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CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC
CÁC CHUYÊN VIÊN LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA

Đạo luật Ngân sách (Budget Act) năm 2021 đã bổ sung 7,2 triệu USD để tài trợ cho các
Chuyên viên Lựa chọn Dành cho Người tham gia (Participant Choice Specialist) có thời hạn
giới hạn trong ba năm cho mỗi trung tâm khu vực. Các vị trí này sẽ đóng vai trò là các chuyên
gia về lĩnh vực cụ thể trong các tùy chọn dịch vụ ở trung tâm khu vực nhằm tăng cường sự lựa
chọn và khả năng kiểm soát của người tiêu dùng trong các dịch vụ hướng đến người tham gia
và Chương trình Tự quyết (Self -Determination Program, SDP), và sẽ không mang tính trường
hợp.
Các Chuyên viên Lựa chọn Dành cho Người tham gia phải hoàn toàn tận tâm hỗ trợ các điều
phối viên dịch vụ của trung tâm khu vực, hỗ trợ người tiêu dùng và các gia đình chuyển đổi kịp
thời sang SDP và xây dựng kiến thức về thể chế cho trung tâm khu vực đối với các tùy chọn
dịch vụ hướng đến người tham gia, bao gồm cả SDP. Phù hợp với quy chế và hợp đồng với
trung tâm khu vực, Sở Dịch vụ Phát triển (Sở) yêu cầu các trung tâm khu vực tạo điều kiện cho
việc chia sẻ thông tin liên quan đến SDP (ví dụ: hoạt động ghi danh, các rào cản đối với việc ghi
danh, hướng dẫn của Sở, các phương pháp tốt nhất của trung tâm khu vực) giữa mỗi trung tâm
khu vực và Sở. Trung tâm khu vực có thể chọn các Chuyên viên Lựa chọn Dành cho Người
tham gia của mình để trợ giúp việc hoàn thành nhiệm vụ này. Các Chuyên viên Lựa chọn Dành
cho Người tham gia nhằm hỗ trợ trung tâm khu vực thực hiện một số trách nhiệm liên quan đến
SDP và các tùy chọn dịch vụ hướng đến người tham gia. Những trách nhiệm này bao gồm,
nhưng không giới hạn ở:
1.

Cung cấp thông tin chính xác cho nhân viên trung tâm khu vực, người tiêu dùng và các
gia đình về tất cả các tùy chọn dịch vụ hướng đến người tham gia, bao gồm các quy
định của tiểu bang và liên bang trong đó xác định mục đích sử dụng quỹ SDP được
phép và không được phép.

2.

Đào tạo các điều phối viên dịch vụ, nhân viên trung tâm khu vực tham gia vào quá
trình điều trần công bằng và các nhân viên trung tâm khu vực khác, nếu cần, về các
nguyên tắc tự quyết, cách thức nhận các dịch vụ thông qua SDP và quyền của những
người tham gia SDP. Việc đào tạo có thể được tiến hành cùng với sự phối hợp của
ủy ban cố vấn tình nguyện viên địa phương. [Bộ luật Phúc lợi và Định chế (Welfare
and Institutions, W&I) mục 4685.8(r)(9)]

3.

Đáp ứng các mục tiêu và quy chuẩn về ghi danh của SDP. [[Bộ Luật W&I mục
4685.8(r)(1)]

4.

Nâng cao nhận thức về các tùy chọn dịch vụ hướng đến người tham gia thông qua nỗ
lực xác định các mối quan ngại và rào cản đối với việc ghi danh, giảm các rào cản đã
xác định và bằng cách cung cấp thông tin và đào tạo người tiêu dùng, các gia đình và
nhà cung cấp về các tùy chọn dịch vụ hướng đến người tham gia.

“Xây dựng Mối quan hệ Đối tác, Ủng hộ các Lựa chọn”

Các Giám đốc Điều hành Trung tâm Khu vực
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5.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp cận và đào tạo cho các cộng đồng đa dạng và
thu thập ý kiến đóng góp từ các bên liên quan về hiệu quả của hoạt động tiếp cận và
đào tạo cũng như các chiến lược khác. Kế hoạch sẽ bao gồm thông tin về tất cả các
tùy chọn dịch vụ hướng đến người tham gia, bao gồm cả SDP. [Bộ Luật W&I mục
4685.8(r)(2)]

6.

Hoàn thành việc duyệt xét bổ sung đối với ngân sách dành cho người tham gia vượt
quá ngưỡng quy định và sử dụng thông tin tổng hợp để xác định hoạt động đào tạo bổ
sung, hướng dẫn chương trình và xác minh việc tuân thủ các yêu cầu của tiểu bang
và liên bang. [Bộ Luật W&I mục 4685.8(r)(5)]

7.

Làm việc với những người tiêu dùng hội đủ điều kiện và gia đình của họ về việc đăng
ký Medi-Cal. [Bộ luật W&I mục 4685.8(r)(4)]

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 câu hỏi liên quan đến chỉ thị về chương trình này. Quý vị có thể gửi
câu hỏi từ các trung tâm khu vực đến sdp@dds.ca.gov.
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