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Dịch vụ được phục vụ bởi Trung 

tâm Khu vực
Mô tả Dịch vụ Tuổi từ 0-3

Dịch vụ cho Trẻ 

em

Dịch vụ cho Người 

lớn

Chương trình/Trung tâm Hằng 

ngày dành cho Người lớn

Có một số lựa chọn dành cho khách hàng người lớn đến vào ban ngày.  

Trong các chương trình này, khách hàng người lớn học các kỹ năng mới, 

giao tiếp và đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho họ.  Một số chương trình này có 

thể chuyên về các nhu cầu chăm sóc khác nhau, chẳng hạn như:  

- Tích hợp cộng đồng 

- Nghệ thuật sáng tạo 

- Nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

- Chương trình Di chuyển trong nhà 

-Tình nguyện

✓

Dịch vụ Quản lý Hành vi Các dịch vụ cung cấp một loạt các chuyên gia chăm sóc sức khỏe để giải 

quyết những thách thức về hành vi trong các môi trường khác nhau.  Đối với 

một số dịch vụ này, các nguồn tài trợ chính là Medi-Cal hoặc bảo hiểm tư 

nhân. 

✓ ✓ ✓

Chương trình Hỗ trợ Khách 

hàng/Phụ huynh/Huấn luyện 

Can thiệp Hành vi

Dịch vụ đào tạo hệ thống hỗ trợ khách hàng giúp khách hàng cải thiện hành vi 

của họ. ✓ ✓ ✓

Cơ sở/Giường Can thiệp Khủng 

hoảng

Điều trị tạm trú 24 giờ tạm thời cho khách hàng đang bị khủng hoảng.
✓ ✓

Đội ngũ Giải quyết Khủng hoảng 

- Đánh giá và Can thiệp hành vi

Các đội ngũ hỗ trợ khủng hoảng có thể được huy động trong cộng đồng khi 

khách hàng đang trong cuộc khủng hoảng hành vi ngắn hạn. ✓ ✓

Dịch vụ Chăm sóc Ban ngày Các dịch vụ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày được giám sát cho 

khách hàng.  Trung tâm khu vực có thể chỉ thanh toán chi phí của dịch vụ 

chăm sóc ban ngày vượt quá chi phí cung cấp dịch vụ chăm sóc ban ngày 

cho trẻ em cùng độ tuổi mà không bị khuyết tật.  Trung tâm khu vực có thể 

thanh toán vượt quá số tiền này khi một gia đình có thể chứng minh nhu cầu 

tài chính và khi làm như vậy sẽ cho phép đứa trẻ ở lại trong nhà của gia đình.    

✓ ✓ ✓

Dịch vụ của Trung tâm Khu vực và Mô tả
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Dịch vụ được phục vụ bởi Trung 

tâm Khu vực
Mô tả Dịch vụ Tuổi từ 0-3

Dịch vụ cho Trẻ 

em

Dịch vụ cho Người 

lớn

Dịch vụ của Trung tâm Khu vực và Mô tả

Thiết bị Y tế Sử dụng Lâu dài Thiết bị y tế đặc biệt và vật tư y tế liên quan đến nhu cầu chăm sóc y tế của 

khách hàng.  Các sản phẩm này có thể bao gồm những điều sau đây:

- Tã lót 

- Đồ dùng cho kính mắt và thính giác 

- Các thiết bị giúp di chuyển như gậy đi bộ và xe lăn 

- Vật tư về dinh dưỡng 

- Dụng cụ chỉnh hình và chân tay giả 

- Thiết bị đặt vị trí và thiết bị thích nghi  

✓ ✓ ✓

Dịch vụ Điều trị Sơ khởi Các dịch vụ tập trung vào nhu cầu điều trị của trẻ con từ 0-3 tuổi.
✓

Chương trình Tuyển dụng Có một số dịch vụ tập trung vào các lĩnh vực giúp khách hàng người lớn có 

được việc làm. Có nhiều cấp độ hỗ trợ khác nhau để đáp ứng nhu cầu việc 

làm của khách hàng.  Một số dịch vụ việc làm có thể bao gồm những điều sau 

đây:   

-Các chương trình ban ngày cung cấp việc làm và huấn luyện 

-Dịch vụ việc làm tập trung theo nhóm 

-Dịch vụ việc làm cá nhân hóa 

✓

Cơ quan Dịch vụ Gia Đình Nhà gia đình được chứng nhận nơi khách hàng cư trú.  Gia đình giúp khách 

hàng với nhu cầu chăm sóc hằng ngày và bao gồm họ trong các hoạt động 

gia đình. 
✓

Chương trình Bạn Đồng hành 

Cao niên/Ông Bà Nuôi

Chương trình Ông Bà Nuôi (Foster Grandparent Program, FGP) kết nối khách 

hàng tuổi đi học với một tình nguyện viên cao niên trong môi trường học 

đường.  Chương trình Đồng hành cùng Người cao niên chia sẻ cùng một triết 

lý và mục tiêu như FGP; tuy nhiên, Đồng hành cùng Người cao niên tình 

nguyện để cố vấn cho những khách hàng trong trung tâm khu vực từ 21 tuổi 

trở lên.           

