ເອກະສານຄັດຕິດ A
ທີມງານວາງແຜນໂຄງການສ່ ວນບຸ ກຄົນ (IPP), ກໍາລັງນໍາໃຊ້ ຂະບວນການວາງແຜນທ່ີ ເນ້ັ ນໃສ່
ຄວາມຕ້ ອງການຂອງບຸ ກຄົນ, ມາພັດທະນາ IPP ເຊ່ ງກໍານົດປະເພດ ແລະ ຈໍານວນສນຄ້ າ ແລະ
ການບໍລການທ່ີ ຈໍາເປັນທັງຫມົດເພ່ ອໃຫ້ ບັນລຸ ຄວາມຄາດຫວັງຕາມແຜນການ ແລະ ຮັບປະກັນສຸ ຂະພາບ
ແລະ ຄວາມປອດ ໄພຂອງຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ. ທີມງານ IPP ຍັງສ້ າງແຜນງົບປະມານສ່ ວນ ບຸ ກຄົນ,
ເຊ່ ງເປັນຈໍານວນເງນທຶນສນ ພາກພ້ ນມີໃຫ້ ເພ່ ອຊ້ ສນຄ້ າ ແລະການບໍລການ ເພ່ ອປະຕ ບັດ IPP.
ພາຍຫັ ງຈໍານວນງົບປະມານສ່ ວນບຸ ກຄົນໄດ້ ຖກກໍານົດ, ຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມຕ້ ອງໄດ້ ສ້າງແຜນໃຊ້ ຈ່າຍ
ເພ່ ອນໍາໃຊ້ ງົບປະມານທີ່ມີຢ່ ໃນການຊ້ ສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການເພ່ ອຕອບສະຫນອງເປົ້າຫມາຍ ແລະ
ຈຸ ດປະສົງຂອງ IPP. ໃນການສ້ າງແຜນໃຊ້ ຈ່າຍຂອງພວກເຂົາ, ຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມຄວນພຈາລະນາສ່ ງຕໍ່ໄປນ້ີ :
ຂັ້ັ ນຕອນທີ 1: ສິນຄັ້ າ ຫຼື ການບໍລິການມີຄວາມ ກ່ ຽວຂັ້ ອງກັບຄວາມຕັ້ ອງການ ແລະ ເປັ້ າຫມາຍ
IPP ຂອງຜັ້ ເຂັ້ າຮ່ ວມບໍ?
ສນຄ້ າ ຫ ການບໍລການແຕ່ ລະຢ່ າງທ່ີ ຢ່ ໃນແຜນ ໃຊ້ ຈ່າຍຕ້ ອງຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ ອງການ ຫ
ເປ້ົ າໝາຍທ່ີ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນ IPP.
• ແມ່ ນຫຍັງຄສ່ ງທ່ີ ຕ້ ອງການ ແລະ ມັນກ່ ຽວຂ້ ອງ ກັບເປ້ົ າໝາຍ IPP ຂອງແຕ່ ລະບຸ ກຄົນແນວໃດ?
• ສນຄ້ າ ຫ ການບໍລການຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ບັນລຸ ຄວາມຄາດຫວັງທ່ີ ຕ້ ອງການໃນ IPP ແນວໃດ?
• ສນຄ້ າ ຫ ການບໍລການຈະເພ່ີ ມການມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນຊຸມຊົນ ຫບໍ?
ຖ້ າຫາກສນຄ້ າ ຫ ການບໍລການບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຄວາມຕ້ ອງການ IPP ຂອງຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ ຫ
ຈະບ່ໍ ຊ່ ວຍໃຫ້ ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມບັນລຸ ເປ້ົ າຫມາຍ IPP, ມັນບ່ໍ ຄວນຖກລວມໄປຢ່ ໃນແຜນ ໃຊ້ ຈ່າຍ.
ຂັ້ັ ນຕອນທີ 2: ມີການສະຫນັບສະຫນນ ໂດຍທໍ າມະຊາດ ຫຼື ການບໍລິການທ່ ວໄປທີ່
ສາມາດນໍາໃຊັ້ ໄດັ້ ບໍ?
ກ່ ອນທ່ີ ຈະລວມເອົາສນຄ້ າ ຫ ການບໍລການ ໄປຢ່ ໃນແຜນໃຊ້ ຈ່າຍ, ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມຄວນຈະ ກໍານົດວ່ າສນຄ້ າ ຫ
ການບໍລການນ້ັ ນສາມາດ ໄດ້ ຮັບການສະຫນັບສະຫນນໂດຍທໍາມະຊາດ ຫ ຈາກການບໍລການທ່ົ ວໄປບໍ. ໃນ
SDP, ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມຕ້ ອງໃຊ້ ບໍລການທ່ົ ວໄປທ່ີ ມີຢ່ ໄປກ່ ອນ.
•

