
Ngày 25 Tháng Ba 2020 

Thông báo quan trọng từ Bộ Dịch vụ Phát triển về 
Thay đổi Quy tắc về Tính đủ Điều kiện, Chi phí và Nhân viên chương 
trình Chăm sóc Thay thế Tạm Tại nhà   

Những điều cần biết  Chúng tôi muốn giúp quý vị có thể nhận các dịch vụ và hỗ trợ 
một cách dễ dàng linh hoạt nhất. 

Trong đợt bùng phát COVID-19, chúng tôi muốn đảm bảo quý vị 
luôn khỏe mạnh và nhận được các dịch vụ quý vị cần.  

Những điểm nào thay đổi Đạo luật Đủ điều kiện Lanterman: 
Nếu quý vị đang tìm kiếm dịch vụ trung tâm vùng, trung tâm vùng sẽ 
sử dụng các phương cách khác để xác định xem quý vị có đủ điều 
kiện hay không. 
• Trung tâm vùng có thể tiến hành các cuộc họp qua điện

thoại hoặc video.  Nếu như vậy, trung tâm vùng sẽ gửi cho
quý vị một lá thư xác nhận điều này.

• Nếu trung tâm vùng cho rằng quý vị có thể đủ điều kiện,
nhưng họ không chắc chắn vào thời điểm này, họ có thể
cho rằng quý vị đủ điều kiện và cung cấp dịch vụ cho quý vị
cho đến khi họ có thể đánh giá đầy đủ sau đó.

Nhân viên chương trình Chăm sóc Thay thế Tạm Tại nhà (In-
Home Respite): 

• Nhân viên chương trình Chăm sóc Thay thế Tạm Tại nhà của
quý vị không bắt buộc phải có CPR hoặc Huấn luyện cấp cứu
nếu quý vị không có các vấn đề về sức khỏe mãn tính hoặc
hiện tại.

• Điều này đang được thực hiện để tăng số lượng nhân viên
để hỗ trợ quý vị.

Chi Phí Gia Đình - Chương Trình Tham Gia & Phí Chương Trình Gia 
Đình hàng năm: 
• Các gia đình không cần phải trả chi phí nào cho một số chương

trình nhất định trong thời gian khủng hoảng do dịch COVID-19.
• Việc này sẽ giúp giảm bớt mối lo ngại về tài chính cho một số

gia đình.

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/DDSDirective_RequirementsWaived_03252020.pdf


Đường link dẫn đến toàn văn của chỉ thị của Sở Dịch vụ Phát triển: 
Hướng dẫn về Tính đủ điều kiện, Phí cho Gia đình và Nhân viên Chăm sóc Thay thế Tạm Tại nhà 

Nếu có câu hỏi? Vui lòng liên hệ với trung tâm vùng địa phương của quý vị.  Nếu họ 
không thể giúp quý vị, vui lòng gửi email đến COVID19@dds.ca.gov  

 

Tìm hiểu thêm  Xem thông báo của Sở về việc Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố 
tình trạng khẩn cấp do bùng phát dịch COVID-19.  

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/DDSDirective_RequirementsWaived_03252020.pdf
mailto:DDSC19@dds.ca.gov

