, kết luận rằng sau khi duyệt lại thì cần phải cập nhật
các mục đích và mục tiêu. Các mục đích và mục tiêu cập nhật không cần phải can
thiệp hành vi sâu rộng.
4. Có bằng chứng ghi lại cho thấy thiếu phần tham gia của cha mẹ hoặc người chăm
sóc chính khi thực hiện chương trình.
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Dịch Vụ Y Tế, Nha Khoa và Thiết Bị
Có thể mua các dịch vụ và phương tiện yểm trợ về y tế, nha khoa, thiết bị và tiếp liệu để
cải tiến hoặc duy trì tình trạng sức khỏe của một người. Các dịch vụ này đã gồm sẵn việc
mua thuốc.
Các nhu cầu chăm sóc sức khỏe tổng quát cho thân chủ trung tâm vùng tương tự như các
nhu cầu của người dân trong cộng đồng. Thông thường, cha mẹ có con vị thành niên phải
trả tiền tất cả các dịch vụ chăm sóc y tế và nha khoa, thiết bị, và tiếp liệu cho con cái của
họ qua bảo hiểm tư, Các Dịch Vụ Trẻ Em California, hoặc các nguồn chăm sóc sức khỏe
và tài trợ khác dành cho công chúng.
Trung tâm vùng có thể mua dịch vụ y tế, nha khoa, thiết bị, và tiếp liệu cho trẻ em hoặc
người lớn nếu hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Loại điều trị hoặc thiết bị cần đến phải có liên quan, hoặc vì một chứng khuyết tật
phát triển, tình trạng chậm phát triển hoặc một tình trạng rủi ro được biết rõ ràng.
VÀ
2. Loại điều trị hoặc thiết bị đang xin được xem là cần thiết về mặt y khoa.
VÀ
3. Các tham vấn viên hoặc chuyên viên điều trị của trung tâm vùng đã duyệt xét và
phê chuẩn nhu cầu điều trị hoặc thiết bị này.
VÀ
4. Người đó không hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal, Các Dịch Vụ Trẻ Em
California, bảo hiểm tư hoặc một bảo hiểm khác của thành phần thứ ba hoặc các
nguồn tài trợ này đã từ chối các thiết bị hoặc dịch vụ cần thiết bằng văn bản và
trung tâm vùng đã quyết định rằng không có lý do chính đáng để kháng cáo quyết
định từ chối đó.
Thân chủ nội trú và đang được tạm nuôi của trung tâm vùng thông thường hội đủ điều
kiện, và phải sử dụng, các quyền lợi của chương trình Medi-Cal.
Người không có bảo hiểm y tế, Medi-Cal hoặc Các Dịch Vụ Trẻ Em California, và cần
được giải phẫu, vào bệnh viện hoặc điều trị phức tạp khác sẽ được giới thiệu đến một cơ
sở y tế với các nguồn tài trợ khác.
Trung tâm vùng có thể mua tã hoặc bồi hoàn phí tổn cho cha mẹ nếu trẻ từ năm tuổi (5)
trở lên và không được tập đi vệ sinh.
Trung tâm vùng có thể bồi hoàn phí tổn cho cha mẹ hoặc mua tã cho trẻ em từ ba (3) đến
(5) năm tuổi không được tập đi vệ sinh hoặc sẽ được tập đi vệ sinh trong vòng sáu (6)
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tháng. Phải xét đến việc gia đình có trách nhiệm cung cấp tã cho trẻ không bị khuyết tật
(chẳng hạn như tã ban đêm cho trẻ ba tuổi).
Trung tâm vùng có thể mua hoặc bồi hoàn phí tổn mua tã cho trẻ em dưới ba (3) tuổi khi
thấy rõ được nhu cầu tài chánh và khi làm như thế sẽ giúp được cho trẻ có thể ở lại nhà
gia đình.
Nếu người đó chỉ sử dụng những chất bổ sung dinh dưỡng, trung tâm vùng sẽ xét đến
trách nhiệm của cha mẹ về các chi phí thực phẩm điển hình cho một trẻ không bị khuyết
tật xấp xỉ cùng tuổi và khổ người. Các yếu tố hành vi hoặc giác quan ảnh hưởng đến khả
năng của một người chịu được các loại xớ cứng mềm của loại thực phẩm nào đó sẽ được
giải quyết qua biện pháp can thiệp theo đề nghị của tham vấn viên hoặc chuyên viên điều
trị của trung tâm vùng. (Xem nguyên tắc hướng dẫn về Dịch Vụ Trị Liệu.)
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Huấn Luyện Di Chuyển
Huấn luyện di chuyển là một dịch vụ yểm trợ để dạy cho người lớn cách sử dụng các hệ
thống chuyên chở công cộng. Mục đích của việc huấn luyện này là giúp cho người đó
sống độc lập và tiếp xúc với cộng đồng nhiều hơn. Trung tâm vùng sẽ thẩm định thân chủ
để xem có cần huấn luyện di chuyển hay không trước khi cứu xét để mua các dịch vụ
chuyên chở.
Trung tâm vùng sẽ cho phép thẩm định về việc huấn luyện di chuyển khi có yêu cầu của
một người lớn, cha mẹ, người giám hộ, quản hộ, hoặc của người đại diện hợp lệ. Dựa trên
kết quả thẩm định, dịch vụ huấn luyện di chuyển có thể được mua từ một nguồn cung cấp
được phê chuẩn để làm việc với người đó hầu giúp người đó biết và làm quen với các
tuyến đường xe buýt, hành vi xã hội thích hợp, sử dụng thẻ xe buýt hoặc tiền bạc, và các
vấn đề an toàn, cũng như các nhu cầu liên hệ khác. Khóa huấn luyện thường kéo dài từ
một đến ba tháng, mỗi tháng không quá 20 giờ. Có thể xét đến việc mua thêm số giờ
huấn luyện nếu được đề nghị để đáp ứng các nhu cầu của người đó. Cũng có thể huấn
luyện trong một nhóm gồm hai người trở lên để sử dụng phương tiện chuyên chở công
cộng có phương tiện yểm trợ được trả tiền hoặc không trả tiền.
Trung tâm vùng sẽ cứu xét mua dịch vụ huấn luyện di chuyển nếu kết quả thẩm định cho
thấy người lớn đó có thể sử dụng hiệu quả hệ thống chuyên chở công cộng.
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Huấn Luyện Khả Năng Nuôi Dạy Con Cái
Huấn luyện khả năng nuôi dạy con cái là để trợ giúp người lớn bị khuyết tật phát triển
gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái và cung cấp một môi trường nuôi dưỡng ở nhà
an toàn cho họ. Dịch vụ này có thể gồm cả phần giảng dạy trong các lãnh vực như: chăm
sóc trẻ sơ sinh, nhu cầu chủng ngừa/chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, an toàn, phát triển
trẻ em, huấn luyện đi vệ sinh, kỷ luật, và phát triển tiếng nói và ngôn ngữ.
Chương trình huấn luyện nên chú trọng đến toàn thể gia đình, có xét đến các nhu cầu cá
biệt, các ưu điểm, sở thích, giá trị và lối sống của gia đình.
Khi cần huấn luyện khả năng nuôi dạy con cái và không có nguồn tài trợ chung hay của
tư nhân nào cung cấp dịch vụ này, trung tâm vùng có thể mua dịch vụ này. Số giờ mỗi
tháng được quyết định sau khi cứu xét khả năng, nhu cầu, và sở thích của cha mẹ. Thông
thường có một chương trình can thiệp có giới hạn về thời gian.
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Dịch Vụ Lớp Vườn Trẻ
Có thể mua các dịch vụ lớp vườn trẻ cho trẻ em dưới 3 tuổi bị khuyết tật phát triển, chậm
phát triển, hoặc bị một tình trạng rủi ro được biết rõ ràng để:
•