•

ຂຸ ດຄຸ ້ ຍເບ່ ງວ່ າມີການສະໜັບສະໜຸ ນ ໂດຍທໍາມະຊາດທີ່ອາດຊ່ ວຍໃຫ້ ສາມາດບັນລຸ ເປົ້າໝາຍ ຫ
ຄວາມຄາດຫວັງນັ້ນໄດ້ ຫບໍ່. ຍົກຕົວຢ່ າງ, ອ້ າຍ ຫເອ້ ອຍ ຂອງຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ
ທີ່ອາຍຸ ບໍ່ເຖງກະສຽນພໍມີເວລາ ແລະ ສາມາດເບ່ ງແຍງຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມໄດ້
ໃນຂະນະທີ່ພໍ່ແມ່ ອອກໄປຊ້ ອາຫານປະຈໍາອາທດສໍາລັບຄອບຄົວ.
ຖ້ າເຮັດໄດ້ ແນວນີ້ມັນກໍ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງໃຊ້ ການສະຫນັບສະຫນນທີ່ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍ ແລະ ອ້ າຍ ຫ
ເອ້ ອຍນັ້ນຈະຖກພຈາລະນາວ່ າເປັນການສະຫນັບສະຫນນ ໂດຍທໍາມະຊາດ.
ຂຸ ດຄຸ ້ ຍເບ່ ງວ່ າມີການບໍລການທົ່ວໄປທີ່ອາດຈະ ຊ່ ວຍໃຫ້ ບັນລຸ ຄວາມຄາດຫວັງນັ້ນໄດ້ ຫບໍ.
ຍົກຕົວຢ່ າງ, ບຸ ກຄົນນັ້ນມີສດໄດ້ ຮັບການບໍລ ການທີ່ບ້ ານ (IHSS) ຫບໍ ແລະ ຖ້ າໄດ້ ຮັບ,
ເຂົາໄດ້ ຮັບການບໍລການດແລສ່ ວນຕົວ (PCA) ທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ ໄດ້ ບໍ?
ສນປະຈໍາພາກພ້ ນຕ້ ອງໃຫ້ ຄວາມຊ່ ວຍເຫອບຸ ກຄົນໃນການສະຫມັກຂໍການບໍລການທົ່ວໄປ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ A
ຂັ້ັ ນຕອນທີ 3: ສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການນັ້ັ ນໄດັ້ ຮັບອະນຸ ຍາດພາຍໃຕັ້ SDP ແລະ Medicaid
ຫຼື ບໍ?
SDP ແມ່ ນພາກສ່ ວນຫນ່ຶ ງການຍົກ Medicaid ຂອງລັດຖະບານກາງ.
ການຍົກເວ້ັ ນນ້ີ ໄດ້ ອະນຸ ມັດລາຍການສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການທ່ີ ອາດຈະຊ້ ໄດ້ . ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ SDP
ອາດຈະຊ້ ໄດ້ ແຕ່ ສນຄ້ າ ແລະ ບໍລການທ່ີ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດຈາກການຍົກເວ້ັ ນເທ່ົ ານ້ັ ນ (ເບ່ ງເອກະສານຄັດຕດ B).
•

