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TIÊU ĐỀ:  CHƯƠNG TRÌNH TỰ QUYẾT: HỖ TRỢ NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG QUÁ 

TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG CHƯƠNG TRÌNH 
 
Cùng với việc triển khai Chương trình Tự quyết (Self Determination Program - SDP) trên 
phạm vi toàn tiểu bang, Sở Dịch vụ Phát triển (DDS) cung cấp hướng dẫn này cho các 
trung tâm khu vực về hoạch định lấy cá nhân làm trung tâm ban đầu và hỗ trợ cho những 
cá nhân muốn tham gia hoặc chuyển đổi sang SDP. 
 
Cho đến khi có thông báo mới, các chỉ thị của DDS về việc hỗ trợ đăng ký tham gia SDP đã 
ban hành vào ngày 13/02/2019, ngày 03/09/2019 và ngày 30/10/2020 vẫn giữ nguyên hiệu 
lực. Ngoài các hỗ trợ đã nêu trong các chỉ thị này, việc hỗ trợ chuyển đổi cũng được cung 
cấp dưới những cách thức sau đây: 

• Các điều phối viên dịch vụ của trung tâm khu vực sẽ hỗ trợ các cá nhân và gia đình 
trong quá trình chuyển đổi. 

• Các trung tâm khu vực sẽ làm việc với Ủy ban Cố vấn Tình nguyện viên Địa phương 
Chương trình Tự quyết (Self-Determination Local Volunteer Advisory Committee) để 
sắp xếp hỗ trợ hoạch định hoặc chuyển đổi lấy cá nhân làm trung tâm cho các tổ 
chức. 

• Bắt đầu từ năm tài chính 2021-2022, các trung tâm khu vực sẽ có ngân sách để 
triển khai chương trình Chuyên gia Lựa chọn Dành cho Người tham gia (Participant 
Choice Specialists), nhằm hỗ trợ các cá nhân mong muốn tự định hướng thông qua 
Chương trình Tự quyết hoặc thông qua việc sử dụng các dịch vụ hướng đến người 
tham gia. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp thêm chi tiết về các tài nguyên này. 

 
Thông tin bổ sung về quy trình đăng ký SDP và hoạch định lấy cá nhân làm trung tâm được 
đăng tải trên trang web của DDS tại https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-
questions/ 
 
Người tiêu dùng, thành viên gia đình hoặc nhà cung cấp nên liên hệ với trung tâm khu vực 
địa phương của mình nếu có các thắc mắc liên quan đến các chỉ thị của chương trình. Nếu 
quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến lá thư này, vui lòng liên hệ theo địa chỉ 
sdp@dds.ca.gov. 
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