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ວັນທີ:
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ເຖິງ:

ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ

ເລ່ ອງ:

ການສະຫນອງເງິນທຶນເພ່ ອສະຫນັບສະຫນນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍານົດໃຫ້ ຕົນເອງ

ໂດຍສອດຄ່ ອງກັບສະວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ (W&I) ປະມວນກົດຫມາຍ ມາດຕາ 4685.8(f),
ໄດ້ ມີການມອບເງິນທຶນໃຫ້ ແກ່ ບັນດາສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ເພ່ ອສະຫນັບສະຫນນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍານົດໃຫ້ ຕົນເອງ (SDP) ສໍາລັບປີງົບປະມານປີ 2021-22.
ຈຸ ດປະສົງຂອງຈົດຫມາຍສະບັບນ້ີ ແມ່ ນ ເພ່ ອໃຫ້ ແນວທາງກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ເງິນທຶນເຫົ່ ານ້ີ ,
ລວມທັງການຮ່ ວມມທ່ີ ຈໍາເປັນກັບຄະນະກໍາມະການທ່ີ ປຶກສາອາສາສະຫມັກໃນທ້ ອງຖ່ິ ນ (LVAC)
ໃນການກໍານົດບລິມະສິດທ້ ອງຖິ່ນ ເພ່ ອສະຫນອງເງິນທຶນໃຫ້ .
W&I ປະມວນກົດຫມາຍມາດຕາ 4685.8(f)
ລະບຸ ວ່ າເງິນທຶນເຫ່ົ ານ້ີ ຈະຖກນໍາໃຊ້ ເພ່ ອເພ່ີ ມຄວາມສາມາດຂອງຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ SDP ໃນການຊ້ີ ນໍາຊີວິດຂອງຕົນເອງ ແລະ
ເພ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ ພະແນກ ແລະ ສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່ າງສໍາເລັດຜົນ.
ລັດຖະບັນຍັດຍັງຮຽກຮ້ ອງເພີ່ມເຕີມໃຫ້ ພະແນກພັດທະນາການບໍລິການ (DDS),
ໃນການປຶກສາຫາລກັບພາກສ່ວນທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງ, ລວມທັງກຸ ່ ມທ່ີ ປຶກສາໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາການກໍານົດໃຫ້ ຕົນເອງຂອງລັດ,
ຕ້ ອງກໍານົດບລິມະສິດໃນການນໍາໃຊ້ ເງິນທຶນເພ່ ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ ອງການຂອງຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ,
ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ຄວາມສະເຫມີພາບ ແລະ ຫຸ ດຜ່ ອນຄວາມແຕກຕ່ າງ ແລະ
ການດໍາເນີນໂຄງການ, ລວມທັງຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບທຸ ກສ່ິ ງດ່ັ ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ :
•
•

•
•

ການສັນຫາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິທະຍາ ກອນອິດສະຫະ,
ໂດຍມີຈຸ ດສຸ ມໃນການເພ່ີ ມຈໍານວນວິທະຍາກອນອິດສະຫະສອງພາສາ, ສອງວັດທະນະທໍາ.;
ການຝຶກອົບຮົມຮ່ ວມກັນສໍາລັບຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ, ຄອບຄົວ, ສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ, ສະມາຊິກ LVAC ແລະ
ອ່ ນໆໂດຍມຸ່ ງເນັ້ນທີ່ການຝຶກອົບຮົມການສະຫນັບສະຫນນຕົນເອງ ແລະ
ຄອບຄົວຈາກຊຸມຊົນທ່ີ ຫາກຫາຍທ່ີ ບໍ່ໄດ້ ເປັນຕົວແທນໃນ SDP;
ການຊ່ ວຍເຫອໃນການພັດທະນາແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍ ແລະ
ຮ່ ວມມກັບກຸ ່ ມ/ການປະຊຸມເພ່ ອສົ່ງເສີມໂອ ກາດການຮຽນຮ້ ແລະ ການແກ້ ໄຂບັນຫາຢ່ າງຕໍ່ຢ່ າງເນ່ ອງ.

