Phụ lục B
Chương trình Tự quyết định (SDP): Những gì có thể hoặc không thể thanh toán được và tại sao?
Thông tin sau đây nhằm hỗ trợ người tham gia và nhóm của họ giải đáp các thắc mắc phổ biến nhất về hàng hóa và dịch vụ
SDP cho đến nay nhưng không phải là tất cả. Để tham khảo, quý vị có thể xem danh sách mô tả dịch vụ đầy đủ hơn tại đây.
Nếu có câu hỏi, vui lòng liên hệ với trung tâm khu vực của quý vị.

Hàng hóa và Dịch vụ

Không được phép,
Được phép hoặc Có sẵn:
Tại sao?
Không nằm trong Tính
toán Ngân sách/Kế
hoạch Chi tiêu

Điều này có nghĩa là gì?

CHI PHÍ NHÀ Ở VÀ SINH HOẠT
Các dịch vụ chuyển nhà cá nhân, chẳng hạn như tìm nơi ở
và giúp đỡ người thuê nhà làm đơn đăng ký
Cần được hỗ trợ tiếp cận nhà ở để
thực hiện kế hoạch chương trình Được phép
cá nhân (IPP) của họ

Miễn trừ liên
bang mã dịch
vụ 314

Cần có điều chỉnh cho phù hợp với
khả năng tiếp cận về môi trường
Được phép
liên quan đến người khuyết tật để
thực hiện IPP của họ

Miễn trừ liên
bang mã dịch
vụ 356

Chi phí ăn ở

Không được phép

Bị cấm trong
các Chương
trình Miễn trừ
Liên bang

Điều chỉnh hoặc sửa sang đối với
ngôi nhà có tiện ích chung và
không liên quan đến các nhu cầu Không được phép
của người khuyết tật đối với người
tham gia

Bị cấm trong
các Chương
trình Miễn trừ
Liên bang
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Các dịch vụ duy trì việc thuê nhà và nhà ở cá nhân, chẳng
hạn như giúp người tham gia giải quyết các tranh chấp liên
quan đến người thuê nhà/chủ nhà hoặc giúp xác nhận lại
nhà ở
Điều chỉnh phù hợp với nhà ở của cá nhân liên quan đến
tình trạng khuyết tật của họ, đảm bảo sức khỏe, phúc lợi và
sự an toàn của họ hoặc tăng tính độc lập của cá nhân trong
ngôi nhà của họ (ví dụ: đoạn đường nối, thanh vịn, dụng cụ
mở cửa)
Không thể thanh toán trực tiếp tiền thuê nhà, hàng tạp hóa,
đồ ăn, lưu trú tại khách sạn (ví dụ: trả tiền mặt cho nhân viên
chăm sóc thay thế) và sau đó gửi hóa đơn cho cơ quan Dịch
vụ Quản lý Tài chính (FMS) để được hoàn trả
Sửa chữa/cải tạo nhà ở không liên quan đến các nhu cầu
của người khuyết tật và các hạng mục điển hình thuộc trách
nhiệm của chủ nhà hoặc chủ đất (ví dụ: tu sửa lại nhà bếp
cho đẹp, hồ bơi, dịch vụ sửa điện hoặc hệ thống ống nước,
sửa chữa mái nhà, sửa chữa Hệ thống sưởi ấm, thông gió
và điều hòa không khí, cập nhật thiết bị gia dụng)
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Không được phép,
Được phép hoặc Có
sẵn: Không nằm trong
Tại sao?
Tính toán Ngân
sách/Kế hoạch Chi
tiêu
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PHƯƠNG TIỆN

Các sửa đổi và điều chỉnh
phương tiện liên quan đến
người khuyết tật cũng như duy Được phép
trì và bảo dưỡng các hạng mục
này

Mua hoặc thuê phương tiện

Không được phép

Điều chỉnh hoặc cải tiến một
phương tiện không liên quan
Không được phép
đến nhu cầu của người khuyết
tật
Duy trì và bảo dưỡng xe định
kỳ theo lịch trình

Không được phép

Điều chỉnh hoặc thay đổi ô tô hoặc xe tải van là
phương tiện di chuyển chính của người tham gia để
đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật đối với người
tham gia (ví dụ: thang máy, đoạn đường nối, phanh
Miễn trừ liên
tay)
bang mã dịch
vụ 377
Duy trì và bảo dưỡng những sửa đổi đó đối với ô tô
hoặc xe tải van là phương tiện di chuyển chính của
người tham gia để đáp ứng nhu cầu của người khuyết
tật đối với người tham gia
Bị cấm trong
các Chương
Không được phép mua/thuê phương tiện đi lại.
trình Miễn trừ
Liên bang
Bị cấm trong
Nâng cấp hoặc cải tiến một chiếc xe không liên quan
các Chương
đến nhu cầu của người khuyết tật (ví dụ: lắp thêm vành
trình Miễn trừ
mới hoặc sơn mới)
Liên bang
Bị cấm trong
Sửa chữa hoặc bảo dưỡng chung cho một phương tiện
các Chương
không liên quan đến nhu cầu của người khuyết tật (ví
trình Miễn trừ
dụ: lắp lốp xe mới, thay pin trong xe, thay dầu)
Liên bang
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Không được phép,
Được phép hoặc Có
sẵn: Không nằm trong Tại sao?
Tính toán Ngân sách/Kế
hoạch Chi tiêu

Điều này có nghĩa là gì?

HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG

Cần được hỗ trợ hòa nhập cộng
đồng để thực hiện IPP của họ

Được phép

Mua hàng hóa và dịch vụ để giải
trí (ví dụ: vé vào công viên giải trí,
vé xem hòa nhạc hoặc hoạt động Không được phép
giải trí không mang lại lợi ích trị
liệu và/hoặc thể chất)

Miễn trừ liên
bang mã dịch
vụ 331

Bị cấm trong
các Chương
trình Miễn trừ
Liên bang
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Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng giúp người tham gia đạt được
hoặc duy trì mức độ hoạt động tối đa, sự phụ thuộc lẫn nhau
và tính độc lập và/hoặc tăng cường và cải thiện khả năng tự
lực, hòa nhập xã hội, giao tiếp. Các dịch vụ này có thể bao
gồm hòa nhập xã hội và nhận thức cộng đồng, kỹ năng giao
tiếp, trải nghiệm nhận thức và nhận thức bằng hình ảnh,
thính giác và xúc giác và kỹ năng tự hỗ trợ bản thân. Họ có
thể củng cố các kỹ năng hoặc những bài học được dạy ở
trường, liệu pháp hoặc các môi trường khác. Các dịch vụ có
thể bao gồm các chương trình nghệ thuật và giải trí nếu các
dịch vụ đó hỗ trợ người tham gia “thông qua các hoạt động
trị liệu và/hoặc thể chất” (ví dụ, lớp tập thể dục trong công
viên, lớp học bơi ở hồ bơi công cộng, vẽ tranh tại một
xưởng nghệ thuật địa phương); các lớp giáo dục thường
xuyên để giúp người tham gia khám phá sở thích hoặc cải
thiện các kỹ năng học tập hoặc hoàn thành chương trình
tương đương trung học; cố vấn ngang hàng, dịch vụ di
chuyển; vun đắp tình bạn và xây dựng mối quan hệ.
Các hoạt động giải trí thuần túy không đáp ứng các nhu cầu
của khuyết tật đối với người tham gia và/hoặc mục tiêu và
kết quả IPP của họ (ví dụ: vé vào cửa công viên giải trí hoặc
tương tự cho người tiêu dùng)
Không được thanh toán cho những hàng hóa và dịch vụ sau
đây: đồ dùng theo sở thích, dịch vụ truyền hình và cáp,
DVD.
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Hàng hóa và Dịch vụ

Không được phép,
Được phép hoặc Có
sẵn: Không nằm trong
Tại sao?
Tính toán Ngân
sách/Kế hoạch Chi
tiêu

Điều này có nghĩa là gì?

HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ NẰM
NGOÀI KẾ HOẠCH CHI TIÊU
Chính sách
của Sở Dịch
Khôi phục Thu nhập An sinh Bổ Có sẵn: Không nằm
vụ Phát triển
sung (SSI)/Thanh toán Bổ sung trong Tính toán Ngân
(DDS), Tiểu
của Tiểu bang (SSP)
sách/Kế hoạch Chi tiêu
bang
California
Tiểu bang
Có sẵn: Không nằm
Công việc Cạnh tranh Kết hợp
California,
trong Tính toán Ngân
(Integrated)
Chính sách
sách/Kế hoạch Chi tiêu
DDS
Tiểu bang
Có sẵn: Không nằm
Chương trình thực tập có
California,
trong Tính toán Ngân
hưởng lương
Chính sách
sách/Kế hoạch Chi tiêu
DDS
Tiểu bang
Chi phí cho đồng thanh toán
Có sẵn: Không nằm
California,
bảo hiểm, các khoản khấu trừ trong Tính toán Ngân
Chính sách
hoặc đồng bảo hiểm
sách/Kế hoạch Chi tiêu
DDS
Tiểu bang
Hỗ trợ tiền thuê nhà, phù hợp Có sẵn: Không nằm
California,
với Bộ luật Phúc lợi và Định
trong Tính toán Ngân
Chính sách
chế (W&I), Mục 4689 (i)
sách/Kế hoạch Chi tiêu
DDS
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Đây là dịch vụ “trung gian” (pass through), có nghĩa là
đây là phúc lợi tiền mặt của California được trả cho cá
nhân thông qua trung tâm khu vực.
Trung tâm khu vực sẽ tiếp tục tài trợ cho dịch vụ này
ngoài kế hoạch chi tiêu thông qua mã dịch vụ 065 cho
cá nhân khi tham gia SDP.
Các ưu đãi hội đủ điều kiện cho Công việc Cạnh tranh
Kết hợp sẽ được trả cho các nhà cung cấp dịch vụ nằm
ngoài kế hoạch chi tiêu cho cá nhân tham gia SDP.
Tiền lương của Chương trình Thực tập có hưởng
lương hội đủ điều kiện sẽ được trả ngoài kế hoạch chi
tiêu cho cá nhân tham gia SDP.
Chi phí cho các khoản đồng thanh toán bảo hiểm, các
khoản khấu trừ hoặc đồng bảo hiểm sẽ được thanh
toán ngoài kế hoạch chi tiêu cho cá nhân tham gia
SDP.
Chi phí hỗ trợ thuê nhà được Bộ luật W&I cho phép,
mục 4689 (i) sẽ được thanh toán ngoài kế hoạch chi
tiêu cho cá nhân tham gia SDP.

