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ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນ

ເລ່ ອງ:

ຜ້ ຊ່ຽວຊານໃນການຫາທາງເລອກໃຫ້ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂຄງການ

ກົ ດຫມາຍວ່ າດ້ ວຍງົ ບປະມານປີ 2021 ໄດ້ ກໍານົດເງິ ນຈໍ ານວນ 7.2 ລ້ ານໂດລາ
ເພ່ ອເປັນງົ ບປະມານໃນການຈ້າງຜ້ ຊ່ຽວຊານໃນການຫາທາງເລອກໃຫ້ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂຄງການເປັນໄລຍະເວລາສາມປີໃຫ້ກັບ
ສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນແຕ່ ລະແຫ່ ງ. ຕໍາແໜ່ ງເຫ່ົ ານ້ີ ແມ່ ນເປັນການກະກຽມຜ້ ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ ານ
ເພ່ ອເປັນຕົວເລອກຂອງສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນທີ່ເພີ່ມທາງເລອກຂອງຜ້ ບໍລິ ໂພກ ແລະ
ຄຸ ້ ມຄອງການບໍລິ ການໃຫ້ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂດຍກົ ງ ແລະ
ເຂົ້ າຮ່ວມໂຄງການໃຫ້ ສະໜັບສະໜນດ້ ວຍການຕັດສິ ນໃຈຂອງຕົນເອງ (SDP), ແລະ
ຕ້ ອງບໍ່ມີ ບັນຫາໃຫ້ ໄດ້ ດໍາເນີນການພາຍຫັ ງ.
ຜ້ ຊ່ຽວຊານໃນການຫາທາງເລອກໃຫ້ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂຄງການຕ້ ອງໄດ້ ອຸທິດຕົນຢ່ າງເຕັມທີ່
ເພ່ ອສະໜັບສະໜນຜ້ ປະສານງານການບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນ, ຊ່ວຍເຫອຜ້ ບໍລິ ໂພກ ແລະ
ຄອບຄົວໃຫ້ ທ່ວງທັນກັ ບການຫັ ນປ່ ຽນໄປສ່ SDP, ແລະ
ສ້າງສນຄວາມຮ້ສໍາລັ ບພາກພ້ ນໂດຍຂ້ ນກັ ບຕົວເລອກຕ່ າງໆຂອງການຮັ ບການບໍລິ ການທີ່ໃຫ້ ໂດຍກົ ງແກ່ ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມ,
ລວມທັງ SDP ນໍາ. ປະຕິບັດຕາມສະຖານະ ແລະ ສັ ນຍາຂອງສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນ,
ມັ ນແມ່ ນຄວາມຄາດຫວັ ງຂອງພະແນກພັດທະນາການບໍລິ ການ (ພະແນກ)
ທ່ີ ຢາກໃຫ້ ສນບໍລິ ການພາກພ້ ນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການແບ່ ງປັນຂໍ້ ມນທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ອງກັ ບ SDP (ເຊ່ັ ນ:
ກິ ດຈະກໍາການລົ ງທະບຽນ, ອຸ ປະສັ ກຕໍ່ການລົ ງທະບຽນ, ການຊີ້ນໍາຂອງພະແນກ,
ສິ່ ງທີ່ປະຕິບັດໄດ້ ດີຂອງສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນ) ລະຫວ່ າງສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນແຕ່ ລະແຫ່ງ ກັ ບພະແນກ.
ສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນສາມາດເລອກຜ້ ຊ່ຽວຊານໃນການຫາທາງເລອກໃຫ້ ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂຄງການຂອງເຂົ າເອງ
ເພ່ ອມາຊ່ວຍໃນການເຮັ ດໜ້ າທີ່ນີ້ໃຫ້ສໍາເລັ ດ.
ການຈ້າງຜ້ ຊ່ຽວຊານໃນການຫາທາງເລອກໃຫ້ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂຄງການແມ່ ນການກຽມຄວາມພ້ ອມ
ເພ່ ອໃຫ້ ຄວາມຊ່ວຍເຫອສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນໃນການປະຕິບັດໜ້ າທ່ີ ທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ອງກັ ບ SDP ແລະ
ທາງເລອກການບໍລິ ການໃຫ້ ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂດຍກົ ງ. ສິ່ ງເຫົ່ ານີ້ລວມມີ , ແຕ່ ບໍ່ໄດ້ ຈໍ າກັ ດພຽງແຕ່ :
1.

ການສ້າງຂໍ້ ມນທ່ີ ຖກຕ້ ອງໃຫ້ ກັບພະນັກງານສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນ, ຜ້ ບໍລິ ໂພກ ແລະ
ຄອບຄົວກ່ ຽວກັ ບຕົວເລອກທັງໝົດຂອງການບໍລິ ການໃຫ້ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂດຍກົ ງ, ລວມທັງກົ ດລະບຽບຂອງລັ ດ
ແລະ ລັ ດຖະບານກາງທີ່ກໍານົດການນໍາໃຊ້ກອງທຶນ SDP ທີ່ອະນຸ ຍາດ ແລະ ບໍ່ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ໃຊ້.

"ການສ້ າງຄູ່ ຮູ່ວມງານ, ສະໜ
ັ ບສະໜນທາງເລືອກ"

2.