DDS ຈະໃຫ້ ເງິນທຶນຊ່ ວຍເຫອຕ່ າງຫາກແກ່ ຄະນະກໍາມະການທ່ີ ປຶກສາການກໍານົດໃຫ້ ຕົນເອງຂອງລັດ
ເຊິ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແນວທາງກ່ ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ SDP
ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດແລ້ ວ.

"ການສ້ າງຄູ່ ຮູ່ວມງານ, ສະໜ
ັ ບສະໜນທາງເລືອກ"

ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ວັນທີ 11 ກຸ ມພາ 2022
ໜ້ າທີສອງ

LVACs ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດ ແລະ ກວດກາ SDP. ດ່ັ ງນ້ັ ນ, ສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ແລະ LVACs ຕ້ ອງໄດ້ ເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນ
ເພ່ ອໃຫ້ ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການນໍາໃຊ້ ເງິນທຶນທ່ີ ມີຢ່ ໃຫ້ ບັນລຸ ຄວາມຕ້ ອງການຂອງຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມໃນເຂດທ້ ອງຖ່ິ ນຂອ
ງຕົນ. ເງິນທຶນອາດຖກໃຊ້ ຈ່າຍຫັ ງຈາກໄດ້ ບັນລຸ ຂ້ໍ ຕົກລົງກ່ ຽວກັບຄວາມຕ້ ອງຂອງທ້ ອງຖ່ິ ນເທົ່ານ້ັ ນ. ເບ່ິ ງ
ເອກະສານຄັດຕິດ 1 ສໍາລັບຂ້ໍ ມນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການໃຊ້ ເງິນທຶນ,
ຈໍານວນເງິນທຶນທ່ີ ມີຢ່ ໃນສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນແຕ່ ລະແຫ່ ງສໍາລັບປີງົບປະມານ 2021-22 ແລະ
ຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບຂ້ັ ນຕອນການກໍານົດການນໍາໃຊ້ ເງິນທຶນ.
ຖ້ າທ່ ານມີຄໍາຖາມກ່ ຽວກັບແຈ້ງການສະບັບນ້ີ , ກະລຸ ນາຕິດຕ່ໍ sdp@dds.ca.gov.
ດ້ ວຍຄວາມເຄົາລົບ,

ຕົ້ນສະບັບລົງນາມໂດຍ:
MARICRIS ACON
ຮອງຜ້ ອໍານວຍການ
ພະແນກບໍລິຫານໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ
ສໍາເນົາເຖິງ:

ຜ້ ບໍລິຫານສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ຫົວຫນ້ າທີ່ປຶກສາສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິການຊຸມຊົນໃນພາກພ້ ນ
ສະມາຄົມຂອງຕົວແທນສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ສະພາແຫ່ ງລັດກ່ ຽວກັບການພັດທະນາດ້ ານຄວາມພິການ
Nancy Bargmann, DDS
Brian Winfield, DDS
Carla Castañeda, DDS
Jim Knight, DDS
Tim Travis, DDS
Erica Reimer Snell, DDS

ເອກະສານຄັດຕິດ 1

ການສະຫນອງເງິນທຶນເພືູ່ອສະຫນັບສະຫນນການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດໂຄງການກໍານົດໃຫ້ ຕົນເອງ
(SDP)
ດັ່ງທ່ີ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນຈົດຫມາຍທ່ີ ຄັດຕິດມານ້ີ , ໂດຍສອດຄ່ ອງກັບສະຫວັດດີການ ແລະ ສະຖາບັນ (W&I)
ປະມວນກົດຫມາຍມາດຕາ 4685.8(f), ໄດ້ ມີການມອບເງິນທຶນໃຫ້ ແກ່ ບັນດາສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ເພ່ ອສະຫນັບສະຫນນການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດໂຄງການກໍານົດໃຫ້ ຕົນເອງ (SDP).
ການນໍາໃຊ້ ທ່ີ ອາດເປັນໄປໄດ້ ຂອງເງິນທຶນເຫົ່ ານ້ີ ແລະ ຂະບວນການພິຈາລະນະ ແລະ
ນໍາໃຊ້ ເງິນທຶນເຫົ່ ານ້ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ຂ້າງລຸ ່ ມນ້ີ .
ຂ້ັ ນຕອນ

