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CHƯƠNG TRÌNH TỰ QUYẾT: THANH TOÁN CHO DỊCH VỤ LẬP KẾ HOẠCH 
LẤY CÁ NHÂN LÀM TRỌNG TÂM BAN ĐẦU 

Để làm rõ thêm chỉ thị ban hành ngày 13/02/2019, Bộ Dịch vụ Phát triển (DDS) hướng dẫn 
các trung tâm khu vực về việc thanh toán cho hoạt động Lập kế hoạch Lấy Cá nhân làm 
trọng tâm ban đầu thuộc Chương trình Tự quyết (SDP). 

Khi các trung tâm khu vực mua các dịch vụ lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm 
thuộc SDP, có thể bao gồm hỗ trợ trong việc phát triển kế hoạch chi tiêu của người tham 
gia, sử dụng mã dịch vụ 024, “Hoàn tiền mua hàng”, các trung tâm khu vực có thể hoàn 
tiền trực tiếp cho nhà cung cấp. Nhà cung cấp dịch vụ theo mã dịch vụ 024 chỉ được 
thanh toán sau khi trung tâm khu vực nhận được: 1) hóa đơn thể hiện dịch vụ lập kế 
hoạch lấy con người làm trung tâm đã bên tham gia SDP đồng ý; và 2) bản sao của Kế 
hoạch lấy con người làm trung tâm và các tài liệu khác mà bên tham gia yêu cầu. Việc 
thanh toán cho dịch vụ này theo mã dịch vụ 024 không yêu cầu chọn nhà cung cấp để làm 
nhà cung cấp dịch vụ lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm. 
 

Hướng dẫn này chỉ giới hạn trong việc mua các dịch vụ lập kế hoạch lấy con người làm 
trung tâm ban đầu cho những người tham gia SDP. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên 
quan đến văn bản này, vui lòng liên hệ sdp@dds.ca.gov. 

Chân thành cảm ơn, 

Được ký bởi: 

BRIAN WINFIELD 
Phó Tổng giám đốc 

cc: Quản trị viên Trung tâm Khu vực  

Cố vấn trưởng Trung tâm Khu vực 
Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng Trung tâm Khu vực  
Hiệp hội các Cơ quan Trung tâm Khu vực 
Hội đồng Liên bang về Khuyết tật Phát triển  
Nancy Bargmann, Director, DDS 
Mike Sakamoto, DDS 

“Cùng hợp tác, cùng lựa chọn” 
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