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28 ກໍ ລະກົ ດ 2022
ຜູ້ ອໍານວຍການສູ ນປະຈໍາເຂດ
ໂຄງການກໍ ານົດຕົນເອງ: ແຜນການແບບເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງທໍ າອິ ດ ແລະ
ຄໍາແນະນໍາການຊ່ວຍເຫຼື ອການປ່ ຽນຜ່ າ ນກ່ ອນການລົ ງທະບຽນ

ຈຸ ດປະສົ ງຂອງໜັງສື ສະບັບນ້ີ ແມ່ ນເພ່ື ອອະທິ ບາຍການບໍລິ ການທີ່ ມີ ໃຫ້ ຜູ້ ເຂົ້ າຮ່ວມໂຄງການກໍ ານົດຕົ ນເອງ (SDP) ແລະ
ຄອບຄົວຂອງເຂົ າເຈົ້ າທີ່ ໄດ້ ສໍາເລັ ດການຮັບຟັງທິ ດທາງຂອງ SDP ແລະ ຜູ້ ທີ່ ກໍ າລັ ງປ່ ຽນຜ່ າ ນໄປສູ ່ກ ານລົ ງທະບຽນເຂົ້ າຮ່ວມ SDP.
ການລົ ງທະບຽນເກີ ດຂຶ້ ນໃນວັ ນທີ ທີ່ ສູ ນປະຈໍາເຂດປ່ ຽ ນປະເພດການຄຸ ້ ມ ຄອ ງກໍ ລະນີຂອງຜູ້ ບໍລິ ໂພກເປັ ນ “S” ສໍາລັ ບການກໍ ານົດຕົນເອງ.
ຫຼັ ງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ ບໍລິ ໂພກໄດ້ ຮັບການພິຈາລະນາວ່ າ ໄດ້ ລົງທະບຽນ ແລະ ເປັນຜູ້ ເຂົ້ າຮ່ວມ SDP. ຜູ້ ເຂົ້ າຮ່ວມ SDP
ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ ອາດຈະໄດ້ ຮັບແຜນການທີ່ ເອົ າຄົນເປັ ນໃຈກາງທໍ າອິ ດ ແລະ/ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼື ອໄລຍະປ່ ຽນຜ່ າ ນກ່ ອນການລົ ງທະບຽນ.
ສໍາລັ ບແຜນການທີ່ ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງທໍ າອິ ດ ແລະ/ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼື ອໄລຍະປ່ ຽນຜ່ າ ນກ່ ອນການລົ ງທະບຽນ,
ຜູ້ ເຂົ້ າຮ່ວມຕ້ ອງເລື ອກຈາກທາງເລື ອກ A ຫຼື ທາງເລື ອກ B, ທີ່ ໄດ້ ອະທິ ບາຍຂ້ າ ງລຸ ່ມ . ເລີ່ ມແຕ່ ວັນທີ 1 ກຸ ມພາ 2023, ຈະມີ ແຕ່ ທ າງເລື ອກ B
ເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ທາງເລືອກ A
ຈົ ນເຖິ ງວັ ນທີ 31 ມັ ງກອນ 2023, ໃຫ້ ໃຊ້ຄໍາແນະນໍາປັດຈຸ ບັນສໍາລັ ບແຜນການທີ່ ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງທໍ າອິ ດ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼື ອໄລຍະປ່ ຽນຜ່ າ ນກ່ ອນການລົ ງທະບຽນທີ່ ມີ ໃນຄໍາສັ່ ງຂອງ ພະແນກບໍລິ ການດ້ າ ນພັດທະນາການ (ພະແນກ) ລົ ງວັ ນທີ 13 ກຸ ມພາ
2019, 3 ກັ ນຍາ 2019, 30 ຕຸ ລາ 2020 ແລະ 15 ກໍ ລະກົ ດ 2021. ຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັ ບອັ ດຕາໂດຍປະມານສາມາດເບິ່ງໄດ້ ໃນ ຫນ້ າ ເວັ ບ FAQ SDP
ຂອງພະແນກພາຍໃຕ້ "ການວາງແຜນທີ່ ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງ."
ທາງເລືອກ B
ມີ ໃຫ້ ເລີ່ ມຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 1 ສິ ງຫາ 2022 ແລະ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕ້ັ ງແຕ່ ວັນທີ 1 ກຸ ມພາ 2023,
ເປັນທາງເລື ອກໜຶ່ງດຽວສໍາລັ ບແຜນການທີ່ ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼື ອໄລຍະປ່ ຽນຜ່ າ ນກ່ ອນການລົ ງທະບຽນ. ດັ່ງນ້ັ ນ, ນັບແຕ່ ວັນທີ
1 ກຸ ມພາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຄໍາແນະນໍາສະບັບນ້ີ ຈະປ່ ຽນແທນຄໍາສັ່ ງຂອງພະແນກລົ ງວັ ນທີ 13 ກຸ ມພາ 2019, 3 ກັ ນຍາ 2019, 30 ຕຸ ລາ 30,
2020 ແລະ 15 ກໍ ລະກົ ດ 2021.

"ສ້ າງຄູ ່ ຮ່ວມງານ, ຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງເລືອກ"

ຜູ້ ອໍານວຍການສູ ນປະຈໍ າເຂດ
28 ກໍລະກົ ດ 2022
ໜ້ າສອງ
ທາງເລື ອກ B ແຍກແຜນການທ່ີ ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງທໍ າອິ ດອອກຈາກການບໍລິ ການໃຫມ່ ສໍາລັ ບການຊ່ວຍເຫຼື ອໄລຍະ
ປ່ ຽນຜ່ ານກ່ ອນການລົ ງທະບຽນ.
ຄາດວ່ າແຕ່ ລະສູ ນປະຈໍ າເຂດຈະເຮັ ດວຽກຮ່ວມກັ ບຄູ ່ ຮ່ວມງານຊຸມຊົນທ້ ອງຖິ່ ນຂອງເຂົ າເຈົ້ າເພ່ື ອກໍານົດຜູ້ ຂາຍທີ່ຈະໃຫ້ບໍ
ລິ ການນ້ີ ພາຍໃນວັ ນທີ 1 ກຸ ມພາ 2023 ແລະ
ເພ່ີ ມຜູ້ ຂາຍໃຫມ່ ເຫຼ່ົ ານ້ັ ນເຂົ້ າໃນບັນຊີລາຍຊ່ື ຜູ້ ຂາຍຢູ່ ໃ ນເວັ ບໄຊຂອງສູ ນປະຈໍ າເຂດ.
ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ໄປນ້ີ ກ່ ຽວກັ ບແຜນການທີ່ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງທໍ າອິ ດ ແລະ

ການຊ່ວຍເຫຼື ອໄລຍະປ່ ຽນຜ່ ານກ່ ອນການລົ ງທະບຽນນໍາໃຊ້ກັບທາງເລື ອກ B.

ແຜນການທີ່ເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍ າອິດ
ຜູ້ ບໍລິ ໂພກທີ່ກໍາລັ ງປ່ ຽນຜ່ ານໄປສູ ່ SDP, ