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REGIONAL CENTER EXECUTIVE DIRECTORS 

PAKSA: SELF-DETERMINATION PROGRAM: INISYAL NA MGA 
SERBISYONG PAGPAPLANONG NAKASENTRO-SA-TAO 

Para sa mga kasali sa Self-Determination Program (SDP), ang individual program plan (IPP) 
ay dapat na buuin na ginagamit ang proseso ng pagpaplanong nakasentro-sa-tao at may 
kasamang indibiduwal na badyet na [Welfare & Institutions Code §4685.8(k)]. Ang layunin ng 
ganitong liham ay para makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kung paano makakabili ng 
inisyal na mga serbisyong pagpaplanong nakasentro-sa-tao ang mga regional center para 
matulungan ang mga kasali habang lumilipat sila patungo sa SDP. 
Maaaring humiling ang kasali ng mga serbisyong pagpaplanong nakasentro-sa-tao, bilang 
karagdagan sa mga serbisyong ibinibigay ng regional center, para matulungan sa 
malawakang pagpaplano para mabigyang-alam ang pagpapaunlad ng IPP. Sa ganitong 
kalagayan, makakabili ang mga regional center ng unang serbisyong pagpaplano na 
nakasentro sa tao mula sa: 

• 

• 

mga nakakontratang provider ng mga serbisyo na pagpaplanong nakasentro sa tao; 

o 

Sa mga provider na hindi nakakontrata na nakapagpamalas na sila ay nakatanggap 
ng pagsasanay o sertipikasyon sa pagpaplanong nakasentro sa tao/proseso ng 
pagpapabilis. Ang pagbabayad sa mga provider na hindi nakakontrata ay gagawin 
bilang “Purchase Reimbursement” (service code 024.) Kung mayroong kang anumang katanungan tungkol sa liham na ito, mangyaring makipag-

ugnayan sa sdp@dds.ca.gov. 
Gumagal
ang, 
Orihinal na 
nilagdaan ni: 
JIM KNIGHT 
Assistant Deputy Director 
Community Services Division 

cc: Regional Center Administrators 
Regional Center Chief Counselors 
Regional Center Community Services Directors 
Association of Regional Center Agencies 
State Council on Developmental Disabilities 
Nancy Bargmann, Director, DDS 
Brian Winfield, Chief Deputy Director, DDS 
Patti Mericantante, Deputy Director, Administration, DDS 

“Bumubuo ng Pakikipagpartner, 
Sumusuporta sa mga Pagpili" 
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