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GỬI:

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC

VỀ VIỆC:

KIỂM TRA LÝ LỊCH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TỰ QUYẾT

Mục đích của văn bản này là để xác định các nhà cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cần được
kiểm tra lý lịch tư pháp để cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng theo [Bộ luật Phúc lợi
và Định chế (W&I) §4685.8(w)] của Chương trình Tự quyết. Văn bản này, cùng với
thông tin bổ sung bên dưới liên quan đến quá trình kiểm tra lý lịch, thay thế cho biên
bản ghi nhớ ngày 24 tháng 9 năm 2015 về vấn đề này.
Những cá nhân sau đây được yêu cầu kiểm tra lý lịch:
•
•

Nhà cung cấp các dịch vụ chăm sóc cá nhân trực tiếp (hỗ trợ các dịch vụ
thay quần áo, chải tóc, tắm rửa hoặc vệ sinh cá nhân); và
Bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác mà người tham gia hoặc dịch vụ quản
lý tài chính của người tham gia yêu cầu kiểm tra lý lịch tư pháp.

Bộ luật W&I §4685.8(w) lưu ý rằng việc kiểm tra lý lịch cho Chương trình Tự quyết sẽ
được thực hiện nhất quán với quy trình được mô tả trong Bộ luật W&I từ §4689.2 đến
4689.6 áp dụng cho các cơ quan gia đình (FHA). Mục 4689.2 chỉ ra rằng lý lịch tội
phạm đầy đủ (nếu có) phải được Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) cung
cấp. Phù hợp với quy trình kiểm tra lý lịch đối với FHA, thông tin từ FBI phải được thu
thập đối với những cá nhân không cư trú liên tục tại California trong hai năm qua [xem
Tiêu đề 17, Bộ luật Quy chế California §56085(b)].
Nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài chính của người tham gia sẽ hỗ trợ các nhà cung cấp
dịch vụ hiện hành trong quá trình này bằng cách hướng dẫn họ đến những nơi thích
hợp có thể lấy dấu vân tay. Xin lưu ý, chi phí lấy dấu vân tay do nhà cung cấp dịch vụ
chịu.

“Cùng hợp tác, cùng lựa chọn”

Giám đốc Điều hành Trung tâm Khu vực
Trang hai

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến yêu cầu kiểm tra lý lịch tư pháp, vui lòng
gửi email đến sdpbackground@dds.ca.gov.
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