Nâng cao khả năng trong các lãnh vực truyền thông và phát triển xã hội/cảm xúc.

•

Cung cấp các cơ hội để tham gia vào một môi trường giáo dục có tổ chức với các
bạn đồng lứa.

•

Cung cấp các cơ hội để áp dụng chung các khả năng trong một nhóm nhỏ.

•

Chuẩn bị cho trẻ vào một chương trình của trường công.

Trung tâm vùng sẽ thúc đẩy việc bao gồm trẻ em khuyết tật vào tất cả các khía cạnh của
môi trường lớp vườn trẻ tiêu biểu và cung cấp các phương tiện yểm trợ được nhận định là
cần thiết. Các dịch vụ lớp vườn trẻ không phải để thay thế các dịch vụ can thiệp sớm cá
nhân khác mà trẻ đó có thể cần.
Trung tâm vùng có thể mua một chương trình lớp vườn trẻ cho một trẻ nếu trẻ đó hội đủ
các tiêu chuẩn sau đây:
1. Toán Hoạch Định Dịch Vụ Gia Đình Cá Nhân (IFSP) đồng ý rằng có thể đạt được
một (các) kết quả cụ thể trong IFSP của trẻ đó trong một môi trường lớp vườn trẻ
tiêu biểu.
2. Cha mẹ đã thăm dò các nguồn tài nguyên cộng đồng khác như các chương trình
Mommy and Me (Mẹ Con), công viên thành phố và các các sở giải trí, các
chương trình được First Five (Năm Tuổi Đầu Đời) tài trợ, v.v, và không thể đạt
được kết quả nhận định qua các nguồn tài nguyên này.
Số giờ và số ngày mỗi tuần được đề nghị cho trẻ sẽ tùy theo các nhu cầu và kết quả được
nhận định cho trẻ đó, các mối lo ngại về y tế và/hoặc thể chất, và các nguồn tài nguyên về
chuyên chở của gia đình. Các dịch vụ lớp vườn trẻ được cung cấp mỗi tuần hai đến ba
buổi nửa ngày.
Các dịch vụ lớp vườn trẻ không có mục đích thay thế trách nhiệm lo liệu cho có người
giữ trẻ của cha mẹ khi họ đang làm việc hoặc đang theo một chương trình học/huấn nghệ.
Ngoài ra, các dịch vụ lớp vườn trẻ không thay thế trách nhiệm của cha mẹ phải cung cấp
các cơ hội giao thiệp tiêu biểu cho trẻ ở nhà, hàng xóm, và trong cộng đồng.
Có thể mua các dịch vụ and phương tiện yểm trợ cho đến khi trẻ được ba tuổi. Khi trẻ đủ
3 tuổi, các dịch vụ lớp vườn trẻ được xem là giáo dục và thuộc trách nhiệm của địa hạt
học đường địa phương.
Trung tâm vùng có thể tiếp tục cung cấp hoặc mua các dịch vụ lớp vườn trẻ cho một trẻ
bị khuyết tật phát triển, sau ngày sinh nhật ba tuổi của trẻ đó nếu ngày sinh nhật lọt vào
thời gian không mở chương trình lớp vườn trẻ giáo dục đặc biệt tại địa hạt học đường địa
phương; và, khi toán hoạch định IPP quyết định là cần có dịch vụ cho đến khi chương
trình giáo dục đặc biệt có lại hoặc vào đầu năm học kế.
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Dịch Vụ Nội Trú
Các dịch vụ nội trú là để cung cấp các dịch vụ trông nom trực tiếp và chuyên môn để đạt
được các mục tiêu trong Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân trong một môi trường nội trú
có giấy phép hoạt động. Tùy theo khả năng và mức độc lập của người đó, nơi nội trú có
thể cung cấp dịch vụ chăm sóc, trông nom, huấn luyện và yểm trợ để phát huy chức năng
hoạt động của người đó trong các lãnh vực tự chăm sóc, khả năng sinh sống hằng ngày,
phối hợp thân thể, di chuyển, tự kiểm soát hành vi, chọn lựa, hội nhập cộng đồng, sử
dụng các nguồn tài nguyên cộng đồng, và tham gia các sinh hoạt tiêu khiển.
