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KÍNH GỬI: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC
CHỦ ĐỀ: CẤP VỐN HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỰ QUYẾT ĐỊNH

Theo mục 4685.8(g) của Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế (W&I), các quỹ đã được phân
bổ cho các trung tâm khu vực để hỗ trợ việc thực hiện Chương Trình Tự Quyết Định
(SDP) cho năm tài chính 2020/2021. Mục đích của thư này là nhằm cung cấp hướng
dẫn về việc sử dụng các quỹ này, bao gồm cả sự hợp tác cần thiết với các ủy ban cố
vấn tình nguyện địa phương (LVAC) trong việc xác định các ưu tiên của địa phương đối
với các quỹ.
Mục 4685.8(g) của Bộ Luật W&I quy định các quỹ này sẽ được sử dụng để tối đa hóa
khả năng định hướng cuộc sống của những người tham gia SDP. Sở Dịch Vụ Phát
Triển (DDS), với sự tham vấn của các bên liên quan, đã xác định các lĩnh vực ưu tiên
cho quỹ bao gồm:
•
•
•
•
•
•

Tuyển dụng và đào tạo các cố vấn viên độc lập;
Liên kết đào tạo cho người tham gia, gia đình, trung tâm khu vực, thành viên
LVAC và những người khác;
Hỗ trợ hoặc huấn luyện trong việc chuyển đổi sang SDP;
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch chi tiêu;
Hỗ trợ định hướng có thể bao gồm chi phí cho diễn giải/người thuyết trình và
triển khai việc sửa đổi tài liệu; và,
Các nhóm/hội thảo hợp tác để thúc đẩy các cơ hội học tập và giải quyết vấn đề
chung, liên tục.
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LVAC đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện và giám sát SDP. Do đó, các trung
tâm khu vực và các LVAC phải hợp tác cùng nhau để ưu tiên sử dụng các quỹ sẵn có
nhằm đáp ứng nhu cầu của những người tham gia trong khu vực địa phương của họ.
Các quỹ chỉ có thể được sử dụng sau khi đạt được thỏa thuận về nhu cầu của địa
phương. Xem Tài Liệu Đính Kèm 1 để biết thêm thông tin về mục đích sử dụng tiềm
năng của các quỹ, số tiền có sẵn ở mỗi trung tâm khu vực cho năm tài chính 2020/2021
và các bước được đề xuất để quyết định việc sử dụng các quỹ.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến thư này, vui lòng liên hệ
sdp@dds.ca.gov.
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