MUA DỊCH VỤ CHO TRẺ EM
(TỪ 3 ĐẾN 17 TUỔI)
)

Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về các dịch vụ có sẵn dành cho các trẻ em. Xin vui lòng tham khảo Chính Sách Về Việc Mua
Dịch Vụ của SG/PRC để biết thêm chi tiết về các dịch vụ và sự cần thiết về việc xem xét các dịch vụ trong cộng đồng.
Một số dịch vụ quý vị có thể phụ thuộc vào FCPP hoặc AFPF để chia sẻ chi phí nếu khách hàng không có Medi-cal và thu nhập gia
đình vượt quá 400% số Mức Nghèo Theo Quy Định của Liên Bang.
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 cá nhân để tham gia
vào đời sống gia đình và cộng đồng và/hoặc ở lại trong môi trường sinh sống ít hạn chế nhất. Đối với trẻ em được chẩn đoán về
mắc bệnh tự kỷ, các dịch vụ sẽ có sẵn thông qua bảo hiểm y tế của khách hàng, trong đó có nhóm bảo hiểm của Medi-cal.
Giữ Trẻ
Mục đích của trung tâm khu vự khi yểm trợ cho dịch vụ giữ trẻ là để trang trải phí them 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. Các bậc cha mẹ thông
thường sẽ phải trả phí tổn bình thường cho các dịch vụ giữ trẻ cho trẻ em không bị khuyết tật cho đến khi trẻ được 13 tuổi.
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 độ 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 này cũng sẽ 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.
Huấn Luyện và Phát Triển Cá Nhân/Gia Đình
Việc tham dự các cuộc hội thảo và hội nghị cung cấp cơ hội cho những người bị khuyết tật về phát triển và/hoặc người trong gia
đình của 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.

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 khu vực 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. Đối với trẻ em được chẩn đoán về mắc bệnh tự kỷ, các dịch vụ sẽ có sẵn
thông qua bảo hiểm y tế của khách hàng, trong đó có nhóm bảo hiểm của Medi-cal.

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 sẽ bao gồm sẵn việc mua thuốc. 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.
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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. Đối với các nơi nội trú tự nguyện, sẽ có
chương trình Phí của Ba Mẹ được tính bởi DDS.

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 và kiểu loại chăm sóc đỡ tay sẽ khác nhau tùy theo nhu cầu của
cá nhân và gia đình. Số giờ có thể được cung cấp tùy theo tháng hoặc mỗi ba tháng. Chăm sóc đỡ tay của y tế sẽ có sẵn cho khách hàng nào
cần phải có y tế theo dõi.

Huấn Luyện về Tình Dục
Huấn luyện về tình dục là nhằm giúp những người bị khuyết tật về phát triển để 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.
Dịch Vụ Trị Liệu
Các dịch vụ và phương tiện yểm trợ trị liệu gồm trị liệu vận động, vật lý, ngôn ngữ 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 học (trường công), Các Dịch Vụ Trẻ Em ở California (CCS), Medi-Cal, Medicare, bảo hiểm gia
đình tư nhân, bảo hiểm sức khỏe trong quân đội, hoặc các nguồn tài nguyên khác đáp ứng.
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. Đối với trẻ em sống ở nhà, trung tâm khu vực sẽ để 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.
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 này giải quyết các khó khăn về tham gia và nhận thức về người khác, xã giao, xã giao bằng lời và không
bằng lời nói, và khả năng chơi đùa. 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. Dịch vụ này phải miêu tả mục đích và mục tiêu cụ thể, 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.
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