
Abril 15, 2020 
 
Mahalagang Abiso mula sa Departamento ng Serbisyong Pangkaunlaran tungkol sa  

Mga Pagbabago sa Alituntunin para sa mga 
Kabayaran/Rata at Serbisyo, mga Katapusan at  
Programa sa Tagapagkaloob sa Tahanan  

Ano ang dapat malaman   
Kami ay nagbabago sa ilang mga alituntunin upang 
matulungan ka na manatilng ligtas.   
 

Ang mga pagbabago na ito ay magbibigay sa mga sentro 
ng rehiyon ng mas maraming mga paraan na makatulong 
sa iyo.  

 
Ano ang nagbabago  Mga Kabayaran/Rata ng Tagapagkaloob  

• Ang mga Sentro ng Rehiyon ay maaaring magbayad sa 
iyong tagapagkaloob sa tahanan ng ekstrang salapi sa 
panahon ng COVID-19  upang panatilihing malusog at 
ligtas kung saan ka nakatira.  
 

• Kung kinakailangan mong lumipat sa lugar nang 
sandali dahil ikaw ay may sakit o maaaring 
magkasakit, ang iyong sentro ng rehiyon ay patuloy 
na  magbabayad sa iyong tagapagkaloob ng tahanan 
habang wala ka.  
 

 Mga Pagtatapos ng Tauhan ng Sentro ng Rehiyon:  
• Ang ilang trabaho na hindi kaugnay sa kalusugan at 

kaligtasan ay inaantala. Ito ay magbibigay sa mga 
sentro ng rehiyon na tuunan ka ng pansin.   

 
Pinabuting Suporta sa  Pag-uugali sa Tahanan & Krisis 
sa Tahanan sa Komunidad: 



Ang link ng buong teks ng direktiba ng Departamento ng Serbisyong Pangkaunlaran: 
Gabay sa mga Kabayaran at Rata sa Residensiyal na Pasilidad, Awdit sa Nagbibigay ng 
Serbisyo, HCBS Info, Sertipikasyon ng RBT , CIE at Multa sa mga Magulang 

• Ang mga tauhan sa tahanan na ito ay maaaring  
ipagpatuloy ang suporta  para sa iyo kapag wala silang 
ilang mga sertipikasyon. 
 

• Ito ay isinasagawa upang tumaas ang numero ng 
tauhan na makakasuporta sa iyo. 
 

 Programa sa Mapagpunyaging Pinagsamang Kabayaran 
sa Insebtibo sa Empleyado: 
• Kung bahagi ka nitong programa at ikaw ay tumigil sa 

pagtratrabaho dahil sa COVID-19, ito ay hindi ibibilang 
na pagtigil mula sa iyong trabaho kung ikaw ay 
bumalik sa trabaho sa parehong lugar pagkatapos ng 
COVID-19. 
 

Multa sa mga Magulang: 
• Sa panahon nitong krisis, hindi kinakailangan ng mga 

magulang na magsimula ang simulang multa kung 
kailangan nilang ilagay ang kanilang menor de edad 
na anak sa isang lisensiyadong residensiyal na 
tahanan.  
 

• Ito ay magbabawas sa trabaho ng tauhan ng sentro 
ng rehiyon at tumulog na bawasan ang pag-alala sa 
pinansiyal para sa ilang mga pamilya.   

 
Mga Katanungan? Makipag-ugnay sa iyong lokal na sentro ng rehiyon. Kung 

hindi ka nila matulungan, mag-email sa  
DDSC19@dds.ca.gov 

 

Dagdag na kaalaman Tignan ang abiso ng Departamento  tungkol sa pahayag 
ni Gobernador Gavin Newsom sa Emerhensiya ng Estado 
dahil sa pagsiklab ng COVID-19. 
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