Có thể mua các dịch vụ nội trú nếu cách sắp xếp sinh sống hiện nay không thể đáp ứng
được các nhu cầu về thể chất, hành vi, và sức khỏe của một người và đã cứu xét đến
những cách sắp xếp sinh sống khác trước khi tìm các dịch vụ nội trú.
Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ nội trú cho trẻ em sẽ chỉ được cứu xét khi không còn
biện pháp nào khác. Trẻ em bị khuyết tật phát triển thường có nhiều cơ hội hơn về giáo
dục và phát triển về mặt xã hội khi sống với gia đình của mình. Phí tổn cung cấp các loại
dịch vụ và phương tiện yểm trợ ở nhà thường là bằng hoặc thấp hơn phí tổn đưa vào nơi
sống nội trú xa nhà. Có thẩm định một khoản lệ phí với cha mẹ nào có con vị thành niên
sống nội trú có chăm sóc.
Trung tâm vùng, sau khi cứu xét các sở thích của người đó, cha mẹ, người giám hộ, hoặc
quản hộ, đề nghị một môi trường nội trú dựa trên tuổi tác, nhu cầu hành vi, nhu cầu vật
chất, nhu cầu y tế, ngôn ngữ, và các yếu tố khác. Sẽ dành ưu tiên cho một môi trường
giống như ở nhà (có sáu người nội trú hoặc ít hơn) cũng như cung cấp dịch vụ hội nhập
cộng đồng, chú trọng vào các chọn lựa cá nhân, và là chọn lựa ít hạn chế nhất.
Những người cần một môi trường nội trú có giấy phép hoạt động của Bộ Dịch Vụ Sức
Khỏe Công Cộng sẽ được Medi-Cal tài trợ. Trung tâm vùng có thể mua dịch vụ này nếu
người đó không hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal.
Một cách sắp xếp sinh sống khác có thể được cứu xét là một nguồn cung cấp Nhà Gia
Đình Người Lớn, vốn không phải là một cơ sở cần có giấy phép hoạt động và không cần
phải cung cấp dịch vụ chăm sóc và trông nom 24 giờ, nhưng có thể đáp ứng các nhu cầu
cá nhân của những người không cần được chăm sóc điều dưỡng chuyên môn.
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Chăm Sóc Đỡ Tay
Các dịch vụ chăm sóc đỡ tay là nhằm tạm thời giúp cho những người trong gia đình
không phải bận bịu chăm sóc không ngừng tay cho một người bị khuyết tật phát triển.
Trung Tâm Vùng chỉ có thể mua các dịch vụ đỡ tay khi các nhu cầu cần được chăm sóc
và trông nom của người đó nhiều hơn một người cùng tuổi mà không bị khuyết tật phát
triển.
Số giờ chăm sóc đỡ tay sẽ khác nhau tùy theo nhu cầu của người đó và gia đình. Thông
thường, có thể đáp ứng được nhu cầu cần dịch vụ chăm sóc đỡ tay của mỗi gia đình bằng
16 giờ dịch vụ chăm sóc đỡ tay tại gia mỗi tháng hoặc ít hơn. Trung tâm vùng không
được mua dịch vụ chăm sóc đỡ tay ở bên ngoài nhiều hơn 21 ngày trong một năm tài
khóa, trong một cơ sở nội trú có giấy phép, và không được mua nhiều hơn 90 giờ dịch vụ
chăm sóc đỡ tay tại gia trong một tam cá nguyệt.
Theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế 4686.5, trung tâm vùng có thể miễn áp dụng các điều
kiện nêu trong các đoạn văn (1) và (2) ở trên nếu chứng minh được là các nhu cầu cần
chăm sóc và giám thị của người đó lên đến mức cần phải có thêm dịch vụ chăm sóc đỡ
tay để giúp cho người đó ở lại trong nhà gia đình, hoặc có một diễn biến nào đặc biệt ảnh
hưởng đến khả năng của người trong gia đình đáp ứng nhu cầu chăm sóc và trông nom
của người đó.
Cho các mục đích đặc miễn, “người trong gia đình” có nghĩa là một người:
•