•

•

•

ຄໍານຍາມຂອງສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການທ່ີ ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດຈາກການຍົກເວ້ັ ນ Medicaid
ສາມາດຫາໄດ້ ຈາກ ທ່ີ ນ້ີ . ຖ້ າຫາກສນຄ້ າ ຫ
ການບໍລການທ່ີ ຕ້ ອງການຢ່ ພາຍໃຕ້ ໜ່ຶ ງລາຍການຂອງສນຄ້ າ ແລະ
ການບໍລການທ່ີ ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດ, ສນຄ້ າ ຫ
ການບໍລການນ້ັ ນອາດຈະຖກຈັດຢ່ ໃນແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍ.
ສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການບາງຢ່ າງແມ່ ນບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດໃຫ້ ຢ່ ພາຍໃຕ້ SDP.
ບັນຊີລາຍຊ່ ຂອງສ່ ງທ່ີ ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດ ແມ່ ນສາມາດເບ່ ງໄດ້ ໃນເອກະສານຄັດຕດ B.
ບັນຊີລາຍຊ່ ນ້ີ ແມ່ ນບ່ໍ ລວມທັງຫມົດ.
ສນຄ້ າ ແລະ
ການບໍລການອ່ ນໆບາງຢ່ າງອາດຈະຖກສະໜອງໃຫ້ ໂດຍງົບປະມານທ່ີ ນອກເໜອຈາກງົບປະມານຂອງ
ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ (ເບ່ ງເອກະສານຄັດຕດ B).
ມີກົດລະບຽບເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບການຊ້ ສນຄ້ າ ແລະ
ບໍລການຂອງຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມພາຍໃຕ້ ກົດລະບຽບການບໍລການ ລະຫັດ 333.
ສ່ ງເຫ່ົ ານ້ີ ແມ່ ນຈະຖກຍົກຂ້ ນມາສົນທະນາໃນ ຂ້ັ ນຕອນທີ 5 ແລະ ໃນເອກະສານຄັດຕດ C.

ຂັ້ັ ນຕອນທີ 4: ຜັ້ ໃດທ່ີ ສາມາດໄດັ້ ຮັບຄ່ າຈັ້ າງ
ເພ່ຼື ອສະຫນອງການບໍລິການພາຍໃຕັ້ ແຜນການໃຊັ້ ຈ່ າຍ ແລະ
ຄຸ ນສມບັດຂອງຜັ້ ໃຫັ້ ບໍລິການມີຄຼືແນວໃດ?
•

ຄໍານຍາມຂອງຜ້ ທ່ີ ມີຄຸ ນສົມບັດແມ່ ນຂ້ຶ ນຢ່ ກັບປະເພດຂອງການບໍລການ. ຍົກຕົວຢ່ າງ,
ການບໍລການບາງຢ່ າງເຊ່ັ ນ: ການບໍລການພະຍາບານ ຫ
ການບໍລການປ່ ນປົວອາດຕ້ ອງການໃຫ້ ບຸກຄົນມີໃບປະກາດ ແລະ ໃບອະນຸ ຍາດຂອງລັດ.
ການບໍລການອ່ ນໆ, ເຊ່ັ ນ: ພະນັກງານຊ່ ວຍວຽກ ຊ່ົ ວຄາວ, ບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງມີວຸ ດທການສຶກສາ ຫ
ໃບອະນຸ ຍາດ. ການບໍລການທັງຫມົດຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການສະ ຫນອງໂດຍຜ້ ໃຫຍ່ ແລະ
ຜ້ ທ່ີ ມີຄຸ ນສົມບັດພຽງພໍທ່ີ ຈະເຮັດວຽກນ້ັ ນ.

•

ຄຸ ນສົມບັດຂອງຜ້ ໃຫ້ ບໍລການທີ່ສະເພາະເຈາະ ຈົງສາມາດເບ່ ງໄດ້ ໃນ
ທີ່ນີ້ໂດຍການຄົ້ນຫາຄໍານຍາມຂອງການບໍລການສະເພາະເຈາະຈົງ.
ຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມອາດວ່ າຈ້ າງບຸ ກຄົນທີ່ມີຄຸ ນສົມບັດ ຫ ມີທັກສະເພີ່ມເຕີມອ່ ນໆອີກ ຫາກຈໍາເປັນ
ເພ່ ອໃຫ້ ບັນລຸ ຄວາມຕ້ ອງການສ່ ວນບຸ ກຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

