
Ngày 15 Tháng Tư, 2020 
 
Thông báo quan trọng từ Bộ Dịch vụ Phát triển về 

Thay đổi Quy định về Thanh toán/Mức giá và 
Dịch vụ của Dịch vụ Cung cấp tại Nhà, Thời hạn 
và Chương trình 

Những điều cần biết Chúng tôi thay đổi một số quy định để giúp quý vị an 
toàn.  
 

Những thay đổi này sẽ giúp các trung tâm vùng có nhiều 
cách hơn để giúp quý vị. 

 
Những điểm nào thay đổi Thanh toán/Mức giá của Dịch vụ Cung cấp tại Nhà  

• Các Trung tâm Vùng có thể trả thêm tiền cho nhà cung cấp 
dịch vụ tại nhà của quý vị trong COVID-19 để giữ cho quý vị 
khỏe mạnh và an toàn ở nơi quý vị sống. 
 

• Nếu quý vị cần ở một nơi khác một thời gian vì quý vị 
mắc bệnh hoặc có thể đã bị bệnh, trung tâm vùng của 
quý vị có thể tiếp tục trả tiền cho nhà cung cấp dịch 
vụ tại nhà dù quý vị đã dời đi. 
 

 Hạn chót cho Nhân Viên Trung Tâm Vùng:  
• Một công việc không liên quan đến vấn đề sức khỏe 

và an toàn đang bị hoãn lại. Nhờ vậy, trung tâm vùng 
có thêm thời gian tập trung vào giúp đỡ quý vị.  

 
Tăng cường hỗ trợ các chứng bệnh về hành vi và những 
khủng hoảng Cộng đồng: 
• Nhân viên ở những nơi này có thể tiếp tục hỗ trợ quý 

vị dù họ không kịp lấy chứng nhận nhất định. 
 



Đường link dẫn đến toàn văn của chỉ thị của Sở Dịch vụ Phát triển: 
Hướng dẫn về Thanh Toán và Mức thu ở Cơ Sở Nội Trú, Kiểm toán, Thông tin 
HCBS, Chứng nhận RBT, CIE và Phí phụ huynh 

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

 Chương trình chi trả Ưu Đãi Việc Làm Tích Hợp Cạnh 
Tranh: 
• Nếu quý vị là một phần của chương trình này và phải 

nghỉ làm vì COVID-19, quý vị sẽ không bị tính là nghỉ 
việc nếu quý vị quay trở lại làm việc tại cùng một nơi 
sau COVID-19. 
 

Lệ phí của Phụ huynh: 
• Trong thời gian khủng hoảng này, phụ huynh sẽ 

không phải bắt đầu trả phí nếu cần sắp xếp cho trẻ 
vào ở trong một nơi nội trú được cấp phép. 
 

• Điều này sẽ giảm khối lượng công việc của nhân viên 
trung tâm vùng và giúp giảm bớt mối quan tâm tài 
chính cho một số gia đình.  

 
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 
DDSC19@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.  
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