Có người bị khuyết tật phát triển ở chung với mình.

•

Có trách nhiệm chăm sóc và trông nom người đó 24 giờ.

•

Không phải là một cơ sở chăm sóc nội trú có giấy phép hoặc nhà gia đình tạm
nuôi nhận tài trợ từ bất cứ cơ quan hay trung tâm vùng nào để cung cấp dịch
vụ chăm sóc và trông nom. Mặc dù có điều khoản này, một thân nhân được tài
trợ để tạm nuôi vẫn có thể được cung cấp dịch vụ chăm sóc đỡ tay.

Có thể mua các dịch vụ trong một thời gian ngắn trong những trường hợp hoạch định
trước hoặc khẩn cấp. Dịch vụ chăm sóc đỡ tay thường được cung cấp ở nhà; tuy nhiên,
dịch vụ đỡ tay 24 giờ sẽ thường được mua tại một cơ sở chăm sóc cộng đồng có giấy
phép hoặc cơ sở y tế.
Dịch vụ chăm sóc đỡ tay sẽ được cung cấp qua một nguồn cung cấp dịch vụ đỡ tay tại gia
hoặc cơ quan sức khỏe tại gia. Cha mẹ có thể chọn cách tự mình chọn nhân viên đỡ tay
miễn là người đó đang làm việc cho một cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc đỡ tay.
Người đó phải được tuyển dụng trước khi được trung tâm vùng tài trợ. Đối với những
người có nhu cầu y tế thì có thể thuê y tá chính thức hoặc y tá thường lệ có giấy phép từ
một cơ quan sức khỏe tại gia để cung cấp dịch vụ đỡ tay.
Nhu cầu và số lượng các dịch vụ này sẽ được quyết định qua tiến trình Kế Hoạch Chương
Trình Cá Nhân/Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình Cho Riêng Từng Người có xét đến sở thích
của trẻ em hoặc người lớn và gia đình. Khi quyết định nhu cầu này, trung tâm vùng phải
xét đến các trách nhiệm của gia đình phải cung cấp các dịch vụ tương tự cho một trẻ
Chính Sách POS (Mua Dịch Vụ) (Hội Đồng Phê Chuẩn-Tháng Mười Hai 2009/DDS Phê Chuẩn-Tháng Bảy 2010)
Hiệu Đính-Các Dịch Vụ Sâu Rộng về Hành Vi cho Trẻ Em Bị Chứng Tự Kỷ (Hội Đồng Phê Chuẩn-Tháng Hai
2013/DDS Phê Chuẩn-Tháng Sáu 2013)