•

ບຸ ກຄົນທ່ີ ມີຄວາມຮັບຜດຊອບທາງກົດໝາຍບ່ໍ ສາມາດຖກຈ່ າຍເງນ ເພ່ ອໃຫ້ ບໍລການໄດ້ .
ນ້ີ ຫມາຍຄວາມວ່ າ, ບຸ ກຄົນທ່ີ ມີພັນທະທາງດ້ ານ ກົດຫມາຍໃນການດແລບຸ ກຄົນອ່ ນ.
ຄວາມຮັບຜດຊອບທາງກົດໝາຍແມ່ ນຖກກໍານົດ ໂດຍກົດໝາຍຂອງລັດ, ແລະ
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ໂດຍທ່ົ ວໄປແລ້ ວລວມມີພ່ໍ ແມ່ (ໂດຍທໍາມະຊາດ ຫ ພ່ໍ ແມ່ ລ້ ຽງ) ຂອງເດັກນ້ ອຍ,
ຜ້ ເບ່ ງແຍງທ່ີ ຖກມອບໝາຍຢ່ າງຖກຕ້ ອງຕາມກົດໝາຍ, ຍາດພ່ີ ນ້ ອງຂອງເດັກນ້ ອຍ, ແລະ
ບາງຄ້ັ ງກ່ໍ ແມ່ ນຄ່ ສົມລົດ.
ຂັ້ັ ນຕອນທີ 5: ການນໍາໃຊັ້ ສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການຂອງຜັ້ ເຂັ້ າຮ່ ວມ
ສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການທີ່ແນະນໍາໂດຍ ຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມແມ່ ນການບໍລການ, ອຸ ປະກອນ ຫ
ສນຄ້ າທີ່ບໍ່ໄດ້ ສະໜອງຜ່ ານ SDP ຫ ຜ່ ານ Medi-Cal, ທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອງການຕາມທີ່ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນ
IPP (ລວມທັງການ ຮອງຮັບ, ປັບປຸ ງ ແລະ ຮັກສາໂອກາດຂອງຜ້
ເຂົ້າຮ່ ວມສໍາລັບການເປັນສະມາຊກເຕັມຮບ ແບບໃນຊຸມຊົນ). ທີມງານ IPP ອາດຈະພຈາລະນາການນໍາໃຊ້
ສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການທີ່ແນະນໍາໂດຍຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມຫັ ງຈາກມັນໄດ້ ຄົ້ນພົບສນຄ້ າ ແລະ
ການບໍລການອ່ ນໆທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ບໍ່ມີການບໍລການອ່ ນໃດທີ່ສອດຄ່ ອງກັບຄວາມຕ້ ອງການ ຂອງ IPP ຫ
ເປົ້າຫມາຍຂອງຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ. ສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການທີ່ແນະນໍາໂດຍຜ້ ເຂົ້າ ຮ່ ວມຈະຕ້ ອງຖກບັນທຶກໄວ້ ໃນ
IPP ຂອງຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ ແລະ ຊ້ ຈາກງົບປະມານສ່ ວນບຸ ກຄົນຂອງຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ. ບໍອະນຸ ຍາດໃຫ້ ມີການທົດລອງ
ຫ ການປ່ ນປົວທ່ີ ຕ້ ອງຫ້ າມ.
ສໍາລັບສນຄ້ າ ແລະ ບໍລການທ່ີ ແນະນໍາໂດຍຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມທ່ີ ຈະຖກນໍາໃຊ້ ,
ມັນຕ້ ອງບັນລຸ ຕາມຂ້ໍ ກໍານົດການຍົກເວ້ັ ນຂອງລັດຖະບານກາງສໍາລັບການບໍລການນ້ີ :
1. ສນຄ້ າ ຫ ການບໍລການຈະສ່ົ ງຜົນໃຫ້ ມີຄວາມ ຕ້ ອງໃນການບໍລການ Medicaid ອ່ ນໜ້ ອຍລົງ
a. ສນຄ້ າ ຫ ການບໍລການນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມ

