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ເຖິງ:

ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ

ເລ່ ອງ:

ໂຄງການກໍານົດໃຫ້ ຕົນເອງ – ສິນຄ້ າ ແລະ ການບໍລິການ

ເພ່ ອໃຫ້ ສອດຄ່ ອງກັບຫັ ກການສໍາຄັນຂອງໂຄງ ການກໍານົດໃຫ້ ຕົນເອງ (SDP),
ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມມີສິດອໍານາດໃນການຄວບຄຸ ມງົບປະມານສ່ ວນບຸ ກຄົນ ເພ່ ອຊ້ ບໍລິການທ່ີ ຈໍາເປັນ ແລະ
ການສະຫນັບສະຫນນຕ່ າງ ເພ່ ອໃຫ້ ບັນລຸ ເປ້ົ າຫມາຍຂອງແຜນໂຄງການສ່ ວນບຸ ກຄົນ (IPP) ຂອງຕົນ.
ຈຸ ດປະສົງຂອງແຈ້ ງການສະບັບນ້ີ ແມ່ ນ ເພ່ ອໃຫ້ ການຊ້ີ ນໍາເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບສິນຄ້ າ ແລະ ການບໍລິການໃນ
SDP.
ການຕັດສິນໃຈວູ່ າຈະລວມຄູ່ າໃຊ້ ຈູ່ າຍໄວ້ ໃນງົບປະມານ SDP ໄດ້ ຫື ບູ່ໍ
ກ່ ອນທີ່ຈະລວມສິນຄ້ າ ຫ ການບໍລິການໃດໆໄວ້ ໃນງົບປະມານສ່ ວນບຸ ກຄົນ ຫ ແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍຂອງ SDP,
ທີມງານວາງແຜນຕ້ ອງເຮັດໃຫ້ ຈະແຈ້ງກ່ ອນວ່ າສິນຄ້ າ ຫ ການບໍລິການນັ້ນຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ ອງ
ການ ຫ ເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນ IPP ແນວໃດ. ເອກະສານຄັດຕິດ A ໃຫ້ ລາຍລະອຽດຂໍ້ມນ
ກ່ ຽວກັບວິທີການທີ່ຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ ແລະ ທີມງານ ວາງແຜນສາມາດກໍານົດໄດ້ ວ່າສິນຄ້ າ ຫ ການບໍ ລິການສາມາດ
ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ ອງການ ຫ ເປົ້າຫມາຍໃນ IPP ໄດ້ ຫບໍ່.
ດ່ັ ງທ່ີ ໄດ້ ຮັບຮ້ ໃນຄໍາສ່ັ ງຂອງພະແນກພັດທະນາ ການບໍລິການ ວັນທີ 11 ມັງກອນ 2019
ກ່ ຽວກັບງົບປະມານສ່ ວນບຸ ກຄົນ ແລະ ແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍ, ກອງທຶນ SDP ສາມາດໃຊ້ ໄດ້ ສະເພາະສິນຄ້ າ ແລະ
ການບໍລິການທ່ີ :
• ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດຈາກສນກາງລັດຖະບານກາງສໍາລັບ Medicare ແລະ Medicaid Services
ແລະ
• ບ່ໍ ມີສະຫນອງໃຫ້ ຜ່ານແຫ່ ງທຶນອ່ ນໆ (ເຊ່ັ ນ: Medi-Cal, ການບໍລິການຊ່ ວຍເຫອໃນບ້ ານ, ໂຮງຮຽນ,
ແລະ ອ່ ນໆ).
ຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນບາງກໍລະນີຜ້ ບໍລິໂພກອາດ ຕ້ ອງການສິນຄ້ າ ແລະ ການບໍລິການເພີ່ມເຕີມ
ນອກເໜອຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ ຮັບທຶນຈາກງົບປະມານສ່ ວນບຸ ກຄົນເພ່ ອສະຫນັບສະຫນນ IPP ຂອງພວກເຂົາ.
ເອກະສານຄັດຕິດ B ໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບ ສິນຄ້ າ ແລະ
ການບໍລິການທີ່ສາມາດໄດ້ ຮັບການສະຫນອງທຶນຈາກງົບປະມານສ່ ວນບຸ ກຄົນໃນ ແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍ,
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສ່ິ ງທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບຈາກການປະຕິບັດນອກງົບປະມານສ່ ວນບຸ ກຄົນ.

"ການສ້ າງຄູ່ ຮູ່ວມງານ, ສະໜ
ັ ບສະໜນທາງເລືອກ"
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ໜ້ າທີສອງ

ການກໍານົດການບໍລິການ (ຜ້ ເຂ້ົ າຮູ່ ວມແນະນໍາສິນຄ້ າ ແລະ ການບໍລິການ)
SDP ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ສໍາລັບປະເພດການບໍລິການທ່ີ ກໍານົດເປັນ "ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມແນະນໍາສິນຄ້ າ ແລະ
ການບໍລິການ." ເອກະສານຄັດຕິດ C ປະກອບມີແຜນ
ຜັງສາຍການປະຕິບັດງານທີ່ມີຈຸ ດປະສົງຊ່ ວຍໃຫ້ ທີມງານວາງແຜນຕັດສິນໃຈໄດ້ ວ່າເມ່ ອໃດສິນຄ້ າ ຫ
ການບໍລິການ ສາມາດໄດ້ ຮັບການສະຫນອງທຶນໂດຍຜ່ ານຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມແນະນໍາສິນຄ້ າ ແລະ ການບໍລິການ,
ລະຫັດການບໍລິການ 333.
ຖ້ າທ່ ານມີຄໍາຖາມກ່ ຽວກັບແຈ້ງການສະບັບນ້ີ , ກະລຸ ນາຕິດຕ່ໍ sdp@dds.ca.gov.
ດ້ ວຍຄວາມເຄົາລົບ,
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ພະແນກບໍລິຫານໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ
ເອກະສານຄັດຕິດ
ສໍາເນົາເຖິງ:

ຜ້ ບໍລິຫານສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນຂອງການບໍລິການຜ້ ບໍລິໂພກ
ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິການຊຸມຊົນໃນພາກພ້ ນ
ສະມາຄົມຂອງຕົວແທນສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ສະພາແຫ່ ງລັດກ່ ຽວກັບການພັດທະນາດ້ ານ ຄວາມພິການ
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