Phụ lục A
Nhóm Kế hoạch Chương trình Cá nhân (IPP), sử dụng quy trình lập kế hoạch lấy con
người làm trung tâm, phát triển IPP trong đó xác định chủng loại và số lượng của tất cả
các hàng hóa và dịch vụ cần thiết để đạt được các kết quả theo kế hoạch và đảm bảo
sức khỏe và sự an toàn của người tham gia. Nhóm IPP cũng phát triển ngân sách cá
nhân, là số tiền tài trợ của trung tâm khu vực có thể dùng để mua hàng hóa và dịch vụ
nhằm thực hiện IPP.
Sau khi xác định số tiền ngân sách cá nhân, người tham gia xây dựng kế hoạch chi tiêu
sử dụng các khoản tài trợ hiện có để mua hàng hóa và dịch vụ đáp ứng các mục tiêu
IPP của họ. Khi phát triển kế hoạch chi tiêu của mình, người tham gia cần cân nhắc
những điều sau:
Bước 1: Hàng hóa hoặc Dịch vụ có Liên quan đến Nhu cầu và Mục tiêu IPP của
Người tham gia Tự quyết hay không?
Mỗi hàng hóa hoặc dịch vụ trong kế hoạch chi tiêu phải đáp ứng nhu cầu hoặc mục tiêu
đã xác định trong IPP.
• Nhu cầu là gì và sự liên quan của nhu cầu đó với các mục tiêu IPP của mỗi cá
nhân?
• Hàng hóa hoặc dịch vụ giúp đạt được kết quả mong muốn của IPP như thế
nào?
• Hàng hóa hoặc dịch vụ có làm tăng sự tham gia vào cộng đồng không?
Nếu hàng hóa hoặc dịch vụ không liên quan đến nhu cầu IPP của người tham gia hoặc
sẽ không giúp người tham gia đạt được mục tiêu IPP thì không nên đưa vào kế hoạch
chi tiêu.
Bước 2: Có thể sử dụng Hỗ trợ Tự nhiên hoặc Dịch vụ Chung nào không?
Trước khi đưa hàng hóa hoặc dịch vụ vào kế hoạch chi tiêu, người tham gia nên xác
định xem hàng hóa hoặc dịch vụ có thể được cung cấp thông qua sự hỗ trợ tự nhiên
hay dịch vụ chung nào không. Trong SDP, trước tiên người tham gia phải sử dụng các
dịch vụ chung sẵn có.
•

•

Tìm hiểu xem có những hỗ trợ tự nhiên nào có thể giúp đạt được mục tiêu hoặc
kết quả đó không. Ví dụ, anh/chị của người tham gia tự quyết là trẻ vị thành
niên có thể có mặt và giám sát người tham gia đó trong khi cha mẹ đi mua sắm
đồ dùng hàng tuần cho gia đình. Nếu làm được, có thể không cần dùng đến hỗ
trợ trả phí và anh/chị (của người tham gia) không được trả phí sẽ được coi là hỗ
trợ tự nhiên.
Tìm hiểu về các dịch vụ chung hiện có để có thể giúp đạt được kết quả đó. Ví
dụ, cá nhân có hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ hỗ trợ tại nhà (IHSS) không và
nếu có, họ có nhận được dịch vụ nhân viên chăm sóc cá nhân (PCA) có thể sử
dụng không? Trung tâm khu vực nên hỗ trợ cá nhân trong việc đăng ký các dịch
vụ chung.
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Bước 3: Hàng hóa và Dịch vụ có được phép theo SDP và Medicaid không?
SDP là một phần miễn trừ Medicaid của chính phủ liên bang. Miễn trừ này phê duyệt
một danh sách hàng hóa và dịch vụ được phép mua. Người tham gia SDP chỉ có thể
mua hàng hóa và dịch vụ được cho phép theo cơ chế miễn trừ (xem Phụ lục B).
•

•
•
•

Quý vị có thể xem các định nghĩa về hàng hóa và dịch vụ được phép miễn trừ
theo Medicaid tại đây. Nếu hàng hóa hoặc dịch vụ cần thiết thuộc một trong
những hàng hóa và dịch vụ được phép, hàng hóa hoặc dịch vụ đó có thể được
liệt kê trong kế hoạch chi tiêu.
Một số hàng hóa và dịch vụ không được phép theo SDP. Phụ lục B cung cấp
danh sách những thứ không được phép. Danh sách này không bao gồm tất cả.
Một số hàng hóa và dịch vụ khác có thể được cung cấp ngoài ngân sách của
người tham gia (xem Phụ lục B).
Có các quy tắc bổ sung về việc mua Hàng hóa và Dịch vụ do Người tham gia
Kiểm soát theo Mã dịch vụ 333. Những điều này được thảo luận trong Bước 5
và trong Phụ lục C.