27
không bị khuyết tật. Trung tâm vùng cũng phải xét đến các dịch vụ khác và/hoặc các hoạt
động được cung cấp mà cũng có thể đỡ tay cho những người trong gia đình đối với trách
nhiệm chăm sóc liên tục. Những việc này có thể gồm, nhưng không phải chỉ giới hạn vào,
trường học, các dịch vụ ban ngày cho người lớn, làm việc, giữ trẻ, các chương trình ngày
học/năm học kéo dài, và số giờ Các Dịch Vụ Yểm Trợ Tại Gia (IHSS) đáp ứng được một
nhu cầu đỡ tay, chẳng hạn như những giờ trông nom bảo vệ.
Dịch vụ đỡ tay không phải để cho cha mẹ sử dụng thay cho biện pháp can thiệp hành vi.
Nếu một người có các hành vi gây khó khăn, cha mẹ phải tham dự khóa huấn luyện nhóm
về can thiệp hành vi. Tùy theo các nhu cầu của từng gia đình, có thể cho phép tăng thêm
số giờ chăm sóc đỡ tay để tham dự khóa huấn luyện về các sách lược về hành vi.
Trung tâm vùng sẽ không cho phép thêm dịch vụ đỡ tay cho những kỳ nghỉ hè hoặc để
tham dự các buổi họp yểm trợ cha mẹ, hội nghị, hoặc các khóa huấn luyện khác không
phải là huấn luyện về hành vi.
Có thể mua dịch vụ chăm sóc đỡ tay nếu hội đủ một hoặc nhiều tiêu chuẩn sau đây:
1. Trẻ em hoặc người lớn bị khuyết tật phát triển biểu lộ các khó khăn về hành vi
cần phải được chăm sóc chuyên môn. Những hành vi này gồm phản ứng hung
hăng, hành vi hành hung hoặc tự hành hạ mình, hủy hoại tài sản, hiếu động thái
quá hoặc các hành vi khác có thể gây nguy hiểm cho thân chủ hoặc người khác.
HOẶC
2. Có các nhu cầu y tế và/hoặc thể chất đòi hỏi phải được chăm sóc chuyên môn,
gồm cả nhu cầu cần được theo dõi về những cơn động kinh không kiểm soát được
hoặc khó thở; nhu cầu ăn uống đặc biệt, chăm sóc chỗ mở thông dạ dày, mở thông
khí quản, hoặc sử dụng các thiết bị đặc biệt.
HOẶC
3. Người đó có các nhu cầu đáng kể về việc tự chăm sóc nhiều hơn mức nhu cầu
thường có ở cỡ tuổi họ. Những nhu cầu này gồm các khó khăn sinh hoạt trong
cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như ăn uống, đi vệ sinh, mặc quần áo, tắm rửa,
hoặc truyền thông.
HOẶC
4. Có các hoàn cảnh gia đình đặc biệt, như bệnh tật, nhà chỉ có cha hoặc mẹ, có
nhiều người trong gia đình bị khuyết tật phát triển, và/hoặc gặp khó khăn chật vật
về tài chánh. Hoàn cảnh này gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ không thể chăm sóc
đầy đủ cho con mình do bệnh tật, tuổi tác hoặc khuyết tật.
Đối với trẻ sơ sinh và trẻ chập chững dưới ba tuổi trong chương trình Early Start, mà
không được chẩn đoán là bị khuyết tật phát triển, dịch vụ chăm sóc đỡ tay chỉ được cung
cấp để giúp cha mẹ tham gia hoặc tiếp nhận các dịch vụ can thiệp sớm khác để đạt được
kết quả cụ thể trong IFSP của trẻ.
Chăm sóc đỡ tay là một trong ba dịch vụ cụ thể của trung tâm vùng mà theo luật thì phải
có thẩm định về việc tham gia phí tổn của cha mẹ theo Chương Trình Tham Gia Phí Tổn
Gia Đình (FCPP). FCPP sẽ áp dụng cho các gia đình hội đủ các tiêu chuẩn sau:
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1. Trẻ đó từ không (0) đến 17 tuổi; và
2. Trẻ đó sống trong nhà của cha mẹ; và
3. Trẻ đó không hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal.
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Huấn Luyện về Tình Dục
Huấn luyện về tình dục là nhằm giúp những người bị khuyết tật phát triển bảo vệ bản
thân để không bị lạm dụng và/hoặc bóc lột tình dục (bị lợi dụng) và để có được những
hành vi được xã hội chấp nhận và các thái độ có trách nhiệm trong vấn đề tình dục của
con người. Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ sẽ được cung cấp trong các môi trường tự
nhiên, kết hợp để giao quyền quyết định cho thanh thiếu niên và người lớn hầu có các
chọn lựa có trách nhiệm về tình dục của họ. Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ có thể
được cung cấp cho từng người hoặc nhóm có chung các nhu cầu giáo dục. Các dịch vụ sẽ
khuyến khích đóng góp ý kiến và tham gia.
Các dịch vụ huấn luyện được quyết định tùy theo nhu cầu cá nhân, nhưng có thể gồm:
•

Bảo vệ bản thân để không bị lạm dụng.

•

Sử dụng các biện pháp ngừa thai khác và trách nhiệm.

•

Phòng ngừa bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục (STD - bệnh phong tình).

•

Có trách nhiệm về việc giao hợp, các mối liên hệ, hôn nhân và bạn tình trong nhà,
và nuôi dạy con cái.

Trung tâm vùng có thể mua chương trình huấn luyện về tình dục cho một người nếu
người đó hội đủ các tiêu chuẩn sau đây:
1. Người đó hoặc cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc quản hộ của họ đã tỏ ý
quan tâm đến vấn đề huấn luyện và không có các dịch vụ phù hợp được một
nguồn khác tài trợ.
Tất cả các dịch vụ thuộc loại này phải ấn định rõ một chương trình can thiệp có giới hạn
thời gian. Việc cấp phép không được nhiều hơn sáu (6) tháng.
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Huấn Luyện Khả Năng Giao Thiệp
Trẻ em và thanh niên được huấn luyện khả năng xã giao để phát triển khả năng xã giao
thích hợp hầu có thể tham gia ở nhà và cộng đồng của họ. Dịch vụ huấn luyện khả năng
xã giao được cung cấp cho từng người hoặc cho nhóm. Dịch vụ này giải quyết các khó
khăn đáng kể trong một hoặc nhiều lãnh vực sau:
•

Tham gia và nhận thức về người khác: Khả năng của người đó tham gia hoặc đáp
ứng khi người khác mời tham gia và mức độ quan tâm đến việc giao thiệp với
người khác.

•

Xã giao: Khả năng của người đó tham gia với những người khác tương xứng với
tuổi tác và cách xã giao.

