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ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ

ເລ່ ອງ:

ໂຄງການກໍານົດຕົນເອງ: ການປະເມີນສະຖານທ່ີ ການບໍລິການໃນບ້ ານ ແລະ ຊຸມຊົນ

ກົດລະບຽບສະບັບສຸ ດທ້ າຍຂອງການບໍລິການໃນບ້ ານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງລັດຖະບານກາງ (HCBS)
ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ ຮັບການບໍລິການໃຫ້ ໄດ້ ຮັບການສະໜອງການເຂົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງການດໍາລົງຊີ
ວິດຂອງຊຸມຊົນຢ່ າງເຕັມທີ່ ແລະ ການບໍລິການນັ້ນຈະຖກນໍາສະເໜີໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຊ່ ອມໂຍງຢ່ ໃນຊຸມຊົນ.
ສະເພາະການບໍລິການທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສະບັບສຸ ດທ້ າຍຂອງ HCBS
ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດຈັດຊ້ ໄດ້ ຜ່ານໂຄງການກໍານົດຕົນເອງ (SDP). ຈຸ ດປະສົງຂອງການຕອບຮັບນີ້
ແມ່ ນເພ່ ອກໍານົດສະຖານທີ່ການບໍລິການ SDP ທີ່ຕ້ ອງການການປະເມີນ ແລະ
ໃຫ້ ຂໍ້ມນໃຫ້ ຮ້ ວາສະຖານທີ່ເຫົ່ ານັ້ນຈະຖກທົບທວນຄນແນວໃດ
ເພ່ ອກໍານົດການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສະບັບສຸ ດທ້ າຍຂອງ HCBS.
ສະຖານທ່ີ ຕ່ າງໆທ່ີ ຖກອອກແບບມາສະເພາະສໍາລັບກຸ ່ ມຂອງບຸ ກຄົນທ່ີ ມີຄວາມພິການທາງດ້ ານການພັດທະນາ
ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການປະເມີນກ່ ອນທ່ີ ຈະເລ່ີ ມຕ້ົ ນການບໍລິການ SDP.
ລາຍຊ່ ຂອງການບໍລິການເຫ່ົ ານ້ັ ນສາມາດພົບໄດ້ ໃນເອກະສານຄັດຕິດ A.
ຜ້ ໃຫ້ ບໍລິການຫນ່ ງໃນການບໍລິການທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ໃນເອະສານຄັດຕິດ A
ທ່ີ ມີທັງຜ້ ຂາຍກັບສນກາງພາກພ້ ນເພ່ ອໃຫ້ ບໍລິການ ໂດຍຜ່ ານລະບົບການໃຫ້ ບໍລິການແບບດ້ັ ງເດີມ ແລະ
ມີແຜນທ່ີ ຈະໃຫ້ ບໍລິການໃຫ້ ກັບຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນ SDP ໃນສະຖານທ່ີ ແບບດຽວກັນກັບການບໍລິການໃນລະບົບ
ດ້ັ ງເດີມ ແມ່ ນຈໍາເປັນຕ້ ອງສໍາເລັດການປະເມີນຜົນ. ເອກະສານຄັດຕິດ B
ແມ່ ນເຄ່ ອງມການປະເມີນສໍາລັບຈຸ ດປະສົງນ້ີ .
ອາດມີການບໍລິການທ່ີ ບ່ໍ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນເອກະສານຄັດຕິດ A ທ່ີ ບ່ໍ ໄດ້ ຂາຍໂດຍສນພາກພ້ ນ ແລະ
ສະໜອງໃຫ້ ຢ່ ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີ ບ່ໍ ສອດຄ່ ອງກັບກົດລະບຽບສະບັບສຸ ດທ້ າຍຂອງ HCBS. ສນປະຈໍາພາກພ້ ນ,
ຜ້ ໃຫ້ ບໍລິການ, ແລະ
ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມຄວນເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນເພ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສະບັບສຸ ດທ້ າຍຂອງ HCBS
ໃນທຸ ກສະຖານທ່ີ ຕ່ າງໆທ່ີ ໃຫ້ ບໍລິການ SDP, ລວມທັງສ່ິ ງທ່ີ ບ່ໍ ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນເອກະສານຄັດຕິດ A.
ນ້ີ ອາດຈະຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ມີການປະເມີນສະຖານທ່ີ ໂດຍໃຊ້ ແບບຟອມໃນເອກະສານຄັດຕິດ B.
ຖ້ າມັນຖກກໍານົດວ່ າສະຖານທ່ີ ບ່ໍ ສອດຄ່ ອງ, ສນພາກພ້ ນ ແລະ
ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມຄວນຄ້ົ ນຫາການປ່ ຽນແປງທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ກັບຜ້ ໃຫ້ ບໍລິການ,
ເຊ່ິ ງຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມຊ້ ບໍລິການໂດຍໃຊ້ ກອງທນ SDP. ຕົວຢ່ າງຂອງສະຖານທ່ີ ປະເພດເຫ່ົ ານ້ີ
ແມ່ ນບັນດາຄ້ າຍສະເພາະສໍາລັບບຸ ກຄົນທ່ີ ມີຄວາມພິການທາງດ້ ານການພັດທະນາທ່ີ ຖກນໍາໃຊ້ ຫາຍກວ່ າຊ່ົ ວຄາ
ວ ຫ ເປັນໄລຍະ.