Bước 4: Ai có thể được trả tiền để cung cấp dịch vụ trong kế hoạch chi tiêu và
Văn bản Chứng nhận của nhà cung cấp là gì?
•

Định nghĩa về người hội đủ tiêu chuẩn phụ thuộc vào loại dịch vụ. Ví dụ, một số
dịch vụ như dịch vụ điều dưỡng hoặc dịch vụ trị liệu có thể yêu cầu người đó
phải có bằng cấp và giấy phép của tiểu bang. Các dịch vụ khác, chẳng hạn như
nhân viên chăm sóc thay thế, không có yêu cầu về trình độ học vấn hoặc giấy
phép. Mọi dịch vụ phải do người trưởng thành và người có đủ năng lực làm
việc cung cấp.

•

Quý vị có thể xem thông tin về bằng cấp cụ thể của nhà cung cấp dịch vụ tại đây
bằng cách tìm kiếm định nghĩa dịch vụ cụ thể. Người tham gia có thể thuê
người có trình độ hoặc kỹ năng bổ sung nếu cần để đáp ứng nhu cầu cá nhân
của mình.

•

Việc trả tiền để thuê một người chịu trách nhiệm pháp lý khi cung cấp dịch vụ là
không hợp lệ. Điều này có nghĩa là, một người có nghĩa vụ pháp lý chăm sóc
cho một người khác. Trách nhiệm pháp lý do luật tiểu bang quy định và thường
bao gồm cha mẹ (cha mẹ ruột hoặc nuôi) của trẻ vị thành niên, người chăm sóc
được chỉ định hợp pháp, người thân của trẻ vị thành niên và đôi khi là vợ/chồng.

Bước 5: Sử dụng Hàng hóa và Dịch vụ hướng đến Người tham gia
Hàng hóa và Dịch vụ hướng đến Người tham gia là các dịch vụ, thiết bị hoặc hàng hóa
không được cung cấp thông qua SDP hoặc thông qua Medi-Cal, nhằm đáp ứng nhu
cầu đã được xác định trong IPP (bao gồm việc điều chỉnh, cải thiện và duy trì cơ hội có
đầy đủ quyền thành viên trong cộng đồng của người tham gia). Nhóm IPP có thể xem
xét việc sử dụng Hàng hóa và Dịch vụ hướng đến Người tham gia sau khi đã tìm hiểu
các hàng hóa và dịch vụ có thể có khác và không có dịch vụ nào khác phù hợp với nhu
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cầu hoặc mục tiêu IPP của người tham gia. Hàng hóa và Dịch vụ hướng đến Người
tham gia phải được lập thành văn bản trong IPP của người tham gia và được mua từ
ngân sách cá nhân của người tham gia. Các phương pháp điều trị thử nghiệm hoặc bị
cấm sẽ không được cung cấp.
Để Hàng hóa và Dịch vụ hướng đến Người tham gia được sử dụng, hàng hóa và Dịch
vụ đó phải đáp ứng các yêu cầu miễn trừ của liên bang đối với dịch vụ này:
1. Hàng hóa hoặc dịch vụ này sẽ giảm bớt nhu cầu cần sử dụng các dịch vụ
Medicaid khác
a. Hàng hóa hoặc dịch vụ này sẽ dẫn việc giảm nhu cầu về các dịch vụ
khác như thế nào vì nó liên quan đến kết quả mong muốn trong kế
hoạch? HOẶC
2. Thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau và hòa nhập vào cộng đồng
a. Hàng hóa hoặc dịch vụ này sẽ thúc đẩy sự tham gia trong cộng đồng
như thế nào vì nó liên quan đến kết quả trong kế hoạch? HOẶC
3. Tăng sự an toàn của cá nhân trong môi trường gia đình
a. Hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ thúc đẩy sự an toàn cá nhân của người
tham gia ở nhà như thế nào, liên quan đến kết quả trong kế hoạch? VÀ
4. Hàng hóa hoặc dịch vụ không có sẵn thông qua một nguồn tài trợ khác
a. Có các nguồn khác, bao gồm các nguồn thông thường sẵn có, có thể
tài trợ cho hàng hóa hoặc dịch vụ không?
Phụ lục B cung cấp thông tin bổ sung về các loại hàng hóa và dịch vụ có thể mua.
Danh sách này không bao gồm tất cả.
Bước 6: Đánh giá và Phát triển Kế hoạch Chi tiêu
•

•

•

Những người tham gia xây dựng kế hoạch chi tiêu của họ.
o Kế hoạch chi tiêu phải xác định chi phí cho từng hàng hóa và dịch vụ sẽ
được mua bằng quỹ trung tâm khu vực. Nếu không biết rõ chi phí chính
xác thì có thể ước tính.
o Kế hoạch chi tiêu xác định đối tượng người cung cấp từng dịch vụ.
Không cần phải đưa tên của một nhà cung cấp cụ thể.
o Tổng số tiền của kế hoạch chi tiêu không được vượt quá tổng số tiền
ngân sách cá nhân.
Sau khi hoàn thành kế hoạch chi tiêu, trung tâm khu vực sẽ xem xét việc tuân
thủ luật tiểu bang của kế hoạch chi tiêu, bao gồm xác minh việc hàng hóa và
dịch vụ đã xác định hội đủ điều kiện để tham gia vào tài chính liên bang và
không được sử dụng để tài trợ cho hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn thông qua các
cơ quan chung.
Kế hoạch chi tiêu đã được phê duyệt phải được đính kèm với IPP của người
tham gia.
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