ລາຍລະອຽດ

ເຂດບລິມະສິດສໍາລັ
ບການນໍາໃຊ້ ເງິນທຶ
ນ

ເຂດບລິມະສິດທີ່ຈະໄດ້ ຮັບການສະຫນອງເງິນທຶນປະກອບມີ:
• ການສັນຫາ/ຝຶກອົບຮົມຜ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກອິດສະຫຼະ –
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທີ່ກ່ ຽວຂອງກັບການເພີ່ມຈໍານວນຜ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກອິດ
ສະຫະທີ່ພ້ ອມໃຊ້ ງານໂດຍສຸ ມໃສ່ ຜ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກອິດສະຫະທີ່ໄດ້ ສ
ອງພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ນີ້ອາດຈະລວມມີ, ແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດ
ສະເພາະ, ການສັນຫາ, ການພັດທະນາ ແລະ/ຫ ການຈັດຝຶກອົບຮົມ,
ການແປ/ຜ້ ແປພາສາ, ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການໃຫ້
ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອ່ ນໆ.
• ກູ່ ມຮູ່ ວມມື/ການປະຊມ – ຢ່ າງຕໍ່ເນ່ ອງ ແລະ/ຫ
ເປັນແຕ່ ລະໄລຍະໃຫ້ ກັບຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ ແລະ ຄອບຄົວ, ຜ້ ໃຫ້ ບໍລິການ ແລະ
ອ່ ນໆ, ເພ່ ອສະຫນອງໂອກາດໃນການຮຽນຮ້ ແລະ ການແກ້ ໄຂບັນຫາ.
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍລວມມີ, ແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດສະເພາະ,
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການເດີນທາງຂອງຜ້ ບັນຍາຍ/ຜ້ ນໍາສະເຫນີ,
ການແປ/ຜ້ ແປພາສາ, ວັດສະດຸ , ເຊົ່າສະຖານທີ່ ແລະ ອ່ ນໆ.
ນີ້ອາດຈະກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການປະສານງານກັບ
LVACs/ຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມໃນດ້ ານອ່ ນໆ
ເພ່ ອເພີ່ມຂອບເຂດຂອງໂອກາດການຮຽນຮ້ /ການແບ່ ງປັນຂໍ້ມນ.
• ການຝຶກອົບຮົມຮູ່ ວມກັນ – ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ກັບຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ,
ຄອບຄົວ, ພະນັກງານສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງຄະ
ນະທີ່ປຶກສາອາສາສະຫມັກໃນທ້ ອງຖິ່ນ, ແລະອ່ ນໆ,
ໂດຍມຸ່ ງເນັ້ນທີ່ການຝຶກອົບຮົມການສະ ຫນັບສະຫນນຕົນເອງ ແລະ
ຄອບຄົວຈາກຊຸມຊົນທີ່ຫາກຫາຍ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ ຮັບການສະຫນັລສະຫນນໃນໂຄງການກໍານົດໃຫ້ ຕົນເອງ.
ການຝຶກອົບຮົມຮ່ ວມກັນຄວນມຸ່ ງເນັ້ນໄປທີ່ໂອກາດໃນການຮຽນຮ້ ຮ່ວມ
ກັນທີ່ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈລວມຂອງທຸ ກຄົນທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ SDP.
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍລວມມີ, ແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດສະເພາະ, ການພັດທະນາ ແລະ/ຫ
