Marso 25, 2020
Mahalagang Impormasyon mula sa Departamento ng Serbisyong Pangkaunlaran
tungkol sa

Mga Pagbabago sa alituntunin, mga In-Home Respite na
Manggagawa at mga Multa
Ano ang dapat malaman

Hindi kami makapagbigay sa iyo ng pinakamabuting
paraan upang makatanggap ng mga serbisyo at mga suporta.
Sa panahon ng pagsiklab ng COVID-19, nais naming siguraduhin na
ikaw ay manatiling malusog at nakakatanggap ng mga serbisyo na
iyong kinakailangan.

Ano ang nagbabago Karapat-dapat sa Lanterman Act:

Kung ikaw ay humihingi ng mga serbisyo sa sentro ng rehiyon, ang
sentro ng rehiyon ay magsasagawa ng alternatibong mga paraan
upang mapagpasiyahan ang iyong pagiging karapat-dapat
• Maaaring magsagawa ang sentro ng rehiyon ng mga
pagpupulong sa pamamagitan ng telepno o bidyu. Kung
isinagawa ito, ang sentro ng rehiyon ay magpapadala sa iyo
sa koreo ng liham na kumukumpirma dito.
• Kung sa tingin ng sentro ng rehiton na ikaw ay maaaring
maging karapat-dapat, ngunit hindi sila sigurado sa
panahong ito, maaari nilang makinikinita na ikaw ay
karapat-dapat at magbibigay sa iyo ng mga serbisyo
hanggang makumpleto nila ang pagtatasa sa hinaharap.

Mga In-Home Respite na Manggagawa:
• Ang iyong mga In-Home Respite na Manggagawa ay hindi
kinakailangan na magkaroon ng CPR o First Aid na
Pagsasanay kung wala kang malubha o kasalukuyang pagalala sa kalusugan.
• Ito ay isinasagawa upang tumaas ang numero ng tauhan na
maaaring sumuporta sa iyo.
Programa sa Pampamilyang Gastusin sa Pakikilahok & Multa sa
Taunang Programa ng Pamilya:

•
•

Ang mga pamilya ay hindi kinakailangan na magbayad ng mga
gastusin o multa para sa ilang mga programa sa panahon ng
krisis ng COVID-19.
Ito ay makakatulong sa pagbawas sa pinansyal na pag-alala
para sa ilang mga pamilya.

Mga katanungan? Makipag-ugnay sa iyong lokal na sentro ng rehiyon. Kung hindi ka nila
matulungan, paki email DDSC19@dds.ca.gov.

Dagdag na kaalaman Tignan ang abiso ng Departamento tungkol sa idineklara ni

Gobernador Gavin Newsom na Emerhensiya ng Estado dahil sa
pagsiklab ng COVID-19.

Ang buong link ng direktiba ng Departamento ng Serbisyong Pangkaunlaran sa :
Gabay sa Pagiging karapat-dapat, In-Home Respite na Manggagawa at Multa sa Pamilya