✓

Cơ sở Chăm sóc Sức khỏe Các cơ sở cung cấp dịch vụ điều dưỡng chuyên môn và chăm sóc nội trú cho 

khách hàng mà không thể tự sống hoặc ở nhà chăm sóc do mức độ nghiêm 

trọng của nhu cầu chăm sóc của họ. 
✓ ✓ ✓
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Hỗ trợ Sức khỏe Tại gia Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cung cấp tại nhà của khách hàng.  Các 

dịch vụ này có thể bao gồm những điều sau đây: 

-Dịch vụ làm việc nhà 

-Hỗ trợ sức khỏe tại gia 

-Dịch vụ điều dưỡng 

✓ ✓ ✓

Dịch vụ Hỗ trợ Nhà ở Các dịch vụ có thể được cung cấp cho khách hàng để giúp họ sinh sống một 

mình.  Một số dịch vụ này có thể bao gồm:  

-Dịch vụ Tiếp cận 

-Quản lý Tiền bạc 

-Dịch vụ Hỗ trợ Nuôi dạy Con cái  

-Dịch vụ Sửa chữa  

✓ ✓

Tăng  Khả năng tiếp cận với 

Cộng đồng

Các trung tâm khu vực có thể giúp khách hàng trở nên độc lập bằng cách học 

cách lái xe hoặc giúp sửa đổi xe phù hợp với nhu cầu của họ.  Một số dịch vụ 

này có thể bao gồm:  

- Chương trình Huấn luyện Cho Người lái xe 

- Chương trình Sửa đổi Xe cộ

✓ ✓

Dịch Vụ Sinh Sống Độc Lập Huấn luyện cho người tiêu dùng để tìm hiểu và cải thiện kỹ năng sống trong 

nhà và cộng đồng.  Các dịch vụ có thể được cung cấp tại nhà của khách 

hàng, nhà của gia đình hoặc cơ sở cư trú.
✓

Dịch vụ Phát triển Trẻ sơ sinh Các dịch vụ được thiết kế để hỗ trợ cho nhu cầu phát triển của trẻ em từ 0-5 

tuổi. ✓ ✓
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Chuyên khoa và Chuyên gia Sức 

khỏe

Các trung tâm khu vực ký hợp đồng với các chuyên gia y tế khác nhau để hỗ 

trợ các nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho khách hàng.  Một số chuyên 

gia này có thể bao gồm sau đây: 

- Bác sĩ chuyên khoa thính giác/Bác sĩ nhãn khoa 

-Nha sĩ 

-Chuyên gia Dinh dưỡng 

-Cố vấn Di truyền 

-Y tá 

-Bác sĩ tâm lý/Bác sĩ tâm thần 

-Bác sĩ Phẩu thuật/Bác sĩ  

✓ ✓ ✓

Huấn luyện Di chuyển Các dịch vụ giúp khách hàng học cách sử dụng phương tiện giao thông công 

cộng trong cộng đồng của họ Điều này có thể giúp tăng tính độc lập trong 

cộng đồng. 
✓

Dịch vụ Nghỉ ngơi Bên ngoài 

Nhà

Dịch vụ cho phép gia đình hoặc người chăm sóc tạm nghỉ chăm sóc hằng 

ngày cho khách hàng. Thời gian nghỉ ngơi này xảy ra bên ngoài nhà của gia 

đình. 
✓ ✓ ✓

Dịch vụ Phối hợp Phụ huynh Dịch vụ đặc biệt cho phép phụ huynh của khách hàng hoặc thành viên cộng 

đồng đáng tin cậy phối hợp các dịch vụ và nhân viên để đáp ứng nhu cầu 

chăm sóc của khách hàng.  Một số dịch vụ này có thể bao gồm:  