•

Xã giao bằng lời và không bằng lời: Khả năng không bằng lời gồm nhìn thẳng
vào mắt người kia theo cung cách thích hợp, khả năng chỉ trỏ và vẫy tay, và khả
năng hiểu các dấu hiệu gợi ý không bằng lời của người khác. Khả năng bằng lời
gồm khả năng gợi chuyện và nói chuyện lâu, sử dụng ngữ điệu thích hợp, và lắng
nghe thích ứng.

•

Khả năng chơi đùa: Khả năng rủ bạn chơi đùa và thay phiên nhau, chơi song song
với các trẻ khác, hợp tác và cộng tác khi chơi, và sử dụng các biểu tượng và trí
tưởng tượng khi chơi.

Huấn luyện khả năng xã giao thường được cung cấp một đến hai lần mỗi tuần và có giới
hạn thời gian, thường không lâu hơn một đến hai năm. Khóa huấn luyện này có một
chương trình giảng dạy chi tiết có các kết quả có ý nghĩa và đo lường được và có cha mẹ
tham gia. Chương trình này phải giải quyết các mục đích và mục tiêu cụ thể đượcToán
Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) nhận định và chuẩn bị cho trẻ hoặc thanh niên
đó chuyển tiếp sang môi trường trọn vẹn để họ có thể thực hành các khả năng đã học và
tiếp tục gầy dựng các khả năng mới.
Trung tâm vùng khuyến khích các gia đình cho con họ tham gia các sinh hoạt xã hội và
giải trí tiêu biểu trong cộng đồng để trẻ có cơ hội phát triển và thực hành các khả năng xã
giao thích hợp với lứa tuổi. Cha mẹ có con vị thành niên phải chịu phí tổn tiêu biểu của
các sinh hoạt xã giao cộng đồng.
Trung tâm vùng có thể mua dịch vụ huấn luyện các khả năng xã giao nếu hội đủ các tiêu
chuẩn sau đây:
1. Trẻ em hoặc thanh niên biểu lộ nhiều nhu cầu trong lãnh vực truyền thông và xã
giao vốn cản trở đến việc thiết lập các mối liên hệ trong cộng đồng hoặc thu được
lợi ích từ các sinh hoạt xã hội và giải trí với các bạn đồng trang lứa tiêu biểu.
VÀ
2. Kết quả thẩm định do một chuyên gia có khả năng thực hiện cho thấy bằng chứng
là các khả năng xã giao của người đó sẽ cải tiến khi có biện pháp can thiệp có tổ
chức và có giới hạn thời gian.
VÀ
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3. Cha mẹ hoặc người chăm sóc chính đồng ý đảm nhận một vai trò chính trong việc
thực hiện các sách lược huấn luyện trong thời gian giữa những khóa huấn luyện.
Các dịch vụ sẽ không tiếp tục trừ phi người đó, cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, hoặc
quản hộ (khi thích ứng) và trung tâm vùng đồng ý và đã có mức tiến bộ hợp lý đến các
mục tiêu trong IPP. Mức tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu sẽ được duyệt xét từng
sáu (6) tháng một hoặc vào cuối chương trình.

Chính Sách POS (Mua Dịch Vụ) (Hội Đồng Phê Chuẩn-Tháng Mười Hai 2009/DDS Phê Chuẩn-Tháng Bảy 2010)
Hiệu Đính-Các Dịch Vụ Sâu Rộng về Hành Vi cho Trẻ Em Bị Chứng Tự Kỷ (Hội Đồng Phê Chuẩn-Tháng Hai
2013/DDS Phê Chuẩn-Tháng Sáu 2013)

32

Dịch Vụ Sinh Sống Có Yểm Trợ
Ý định của các dịch vụ sinh sống có yểm trợ là để tạo cơ hội cho người lớn bị khuyết tật
phát triển, bất luận mức độ khuyết tật, sống trong nhà họ làm chủ hay nhà thuê dài hạn có
các phương tiện yểm trợ thường xuyên và cho đến khi còn cần thiết. Mục đích của việc
cung cấp các dịch vụ và phương tiện yểm trợ phải là để giúp người đó có thể chọn lựa
trong cuộc sống của mình trong khi gầy dựng những mối liên hệ quan trọng và lâu dài với
những người khác. Tuy các khả năng sinh sống độc lập được soạn ra để hướng dẫn cách
phát triển các khả năng cụ thể, các dịch vụ sinh sống có yểm trợ được cung cấp thường
xuyên và cho đến khi còn cần thiết, và linh động để đáp ứng các nhu cầu thay đổi dần dần
của một người trong nhà của họ.
Người lớn sẽ được yểm trợ trong những nơi sinh sống tiêu biểu của nơi người không bị
khuyết tật cư ngụ. Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ sẽ thay đổi khi nhu cầu thay đổi
(không cần phải dọn ra khỏi nhà của họ.)
Các phương tiện yểm trợ và dịch vụ do trung tâm vùng mua nói chung phải giảm dần khi
phát triển được các phương tiện yểm trợ tự nhiên và tiếp nhận các nguồn tài nguyên
chung được những nguồn cung cấp dịch vụ trợ giúp.
Thân chủ sẽ có quyền kiểm soát môi trường trong nhà riêng của họ, nơi sinh sống và
sống với ai. Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ sẽ linh động và phù hợp với nhu cầu và
sở thích cá nhân.
Phạm vi của các dịch vụ và phương tiện yểm trợ sinh sống có yểm trợ gồm như sau
nhưng không phải chỉ giới hạn vào:
•

Thẩm định nhu cầu.