ສະໜອງການຝຶກອົ ບຮົ ມໃຫ້ ແກ່ຜ້ ປະສານງານການບໍລິ ການ,
ພະນັກງານສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນທີ່ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການໄຕ່ ສວນຄວາມຍຸ ຕິທໍ າ ແລະ
ພະນັກງານສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນອ່ ນໆ, ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ,
ກ່ ຽວກັ ບຫັ ກການການຕັດສິ ນໃຈດ້ ວຍຕົນເອງ, ວິ ທີການທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບການບໍລິ ການຜ່ ານ SDP ແລະ
ສິ ດທິຂອງຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມ SDP.
ການຝຶກອົ ບຮົ ມອາດຈະໄດ້ ຮັບການສະໜອງໂດຍສົ ມທົບກັ ບຄະນະກໍາມະການໃຫ້ຄໍາປຶກສາອາສາສະໝັກພາ
ກພ້ ນ. [ສະຫວັ ດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ (W&I) ປະມວນກົ ດໝາຍມາດຕາ 4685.8(r)(9)]

3.

ພົບປະກັ ບກຸ ່ ມເປົ້າໝາຍການລົ ງທະບຽນ SDP ແລະ ການປຽບທຽບເກນມາດຕະຖານ. [W&I
ປະມວນກົ ດໝາຍມາດຕາ 4685.8(r)(1)]

4.

ຂະຫຍາຍຄວາມຮັ ບຮ້ຂອງທາງເລອກການບໍລິ ການທີ່ໃຫ້ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂດຍກົ ງ
ໂດຍຜ່ ານຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຫາສິ່ ງທີ່ເປັນກັ ງວົ ນ ແລະ ເປັນອຸ ປະສັ ກຕໍ່ການລົ ງທະບຽນ,
ຫຸ ດຜ່ ອນອຸ ປະສັ ກທີ່ໄດ້ ຮັບການລະບຸ ແລະ ໂດຍການສະໜອງຂໍ້ ມນ ແລະ ການຝຶກອົ ບຮົ ມໃຫ້ ກັບຜ້ ບໍລິ ໂພກ,
ຄອບຄົວ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລິ ການກ່ ຽວກັ ບທາງເລອກການບໍລິ ການທີ່ໃຫ້ ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂດຍກົ ງ.

5.

ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດແຜນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົ ບຮົ ມໃຫ້ ກັບຊຸມຊົນທີ່ຫາກຫາຍ ແລະ
ຮັ ບຂໍ້ ມນຈາກພາກສ່ວນກ່ ຽວຂ້ ອງກ່ຽວກັ ບຄວາມມີ ປະສິ ດທິຜົນຂອງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ
ການຝຶກອົ ບຮົ ມ ແລະ ຍຸ ດທະສາດອ່ ນໆ.
ແຜນການດ່ັ ງກ່ າວຕ້ ອງກວມເອົ າຂໍ້ ມນກ່ ຽວກັ ບທາງເລອກການບໍລິ ການທີ່ໃຫ້ ຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂດຍກົ ງທັງໝົດ,
ລວມທັງ SDP. [W&I ປະມວນກົ ດໝາຍມາດຕາ 4685.8(r)(2)]

6.

ສໍາເລັ ດການທົບທວນຄນເພີ່ມເຕີມຂອງງົ ບປະມານຜ້ ເຂົ້ າຮ່ວມທີ່ເກີ ນຂອບເຂດຂໍ້ ກໍານົດ ແລະ
ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມນລວມເພ່ ອກໍານົດຄວາມຈໍ າເປັນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັ ບການຝຶກອົ ບ, ການໃຫ້ ຄໍາຊີ້ນໍາໂຄງການ,
ແລະ ການກວດສອບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ ກໍານົດຂອງລັ ດ ແລະ ລັ ດຖະບານກາງ. [W&I
ປະມວນກົ ດໝາຍມາດຕາ 4685.8(r)(5)]

7.

ເຮັ ດວຽກກັ ບຜ້ ບໍລິ ໂພກທີ່ມີ ສິ ດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົ າເຈົ້ າເພ່ ອສະໝັກ Medi-Cal. [W&I
ປະມວນກົ ດໝາຍມາດຕາ 4685.8(r)(4)]

ຜ້ ບໍລິ ໂພກ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ຫ
ຜ້ ໃຫ້ ບໍລິ ການຕ້ ອງຕິດຕໍ່ຫາສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນຂອງເຂົ າເຈົ້ າຫາກມີ ຄໍາຖາມກ່ ຽວກັ ບຄໍາແນະນໍາຂອງໂຄງການນີ້ .
ຄໍາຖາມຈາກສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນອາດຈະຖກສົ່ ງໄປທີ່ sdp@dds.ca.gov.
ດ້ ວຍຄວາມເຄົາລົ ບ,

ຕົົ້ນສະບັບລົ ງນາມໂດຍ:
BRIAN WINFIELD
ຮອງຜ້ ອໍານວຍການ

ຜ້ ບໍລິ ຫານສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນ
ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນຂອງການບໍລິ ການຜ້ ບໍລິ ໂພກ
ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິ ການຊຸມຊົນໃນພາກພ້ ນ
ສະມາຄົມຂອງຕົວແທນສນບໍລິ ການໃນພາກພ້ ນ
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