-Hỗ trợ Hành vi 

-Điều dưỡng  

-Chăm sóc Cá nhân  

-Hỗ trợ Cuộc sống 

✓ ✓ ✓

Hệ thống Trả lời Khẩn cấp Cá 

nhân 

Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp cho khách hàng 24 giờ mỗi ngày trong trường hợp 

khủng hoảng sức khỏe tâm thần hoặc y tế.
✓ ✓ ✓

Dịch vụ Dược phẩm Các dịch vụ cho phép các trung tâm khu vực mua thuốc cho khách hàng khi 

họ không thể tiếp cận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. ✓ ✓ ✓
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Chăm sóc tại Gia dành cho Dân 

cư

Chăm sóc tại gia cung cấp một nơi an toàn để khách hàng sinh sống. Họ là 

những nhà chăm sóc được cấp phép có nhân viên hỗ trợ 24 giờ. Có nhiều 

loại nhà chăm sóc khác nhau có hỗ trợ nhu cầu riêng của mỗi người tiêu 

dùng. Một số trong những ngôi nhà này có thể bao gồm:  

- Các nhu cầu chăm sóc sức khỏe 

- Nhà chăm sóc trẻ em và người lớn 

- Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi 

- Nhu cầu chăm sóc y tế      

✓ ✓ ✓

Dịch vụ Thư giãn - Tại gia Các dịch vụ được cung cấp trong nhà của gia đình cho phép người chăm sóc 

hoặc thành viên gia đình tạm nghỉ chăm sóc hằng ngày cho khách hàng. ✓ ✓ ✓

Dịch vụ xã hội/Giải trí và các Trị 

liệu Phi Y tế

Các trung tâm khu vực có thể cung cấp nhiều cách khác nhau để khách hàng 

có cơ hội giải trí và thúc đẩy sức khỏe thông qua nhiều phương pháp khác 

nhau. Một số dịch vụ này có thể bao gồm:  

-Cắm trại 

-Các Hoạt động Giải trí Xã hội 

- Trị liệu Nghệ thuật Đặc biệt 

- Trị liệu Khiêu vũ 

-Trị liệu Âm nhạc  

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2009, các dịch vụ trị liệu đã bị tạm ngưng.  

Việc miễn trừ có thể được cấp dựa trên từng trường hợp cá nhân.

Tự quyết định Các chương trình tùy chọn cung cấp cho trẻ em và khách hàng người lớn sự 

tự do, kiểm soát và trách nhiệm trong việc lựa chọn các dịch vụ và hỗ trợ để 

giúp đáp ứng nhu cầu của họ. 
✓ ✓ ✓

Chuyên chở Đặc biệt Các trung tâm khu vực cung cấp nhiều lựa chọn để giúp khách hàng tiếp cận 

cộng đồng khi họ không thể tự làm như vậy.  Một số lựa chọn này có thể bao 

gồm:  

- Thành viên gia đình trả tiền vận chuyển  

- Vận chuyển y tế 

- Vận chuyển không y tế 

- Vận chuyển công cộng như taxi hoặc xe buýt thành phố 

✓ ✓ ✓
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Dịch vụ Ngôn ngữ Các dịch vụ giúp khách hàng cải thiện kỹ năng giao tiếp và chức năng xã hội.
✓ ✓ ✓

Hỗ trợ Chương trình Bổ sung  Nhân viên bổ sung được thêm vào hệ thống hỗ trợ của khách hàng khi họ 

đang gặp khủng hoảng hoặc cần thêm hỗ trợ để tiếp tục sử dụng các dịch vụ 

mà họ đang nhận. Các dịch vụ này thường diễn ra tạm thời cho đến khi khách 

hàng không còn cần đến nữa.  Các hỗ trợ này có thể được sử dụng trong các 

lĩnh vực sau:  

-Cộng đồng 

-Chương trình Ban ngày 

-Dân cư   

✓ ✓

Dịch vụ Sinh sống Được Hỗ trợ Các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng sống một mình, những người 

này cần hỗ trợ tối đa 24 giờ. ✓

Trị liệu Các trung tâm khu vực có thể cung cấp các trị liệu cụ thể cho nhu cầu chuyên 

biệt của khách hàng. Những trị liệu này có thể bao gồm:  

- Tư vấn 

- Trị liệu Vận động 

- Trị liệu Vật lý

- Trị liệu Hô hấp 

✓ ✓ ✓

Dịch vụ Phiên dịch/Thông dịch Các dịch vụ giúp khách hàng và gia đình họ giao tiếp khi họ nói một ngôn ngữ 

khác ngoài tiếng Anh. ✓ ✓ ✓
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