•

Trợ giúp tìm kiếm, cải biến và bảo trì một căn nhà cho người đó.

•

Tạo điều kiện thành lập những giới yểm trợ để khuyến khích phát triển các
phương tiện yểm trợ không phải trả tiền và tự nhiên trong cộng đồng.

•

Tạo điều kiện thuận lợi để bênh vực và tự bênh vực.

•

Phát triển các mục tiêu việc làm.

•

Phát triển và cung cấp các hệ thống đáp ứng khẩn cấp 24 giờ.

•

Mua và bảo trì thiết bị và tiếp liệu thích nghi.

•

Tuyển mộ, huấn luyện và tuyển dụng những người cung cấp dịch vụ chăm sóc cá
nhân và trợ giúp khác, kể cả nhân viên Các Dịch Vụ Yểm Trợ Tại Gia (IHSS),
hàng xóm được trả tiền, và bạn thuê chung nhà được trả tiền.

•

Tạo điều kiện dễ dàng cho cộng đồng tham gia.

•

Giảng dạy và huấn luyện các kỹ năng như nấu ăn, dọn dẹp, mua sắm, chuẩn bị
thực đơn, quản lý tiền bạc, huấn luyện di chuyển, và huấn luyện về tình dục.
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Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ được cung cấp trong tiến trình thẩm định và yểm trợ
một người để sắp xếp các dịch vụ có thể được tài trợ đến 60 ngày trước ngày thực sự dọn
vào nhà riêng của người lớn đó.
Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ sinh sống có yểm trợ phải ít tốn kém. Do đó, phí tổn
của trung tâm vùng cho các dịch vụ sinh sống có yểm trợ không được vượt quá phí tổn
của đa số các cơ sở nội trú thích hợp có giấy phép cho từng thân chủ, như được quy định
trong Bộ Luật Điều Lệ California. Các Dịch Vụ Yểm Trợ Tại Gia (IHSS) và/hoặc các
nguồn yểm trợ khác đều được cứu xét khi quyết định các dịch vụ do trung tâm vùng tài
trợ. Các trung tâm vùng sẽ không mua các dịch vụ sinh sống có yểm trợ cho người hội đủ
điều kiện hưởng quyền lợi IHSS nhưng lại không xin. Các trung tâm vùng sẽ không mua
các dịch vụ sinh sống có yểm trợ để thay cho IHSS.
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Dịch Vụ Trị Liệu
Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ trị liệu gồm trị liệu vận động, vật lý, tiếng nói hoặc
dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa mức suy thoái một tình trạng cụ thể, hoặc để cải tiến
các khả năng hoạt động.
Trong hầu hết mọi trường hợp, nhu cầu trị liệu được các chương trình của trường công,
Các Dịch Vụ Trẻ Em California (CCS), Medi-Cal, Medicare, bảo hiểm gia đình tư nhân,
bảo hiểm sức khỏe quân đội, hoặc các nguồn tài nguyên khác đáp ứng.
Các chương trình trị liệu do trung tâm vùng mua phải luôn luôn liên quan đến chứng
khuyết tật phát triển, tình trạng chậm phát triển, hoặc tình trạng rủi ro được biết rõ ràng,
và với các mục tiêu cụ thể của Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân/Kế Hoạch Dịch Vụ Gia
Đình Cho Riêng Từng Người (IPP/IFSP). Các chương trình trị liệu này sẽ được tiếp tục
cho đến khi đạt được mục tiêu đó, hoặc khi dịch vụ đó được cung cấp qua một nguồn tài
nguyên chung, hoặc khi bác sĩ chuyên khoa đã quyết định rằng, theo phán xét chuyên
môn của họ, người đó sẽ không còn thu được lợi ích từ biện pháp can thiệp nữa. Trung
tâm vùng sẽ không mua các dịch vụ trị liệu liên hệ về giáo dục sau 3 tuổi.
Thời gian cung cấp dịch vụ, số lần (bao nhiêu lần), và số lượng (vào bất cứ lúc nào) trị
liệu được quyết định trên căn bản cá nhân và sau khi xét đến các nhu cầu và sở thích. Các
dịch vụ này sẽ được duyệt lại ít nhất là từng sáu (6) tháng một dựa trên bất cứ kết quả
đánh giá lại và/hoặc phúc trình nào cần thiết từ nguồn cung cấp dịch vụ, và ấn định rõ
một chương trình can thiệp có giới hạn thời gian.
Trung tâm vùng có thể mua các dịch vụ trị liệu và phương tiện yểm trợ trị liệu nếu hội đủ
các tiêu chuẩn sau đây:
1. Cần trị liệu để ngăn ngừa tình trạng của một người bị suy thoái cụ thể (trở nặng
hơn) hoặc để giúp người đó tiến bộ hầu đạt được các khả năng phát triển hoặc
hoạt động.
VÀ
2. Một chuyên gia có khả năng và có giấy phép hành nghề chuyên về dịch vụ trị liệu
và/hoặc chuyên gia thích ứng của trung tâm vùng đã hoàn tất một cuộc thẩm định