ການໃຫ້ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ, ການແປ/ຜ້ ແປພາສາ,
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການໃຫ້ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອ່ ນໆ.
• ສະຫນັບສະຫນນ/ຄຝຶກສໍາລັບການຫັນປູ່ຽນໄປສູ່ SDP –
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ສະຫນັບສະຫນນຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນຫັນປ່ ຽນໄປສ່ SDP.
ນ້ີ ອາດລວມເຖິງການສະຫນັບສະຫນນໃນດ້ ານຕ່ າງໆເຊ່ັ ນ:
ການຕັດສິນໃຈວ່ າຮບແບບການບໍລິການການຄຸ ້ ມຄອງການເງິນໃດທ່ີ ເ
ຫມາະສົມທ່ີ ສຸ ດສໍາລັບຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ,
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການສັນຫາ/ວ່ າຈ້າງພະນັກງານ,
ວິທີການສ້ າງແຜນສໍາຮອງພະນັກງານ ແລະ ອ່ ນໆ.
• ການພັດທະນາແຜນການໃຊ້ ຈູ່ າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ –
ສະຫນັບສະຫນນການພັດທະນາການນໍາໃຊ້ ງົບປະມານສ່ ວນບຸ ກຄົນຂອງ
ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ ໂດຍຜ່ ານແຜນການໃຊ້ ຈ່າຍຂອງເຂົາເຈ້ົ າ,
ເຊ່ິ ງອາດລວມມີການປຶກສາຫາລກັບອົງການບໍລິຫານການເງິນ.
• ການລະບຄວາມຕ້ ອງການເພີູ່ມເຕີມ – ລາຍ
ການ/ກິດຈະກໍາທ່ີ ຈະສະຫນັບສະຫນນຄວາມຕ້ ອງການຂອງຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ
ແລະ ການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດໂຄງການ.
LVAC ແລະ
ສນບໍລິການພາກພ້ ນຄວນຮ່ ວມກັນປະເມີນຄວາມຕ້ ອງການຂອງທ້ ອງຖ່ິ ນໃນກາ
ນຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດ SDP ເພ່ ອກໍານົດການນໍາໃຊ້ ທ່ີ ດີທ່ີ ສຸ ດຂອງເງິນທຶນທ່ີ ມີຢ່ .
ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຮ່ ວມກັນນ້ີ ,
ຕ້ ອງໄດ້ ມີການພັດທະນາລາຍການຂອງເຂດບລິມະສິດ (ຂ້ າງເທິງ)
ທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບການສະຫນອງທຶນ,
ລວມທັງຈໍານວນເງິນທ່ີ ຄາດວ່ າຈະນໍາໃຊ້ ສໍາລັບແຕ່ ລະພ້ ນທ່ີ ທ່ີ ຄັດເລອກ.
ລາຍລະອຽດ,
ການຈັດລຽນລາຍການສໍາລັບແຕ່ ລະພ້ ນທີ່ທີ່ລະບຸ ໄວ້ ແມ່ ນຍັງບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນ
ຈຸ ດນ້ີ . ເຖິງຢ່ າງໃດກ່ໍ ຕາມ, ການສົນທະນາກ່ ຽວກັບຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍເຫ່ົ ານ້ີ ບາງຢ່ າງ
ໂດຍລະອຽດອາດຊ່ ວຍແຈ້ ງໃຫ້ ຮ້ ເຖິງການຄາດຄະເນໄດ້ .
ກໍານົດວູ່ າເງິນທຶນຄ
ວນຖືກໃຊ້ ແນວໃດ

ເມ່ ອໄດ້ ບັນລຸ ຂ້ໍ ຕົກລົງກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ເງິນທຶນແລ້ ວ, LVAC ແລະ
ສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນຕ້ ອງຮ່ ວມກັນລາຍງານສ່ິ ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ ໃຫ້ ກັບ
sdp@dds.ca.gov:
•
•
•

