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SELF-DETERMINATION PROGRAM: MGA SUPORTA SA CONSUMER SA
PAGLIPAT SA PROGRAMA

Kasabay ng paglulunsad ng Self Determination Program (SDP) sa buong estado, ang
Department of Developmental Services (DDS) ay nagbibigay nitong patnubay sa mga
regional center tungkol sa paunang pagpaplano na nakasentro sa indibidwal at mga suporta
sa mga taong interesado na mag-enroll o lumipat sa SDP.
Hangga’t wala pang karagdagang abiso, ang mga direktiba ng DDS tungkol sa mga suporta
para sa pag-enroll sa SDP na inilabas noong Pebrero 13, 2019, Setyembre 3, 2019, at
Oktubre 30, 2020 ay ipapatupad pa rin. Bilang dagdag sa mga suportang inilatag sa mga
direktibang ito, mayroon ding mga suporta sa paglipat sa mga sumusunod na paraan:
• Tumutulong ang mga coordinator ng serbisyo sa regional center sa mga indibidwal
at pamilya sa kanilang paglipat.
• Nakikipagtulungan ang mga regional center sa kanilang Self-Determination Local
Volunteer Advisory Committee na mag-ayos ng mga entidad na tutulong sa
pagpaplano na nakasentro sa indibidwal o paglilipat.
• Simula sa taon ng pananalapi (fiscal year) 2021-22, may pondo para sa mga
regional center na kukuha ng mga Participant Choice Specialist na tutulong sa mga
indibidwal na naghahanap ng sariling pagdidirekta sa pamamagitan ng SelfDetermination Program o sa pamamagitan ng paggamit ng mga serbisyong
dinidirekta ng kalahok (participant-directed). Mas maraming mga detalye tungkol sa
mga resource na ito ang darating.
Nakapost ang karagdagang impormasyon sa pag-enroll sa SDP at pagpaplanong
nakasentro sa indibidwal sa webpage ng DDS na
https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-questions/
Dapat kontakin ng mga consumer, miyembro ng pamilya, o provider ang kanilang lokal na
regional center kung may mga tanong tungkol sa direktiba ng programang ito. Kung
mayroon kang anumang tanong tungkol sa sulat na ito, kontakin ang sdp@dds.ca.gov.
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