Chương Trình Tự Quyết Định
Đó là gì?
Chương Trình Tự Quyết Định...Đó là gì?
Chương Trình Tự Quyết Định (SDP) là một chương trình tự nguyện, thay thế cho cách nhận
dịch vụ của trung tâm khu vực thông thường. Chương trình cung cấp:



Các khách hàng và gia đình của họ nhiều khả năng quản lý đối với các dịch vụ và hỗ trợ mà họ cần. Ví dụ như khách
hàng/gia đình có thể mua các dịch vụ hiện có từ các nhà cung cấp dịch vụ hoặc từ các doanh nghiệp địa phương, thuê
nhân viên hỗ trợ, hoặc thương thuyết các thỏa thuận đặc biệt với các nguồn trợ giúp cộng đồng địa phương.



Chương trình tự quyết định cung cấp ngân sách cá nhân cho khách hàng và gia đình của họ, họ có thể sử dụng ngân
sách này để mua các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết để thực hiện Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (IPP) của mình.

Ai đủ điều kiện tham gia
chương trình này?


Khách hàng SG/PRC được phục vụ theo
Luật Lanterman



Khách hàng SG/PRC đang sống ở nhà hoặc
trong cộng đồng (Các loại hình cơ sở chăm
sóc dài hạn nhất định có thể không đủ điều
kiện).



Khách hàng sẵn sàng được đào tạo và tuân
theo các quy tắc của chương trình.

Khách hàng/cha mẹ quan tâm
cần làm gì?
Đối với những người quan tâm đến chương
trình này và có tên trong danh sách sẽ được
mời đến cuộc Họp Thông Tin Trước Ghi
Danh SDP, vui lòng gửi e-mail cho chúng tôi
tại địa chỉ selfdetermination@sgprc.org
với thông tin sau đây:

 Tên của Khách hàng SG/PRC
 Ngày sinh của Khách hàng SG/PRC
 Số UCI (Nhận Dạng Khách Hàng Đặc Biệt)
của Khách hàng SG/PRC
Nếu bạn có câu hỏi về chương trình hoặc để
nhận UCI của bạn, hãy liên hệ Điều Phối Viên
Dịch Vụ của bạn hoặc gửi email cho chúng tôi
tại địa chỉ selfdetermination@sgprc.org

SDP bắt đầu khi nào?
Chương trình sẽ bắt đầu ngay khi được chấp
thuận tài trợ liên bang.



Khi được chấp thuận tài trợ liên bang, chương
trình này (SDP) sẽ được thực hiện cho đến 2,500
người tham gia trên toàn tiểu bang trong giai đoạn
thực hiện sơ bộ ba năm.



Sau giai đoạn thực hiện ba năm này, chương trình
sẽ dành cho tất cả các khách hàng của trung tâm
khu vực.

Sau khi tài trợ liên bang được chấp thuận, và có
tài liệu, các bên quan tâm sẽ được mời tham gia
cuộc Họp Thông Tin Trước Ghi Danh SDP.



Nếu sau khi tham gia cuộc Họp Thông Tin Trước
Ghi Danh SDP mà khách hàng/gia đình vẫn quan
tâm đến việc được cân nhắc tham gia SDP, thông
tin của khách hàng sẽ được chuyển tiếp đến Bộ
Dịch Vụ Phát Triển (DDS) để được đưa qua quy
trình chọn lựa.



San Gabriel/Trung Tâm Khu Vực Pomona
(SG/PRC) đã được chấp thuận cho 102 khách
hàng. DDS chịu trách nhiệm chọn lựa ngẫu nhiên
khách hàng SG/PRC nào sẽ tham gia vào giai đoạn
thực hiện này. Việc chọn lựa ngẫu nhiên sẽ dựa
trên độ tuổi, giới tính, khuyết tật và sắc tộc.

Bạn cũng có thể tự xác định là bên quan tâm trực tiếp với DDS và nhận các thông tin cập nhật về Chương Trình
Tự Quyết Định. Vui lòng gửi email đến DDS tại địa chỉ sdp@dds.ca.gov và cung cấp tên của bạn và/hoặc tên của
người quan tâm đến việc ghi danh cho họ và xác định tên của trung tâm khu vực của bạn.
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