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Tool sa Pagsusuri ng Setting 
 

Ang pederal na Home and Community-Based Services (HCBS) Final Rule ay nag-aatas 
na mabigyan ang mga indibidwal na may mga kapansanan ng ganap na access sa mga 
benepisyo ng pamumuhay sa komunidad at na ang mga serbisyo ay maialok sa mga 
setting na isinama sa komunidad.  Upang tumulong sa pagtukoy ng pagiging karapat-
dapat para sa pagbibigay ng serbisyo sa Self-Determination Program (SDP), ang tool 
sa pagtatasa ng setting na ito ay dapat kumpletuhin ayon sa ibinigay na patnubay. 
 
Kukumpletuhin ng kalahok ng SDP at provider ng serbisyo ang pagtatasa nang 

magkasama.  Maaaring kumpletuhin ang pagtatasa nang sabay-sabay para sa lahat ng 

kalahok ng SDP na interesado sa paggamit ng serbisyo.  Sa sandaling makumpleto ang 

mga pagtatasa, ibibigay ng kalahok ng SDP at provider ng serbisyo ang form ng 

pagtatasa sa kinatawan ng regional center at provider ng Financial Management 

Services (FMS) ng kalahok.  Magkasamang pag-aaralan ng kalahok at ng kanilang 

FMS ang paunang pagtatasa.  Kung ang setting ay hindi umaayon sa HCBS Final Rule, 

dapat tuklasin ng regional center at ng kalahok ang mga posibleng pagbabago sa 

provider ng serbisyo.  Ang layunin ay magtulungan ang kalahok, regional center, at 

provider, upang ang setting na pinili ng kalahok ay makatugon sa HCBS Final Rule, na 

magpapahintulot sa kalahok na gastusin ang kanilang mga pondo para sa SDP dito. 

 
Ang mga tanong tungkol sa pagkumpleto ng pagtatasa na ito at proseso ng pagtatasa 
para sa SDP ay dapat idirekta sa sdp@dds.ca.gov. 
 

Petsa ng Pagtatasa:  

Pangalan ng Provider:  

Telepono/Email sa 
Pakikipag-ugnayan:  

Pamagat ng 
Serbisyo/Aktibidad:  

 

Iniaatas #1 Ang setting ay isinama sa, at sumusuporta sa ganap na pag-
access ng, mga indibidwal na tumatanggap ng Medicaid HCBS 
sa mas malawak na komunidad sa parehong antas ng access ng 
mga indibidwal na hindi tumatanggap ng Medicaid HCBS. 
 

Natutugunan ba ng setting ang iniaatas na ito?  ☐ Oo  ☐ Hindi 

Iniaatas #1 
 

Ang setting ay pinili ng indibidwal mula sa mga opsyon sa setting 
kabilang ang mga setting na partikular sa walang kapansanan, at 
kung ang pagpipilian ay tungkol sa isang residensyal na setting, 
ang indibidwal ay may opsyon para sa isang pribadong unit sa 
isang residensyal na setting. 
 

Natutugunan ba ng setting ang iniaatas na ito?  ☐ Oo  ☐ Hindi 
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Iniaatas #1 Tinitiyak ng setting ang mga karapatan ng isang indibidwal sa 
pagkapribado, dignidad at paggalang, at kalayaan mula sa 
pagpuwersa at pagpigil. 
 

Natutugunan ba ng setting ang iniaatas na ito?  ☐ Oo  ☐ Hindi 

Iniaatas #1 Pinahuhusay ang inisyatibo, awtonomiya, at kalayaan ng 
indibidwal sa paggawa ng mga desisyon sa buhay, kabilang ang, 
ngunit hindi limitado sa, pang-araw-araw na aktibidad, pisikal na 
kapaligiran, at kung kanino nakikisalamuha. 
 

Natutugunan ba ng setting ang iniaatas na ito?  ☐ Oo  ☐ Hindi 

Iniaatas #1 Pinapadali ang pagpili ng indibidwal patungkol sa mga serbisyo 
at suporta, at kung sino ang nagkakaloob ng mga ito 
 

Natutugunan ba ng setting ang iniaatas na ito?  ☐ Oo  ☐ Hindi 

Mga karagdagang iniaatas para sa mga residensyal na setting na pagmamay-ari o 

kinokontrol ng provider: 

Iniaatas #1 Ang unit o tirahan ay isang partikular na pisikal na lugar na 
maaaring pagmamay-ari, inuupahan, o inookupa sa ilalim ng 
legal na ipinapatupad na kasunduan ng indibidwal na 
tumatanggap ng mga serbisyo. 
 

Natutugunan ba ng setting ang iniaatas na ito?  ☐ Oo  ☐ Hindi 

Iniaatas #1 Ang bawat indibidwal ay may privacy sa kanilang tulugan o 
tirahan na unit; kabilang ang mga pinto na nakakandado ng 
indibidwal, pagpili ng kasama sa kuwarto kung nakikibahagi sa 
isang unit, at ang kalayaang ayusin at pagandahin ang kanilang 
mga unit ng tulugan o tirahan sa loob ng kasunduan sa pag-upa 
o iba pang kasunduan. 
 

Natutugunan ba ng setting ang iniaatas na ito?  ☐ Oo  ☐ Hindi 

Iniaatas #1 Ang mga indibidwal ay may kalayaan at suporta na kontrolin ang 
kanilang sariling mga iskedyul at aktibidad at may access sa 
pagkain anumang oras. 
 

Natutugunan ba ng setting ang iniaatas na ito?  ☐ Oo  ☐ Hindi 

Iniaatas #1 Ang mga indibidwal ay maaaring magpatuloy ng mga bisita na 
kanilang pipiliin anumang oras. 
 

Natutugunan ba ng setting ang iniaatas na ito?  ☐ Oo  ☐ Hindi 

Iniaatas #1 Ang setting ay pisikal na naa-access ng indibidwal. 
 

Natutugunan ba ng setting ang iniaatas na ito?  ☐ Oo  ☐ Hindi 
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Iniaatas #1 
(Natatangi sa 
SDP) 

Ang unit o tirahan ay maaaring tirhan ng hindi hihigit sa apat na 
kalahok sa waiver. 
 

Natutugunan ba ng setting ang iniaatas na ito?  ☐ Oo  ☐ Hindi 
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PAGKILALA 
 

Sa pamamagitan ng paglalagay ng tsek sa kahon sa ibaba, kinikilala ko na ang 
pagkumpleto ng pagsusuring ito ay para lamang sa layunin ng pagtukoy ng pagsunod 
sa HCBS Final Rule para sa serbisyo ng SDP para sa kalahok na binanggit sa ibaba at 
hindi pumapalit sa mga pagtatasa ng provider sa hinaharap na maaaring kailanganin ng 
Kagawaran ng mga Serbisyo sa Pag-unlad (Department of Developmental Services) 
upang tukuyin ang pagsunod sa mga setting ng HCBS Final Rule. 
 

☐  SUMASANG-AYON AKO 

Lagda ng Provider:  

 
Ang setting para sa serbisyong ito ng SDP ay tumutugon sa HCBS final rule.

 ☐ 

 

Ang setting para sa serbisyong ito ng SDP ay hindi tumutugon sa HCBS final rule 

sa ngayon. ☐ 

 

 
Kinatawan ng Regional Center 

Pangalan at Titulo:  

 

Lagda at Petsa:  

 

 

Pangalan ng Kalahok/Tagapag-

alaga:  

 

Lagda at Petsa:  

 
 