ລາຍຊ່ ເຂດບລິມະສິດທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບການສະຫນອງທຶນ;
ຄາດຄະເນຈໍານວນເງິນທຶນທ່ີ ໄດ້ ມອບໃຫ້ ເຂດ ບລິມະສິດແຕ່ ລະແຫ່ ງ
ແລະ
ອະທິບາຍຫຍ້ໍ ກ່ ຽວກັບວິທີທ່ີ ນໍາໃຊ້ ໃນການຕັດສິນໃຈ.

ການປ່ ຽນແປງສາມາດເຮັດໄດ້ ຢ່າງຕໍ່ເນ່ ອງຫາກຄວາມຕ້ ອງການຂອງຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ
ມີການປ່ ຽນແປງ. ເຖິງຢ່ າງໃດກໍ່ຕາມ,
ການນໍາໃຊ້ ເງິນທຶນຍັງຄົງຕ້ ອງໃຫ້ ສອດຄ່ ອງກັບບົດບັນຍັດ ແລະ ແນວທາງນີ້
ແລະ ການຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບການປ່ ຽນແປງໃດໆກໍຕາມ ຕ້ ອງໄດ້ ຮ່ວມມກັນໂດຍ
LVAC ແລະ ສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ.
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ການໄຫຼຂອງເງິນທຶ
ນ

ຈໍານວນເງິນທຶນທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ໃນຫນ້ າຕ່ໍ ໄປນ້ີ ໄດ້ ຖກມອບໃຫ້ ສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ແຕ່ ລະແຫ່ ງ. ດ່ັ ງທ່ີ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ກ່ອນຫນ້ ານ້ີ ,
ການຕັດສິນໃຈກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ເງິນທຶນເຫ່ົ ານ້ີ ຕ້ ອງໄດ້ ເຮັດຮ່ ວມກັນໂດຍ
LVAC ແລະ ສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ. ຕ່ໍ ຈາກນ້ັ ນ
ສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນຈະຈ່ າຍເງິນຄນໃຫ້ ກັບບຸ ກຄົນ/ອົງການຕ່ າງໆທ່ີ ໃຫ້ ບໍລິກາ
ນ.
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ການແຈກຢາຍເງິນທຶນແມ່ ນອີງໃສ່ ຈໍານວນຊ່ ອງຫວ່ າງ SDP
ຢ່ ສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນແຕ່ ລະແຫ່ ງໃນລະຫວ່ າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເບ້ ອງຕົ້ນຂອງ SDP.
ເງິນທຶນສະຫນັບສະຫນນຜ້ ເຂ້ົ າຮູ່ ວມ SDP - ປີງົບປະມານ 2021/2022 *
ສນບໍລິການໃນພ
ຊູ່ ອງຫວູ່ າງ SDP
ເງິນທຶນທູ່ີ ມີຢູ່
າກພ້ື ນ
ໃນສນບໍລິການໃນພາກພ້ື
ນແຕູ່ ລະແຫູ່ ງ
ACRC
179
$146,064
CVRC
140
$114,243
ELARC
110
$89,760
FDLRC
73
$59,568
FNRC
60
$48,960
GGRC
68
$55,488
HRC
99
$80,784
IRC
256
$208,896
KRC
95
$77,522
NBRC
66
$53,856
NLACRC
183
$149,331
RCEB
154
$125,664
RCOC
151
$123,216
RCRC
55
$44,880
SARC
125
$102,000
SCLARC
110
$89,760
SDRC
207
$168,915
SGPRC
95
$77,520
TCRC
110
$89,760
VMRC
100
$81,600
WRC
64
$52,224
2,500
$2,040,011
ລວມ
* ເງິນທຶນຈະຕ້ ອງໃຊ້ ຈ່າຍພາຍໃນເດອນມີນາ 2024.
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