"ການສ້ າງຄູ່ ຮູ່ວມງານ, ສະໜ
ັ ບສະໜນທາງເລືອກ"

ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
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ໜ້ າທີສອງ

ຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລິການຕ້ ອງໄດ້ ເຮັດສໍາເລັດການປະເມີນ.
ມັນອາດຈະປະເມີນໃນເວລາດຽວກັນສໍາລັບຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ SDP ທຸ ກຄົນທ່ີ ສົນໃຈໃນການໃຊ້ ບໍລິການ.
ຜ້ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານການຄຸ ້ ມຄອງທາງດ້ ານການເງິນຂອງຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ ແລະ
ຜ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມຈະທົບທວນການປະເມີນເບ້ ອງຕ້ົ ນຮ່ ວມກັນ.
ໃນລະຫວ່ າງການທົບທວນປະຈໍາປີຂອງແຜນໂຄງການບຸ ກຄົນ,
ທີມງານວາງແຜນຕ້ ອງທົບທວນຄນການປະເມີນເບ້ ອງຕົ້ນ ແລະ
ກໍານົດວ່ າສະຖານທີ່ຍັງສບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສະບັບສຸ ດທ້ າຍຂອງ HCBS ຫບໍ່. ຖ້ າຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ
SDP ແມ່ ນໄດ້ ຮັບການບໍລິການຈາກສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ ອງການການປະເມີນຢ່ ແລ້ ວ,
ທີມງານວາງແຜນສາມາດລໍຖ້ າການທົບທວນຄນປະຈໍາປີຄັ້ງຕໍ່ໄປເພ່ ອສໍາເລັດການປະເມີນ.
ເອກະສານຂອງການທົບທວນຄນນີ້ຈະຖກຮັກສາໄວ້ ໂດຍສນກາງພາກພ້ ນ ແລະ ອາດຈະປະກອບມີ,
ຍົກຕົວຢ່ າງ, ເອກະສານວາງແຜນໂຄງການສ່ ວນບຸ ກຄົນ.
ສະຖານທ່ີ ຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສະບັບສຸ ດທ້ າຍຂອງ HCBS ກ່ ອນທ່ີ ຈະຈ່ າຍຄ່ າບໍລິການ.
ຂໍ້ມນທົ່ວໄປກ່ ຽວກັບກົດລະບຽບສະບັບສຸ ດທ້ າຍ HCBS ສາມາດຊອກຫາໄດ້ ທາງອອນໄລນ໌ທີ່
www.dds.ca.gov/initiatives/cms-hcbs-regulations. ຂໍ້ມນສະເພາະສໍາລັບຜ້ ເຂົ້າຮ່ ວມ, ຄອບຄົວ
ແລະ ຜ້ ໃຫ້ ບໍລິການສາມາດຊອກຫາໄດ້ ທີ່ www.dds.ca.gov/initiatives/cms-hcbsregulations/training-information.
ຖ້ າມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ ຽວກັບຂໍ້ມນນີ້, ກະລຸ ນາຕິດຕໍ່ sdp@dds.ca.gov.
ດ້ ວຍຄວາມເຄົາລົບ,

ຕົ້ນສະບັບລົງນາມໂດຍ:
MARICRIS ACON
ຮອງຜ້ ອໍານວຍການ
ພະແນກບໍລິຫານໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ
ສໍາເນົາເຖິງ:

ຜ້ ບໍລິຫານສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນຂອງການບໍລິການຜ້ ບໍລິໂພກ
ຜ້ ອໍານວຍການສນບໍລິການຊຸມຊົນໃນພາກພ້ ນ
ສະມາຄົມຂອງຕົວແທນສນບໍລິການໃນພາກພ້ ນ
ສະພາແຫ່ ງລັດກ່ ຽວກັບການພັດທະນາດ້ ານຄວາມພິການ