ຕ້ ອງການຫນ້ ອຍສໍາລັບການບໍລການແນວໃດ
ເພາະວ່ າມັນກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງທີ່ ຕ້ ອງການໃນແຜນການ? ຫ

2. ສ່ົ ງເສີມການເປັນເອກະພາບກັນ ແລະ ການລວມເຂົ້າກັນໃນຊຸມຊົນ
a. ສນຄ້ າ ຫ ການບໍລການນີ້ຈະສົ່ງເສີມການມີສ່ ວນຮ່ ວມໃນຊຸມຊົນແນວໃດ
ເນ່ ອງຈາກມັນກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງໃນແຜນການ? ຫ
3. ເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງບຸ ກຄົນໃນສະພາບແວດລ້ ອມໃນເຮອນ
a. ສນຄ້ າ ຫ

ການບໍລການຈະສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພສ່ ວນຕົວຂອງຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມຢ່ ເຮອນແນວໃດ,
ມີກ່ ຽວຂ້ ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງໃນແຜນການ? ແລະ

4. ສນຄ້ າ ຫ ການບໍລການແມ່ ນບໍ່ມີມາຈາກແຫ່ ງທຶນອ່ ນ
a. ມີແຫ່ ງອ່ ນບໍ, ລວມທັງອົງການຊ່ ວຍເຫອທົ່ວໄປ ທີ່ມີຢ່ , ທີ່ອາດສະຫນອງສນຄ້ າ ຫ
ການບໍລການ?
ເອກະສານຄັດຕດ B ໃຫ້ ຂ້ໍ ມນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບປະເພດຂອງສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການທ່ີ ອາດຊ້ ໄດ້ .
ບັນຊີລາຍຊ່ ນ້ີ ບ່ໍ ໄດ້ ລວມທັງຫມົດ.
ຂັ້ັ ນຕອນທີ 6: ການພັດທະນາ ແລະ ການທບທວນແຜນການໃຊັ້ ຈ່ າຍ
•

ຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມພັດທະນາແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍຂອງ ພວກເຂົາ.
o ແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍຕ້ ອງລະບຸ ລາຄາຂອງສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການແຕ່ ລະຢ່ າງທີ່ຈະຊ້ ດ້ ວຍ
ທຶນສນກາງປະຈໍາພາກພ້ ນ. ຖ້ າບໍ່ຊາບລາຄາທີ່ແນ່ ນອນ, ມັນອາດຖກຄາດຄະເນໄດ້ .
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•

•

o ແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍກໍານົດປະເພດຂອງບຸ ກຄົນທ່ີ ສະຫນອງການບໍລການແຕ່ ລະຢ່ າງ.
ມັນບ່ໍ ມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີ ຕ້ ອງລະບຸ ຊ່ ຂອງຜ້ ສະໜອງສະເພາະເຈາະຈົງ.
o ຈໍານວນລາຍຈ່ າຍທັງໝົດໃນແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍບ່ໍ ສາມາດເກີນຈໍານວນງົບປະມານສ່ ວນບຸ ກ
ຄົນທັງໝົດ.
່
ເມອແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍສໍາເລັດແລ້ ວ,
ສນປະຈໍາພາກພ້ ນຈະທົບທວນຄນແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍເພ່ ອໃຫ້ ສອດຄ່ ອງກັບກົດຫມາຍຂອງລັດ,
ລວມທັງ ການຢ້ັ ງຢນວ່ າສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການທ່ີ ກໍານົດໄປນ້ັ ນແມ່ ນມີສດໄດ້ ຮັບການເຂ້ົ າຮ່ ວມ
ທາງດ້ ານການເງນຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ບ່ໍ ໄດ້ ຖກນໍາໃຊ້ ເພ່ ອສະຫນອງທຶນໃຫ້ ກັບສນຄ້ າ ຫ
ການບໍລການທ່ີ ສາມາດສະໜອງຜ່ ານອົງການທ່ົ ວໄປ.
ແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍທ່ີ ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດແລ້ ວ ຈະຕ້ ອງຖກແນບໃສ່ IPP ຂອງຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ.
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