MUA DỊCH VỤ CHO CÁC EM NHỎ
(TỪ 0 ĐẾN 2 TUỔI)

Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về các dịch vụ có sẵn dành cho các em nhỏ. 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 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.

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. Cá nhân hoặc gia đình của họ phải tự chịu phí tổn chuyên chở,
chỗ ở và ăn uống.

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.
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 HMOs.

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.

Dịch Vụ Lớp Vườn Trẻ
Có thể mua các dịch vụ lớp vườn trẻ cho trẻ em từ 2 đến 3 tuổi bị khuyết tật về 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, và chuẩn bị cho trẻ vào một chương trình của
trường công. Dịch vụ lớp vườn trẻ không có ý định thay thế các trách nhiệm của ba mẹ để cung cấp chăm sóc việc
giữ trẻ cho bé khi ba mẹ đi làm hoặc cho bé vào trong trường học/trường học nghề. Ngoài ra, các dịch vụ lớp
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vườn trẻ không thay thế các trách nhiệm của ba mẹ để cung cấp cơ hội xao tiếp cho trẻ ở trong nhà của họ, vùng
lân cận, và trong công đồng.
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.
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. Trung tâm khu vực sẽ không mua bất kỳ dịch vụ nào nếu dịch vụ đó được cung cấp từ bảo
hiểm tư nhân hoặc nhóm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khác khi một khách hàng đáp ứng được các điều khoản của
bảo hiểm này.
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. Chuyên chở đến các cuộc hẹn y tế có thể được chi trả dưới
bảo hiểm nhóm Medi-cal HMO; cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, hoặc những người chăm sóc sẽ cần phải liên hệ
với các nhóm Medi-Cal HMO để yêu cầu dịch vụ chuyên chở đến các cuộc hẹn y tế.
Trung tâm khu vực 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 cần phải theo trường công giống như sự 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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