và cho thấy là thân chủ này sẽ thu được lợi ích từ dịch vụ trị liệu.
VÀ
3. Trẻ em hoặc người lớn không hội đủ điều kiện cho dịch vụ này qua CCS, MediCal, Medicare, trường công, bảo hiểm gia đình tư, bảo hiểm sức khỏe quân đội
hoặc các nguồn tài nguyên khác.
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Chuyên Chở
Trung tâm vùng có thể mua các dịch vụ chuyên chở từ các hệ thống chuyên chở công
cộng có sẵn (theo dạng thẻ xe buýt hoặc phiếu Access đi xe) hoặc mua dịch vụ chuyên
chở tư nhân từ các công ty được trung tâm vùng chọn làm nguồn cung cấp chính thức ,
hoặc những người trong gia đình có thể trở thành nguồn cung cấp dịch vụ chuyên chở và
được bồi hoàn chi phí tính theo số dặm đường. Ngoài ra, trung tâm vùng cũng có thể mua
dịch vụ huấn luyện di chuyển cho người lớn, khi thích hợp, để họ có thể sử dụng phương
tiện chuyên chở công cộng. Tất cả người lớn sẽ được thẩm định về khả năng sử dụng
phương tiện chuyên chở công cộng của họ trước khi xét đến việc trung tâm vùng mua
dịch vụ chuyên chở đặc biệt.
Nếu không có phương tiện chuyên chở công cộng thích hợp cho người khuyết tật
(Access) hoặc phương tiện chuyên chở chung, trung tâm vùng có thể mua các dịch vụ
chuyên chở đặc biệt cho người lớn tham gia các dịch vụ ban ngày và phương tiện yểm trợ
thích hợp nhất, gần nhất theo quyết định của những người đó, gia đình của họ và nhân
viên của trung tâm vùng. Trung tâm vùng sẽ không mua dịch vụ chuyên chở đặc biệt cho
người lớn nào có thể sử dụng an toàn phương tiện chuyên chở công cộng. Trung tâm
vùng sẽ mua loại phương tiện chuyên chở ít tốn kém nhất mà đáp ứng được các nhu cầu
của người đó.
Ngoài ra, đối với những người đang làm việc và/hoặc đang tìm việc dù độc lập hay có
yểm trợ, thì họ vẫn nên sử dụng các dịch vụ chuyên chở chung như phương tiện chuyên
chở công cộng để đi làm hoặc chương trình việc làm có yểm trợ cung cấp phương tiện
chuyên chở. Tuy nhiên, khi không thể làm được như vậy, trung tâm vùng có thể tài trợ
chuyên chở trong các trường hợp sau đây:
1. Người đó và các chương trình việc làm có yểm trợ, là chương trình sắp xếp việc
làm, thảo luận về việc trung tâm vùng có mua dịch vụ chuyên chở hay không
trước khi nhận việc.
2. Có mọi nỗ lực để tìm việc làm cách nhà trong vòng mười (10) dặm.
3. Phí tổn chuyên chở ở mức vừa phải hợp lý.
Đối với trẻ vị thành niên sống ở nhà, trung tâm vùng phải xét đến các trách nhiệm của gia
đình trong việc cung cấp dịch vụ chuyên chở tương tự như các dịch vụ cung cấp cho trẻ
không bị khuyết tật. Cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, hoặc những người chăm sóc phải
cung cấp phương tiện chuyên chở thông lệ, chẳng hạn như đến các buổi hẹn y tế, từ các
chương trình sau giờ học, đi và về từ các chương trình Thứ Bảy, và đi và về từ các
chương trình trong thời gian trường công nghỉ học. Trung tâm vùng có thể cung cấp dịch
vụ chuyên chở đến các dịch vụ trên nếu gia đình cung cấp đầy đủ tài liệu để chứng minh
rằng họ không thể cung cấp hoặc sắp xếp vấn đề chuyên chở.
Trung tâm vùng có thể mua dịch vụ chuyên chở cho trẻ em dưới tuổi đi học đến một dịch
vụ hoặc chương trình can thiệp sớm cần thiết mà không phải là một trường công theo đòi
hỏi của các điều lệ của chương trình Early Start. Dịch vụ chuyên chở sẽ được cung cấp
bằng phương pháp ít tốn kém nhất để đáp ứng các nhu cầu của trẻ và gia đình. Nếu được
phép mua các dịch vụ chuyên chở từ nguồn cung cấp chính thức, cha mẹ hoặc người
chăm sóc nên đi cùng với trẻ trên xe chuyên chở.
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Nói chung, trung tâm vùng mua một dạng chuyên chở cho mỗi thân chủ vào bất cứ một
lúc nào. Thỉnh thoảng, trung tâm vùng sẽ áp dụng biện pháp ngoại lệ mà có thể cho phép
nhiều dạng dịch vụ chuyên chở nếu đây là cách ít tốn kém nhất để đáp ứng nhu cầu
chuyên chở được nhận định trong IPP.
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