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Quy tắc Chính thức của Cơ quan Dịch vụ Tại nhà và Trong Cộng đồng (HCBS) yêu cầu 
rằng các cá nhân được cung cấp dịch vụ phải được hưởng đầy đủ các quyền lợi của 
việc sinh sống trong cộng đồng và của các dịch vụ được cung cấp trong các bối cảnh 
(setting) được tích hợp trong cộng đồng.  Chỉ được mua những dịch vụ tuân thủ Quy 
tắc Chính thức của HCBS thông qua Chương trình Tự quyết định (SDP).  Mục đích của 
thư này là để xác định các bối cảnh dịch vụ SDP cần phải thực hiện đánh giá và để 
cung cấp thông tin về cách thức đánh giá bối cảnh này nhằm xác định xem có tuân thủ 
Quy tắc Chính thức của HCBS hay không. 
 
Các bối cảnh được thiết kế riêng cho những nhóm người bị khuyết tật chậm phát triển 
phải được đánh giá trước khi bắt đầu cung cấp dịch vụ SDP.  Quý vị có thể tham khảo 
danh sách các dịch vụ này ở Phụ lục A. Các nhà cung cấp một trong các dịch vụ được 
nêu ở Phụ lục A - người vừa được cung cấp thông qua một trung tâm khu vực để cung 
cấp dịch vụ thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ truyền thống vừa được cung cấp một 
kế hoạch để cung cấp dịch vụ cho một người tham gia SDP trong cùng một bối cảnh 
với dịch vụ được cung cấp bằng hệ thống truyền thống - bắt buộc phải hoàn thành việc 
đánh giá.  Phụ lục B là công cụ đánh giá cho mục đích này. 
 
Phụ lục A có thể không liệt kê hết các dịch vụ mà không được cung cấp bởi các trung 
tâm khu vực và được cung cấp trong các bối cảnh không tuân thủ Quy tắc Chính thức 
của HCBS.  Trung tâm khu vực, nhà cung cấp dịch vụ và người tham gia cần cộng tác 
với nhau để đảm bảo tuân thủ Quy tắc Chính thức của HCBS ở tất cả các bối cảnh nơi 
dịch vụ SDP được cung cấp, bao gồm bất kỳ dịch vụ nào không được liệt kê trong Phụ 
lục A. Việc này có thể yêu cầu phải tiến hành đánh giá bối cảnh bằng cách sử dụng 
biểu mẫu trong Phụ lục B. Nếu bối cảnh được xác định không tuân thủ, trung tâm khu 
vực và người tham gia cần kết hợp với nhà cung cấp dịch vụ tìm các phương án thay 
đổi để cho phép người tham gia mua dịch vụ bằng ngân quỹ SDP.  Lều tạm là một ví dụ 
về kiểu bối cảnh này, nhất là dành cho các cá nhân bị khuyết tật chậm phát triển, chúng 
được sử dụng nhiều hơn mức tạm thời hoặc được sử dụng gián đoạn.  
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Người tham gia và nhà cung cấp dịch vụ phải hoàn thành việc đánh giá.  Đánh giá này 
có thể được hoàn thành cùng một lúc cho tất cả những người tham gia SDP muốn sử 
dụng dịch vụ.  Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính của người tham gia và người 
tham gia sẽ cùng nhau đánh giá kết quả đánh giá bước đầu.   
 
Trong các lần đánh giá thường niên của kế hoạch chương trình cá nhân, nhóm xây 
dựng kế hoạch phải đánh giá kết quả đánh giá ban đầu và xác định xem bối cảnh có 
tiếp tục tuân thủ Quy tắc Chính thức của HCBS hay không.  Nếu người tham gia SDP 
đang nhận dịch vụ từ một bối cảnh cần đánh giá thì nhóm xây dựng kế hoạch có thể 
chờ đến lần đánh giá thường niên tiếp theo để hoàn thành đánh giá.  Hồ sơ của lần 
đánh giá này sẽ được lưu tại trung tâm khu vực và có thể bao gồm, chẳng hạn, cả hồ 
sơ trong Kế hoạch Chương trình Cá nhân nữa. 
 
Bối cảnh phải tuân thủ Quy tắc Chính thức của HCBS trước khi thanh toán dịch vụ. 
 
Quý vị có thể tham khảo thông tin chung về Quy tắc Chính thức của HCBS tại địa chỉ 
www.dds.ca.gov/initiatives/cms-hcbs-regulations.  Quý vị có thể tham khảo thông tin cụ 
thể dành cho người tham gia, gia đình và nhà cung cấp dịch vụ tại địa chỉ 
www.dds.ca.gov/initiatives/cms-hcbs-regulations/training-information. 
 
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin này, hãy liên hệ theo địa chỉ sdp@dds.ca.gov. 
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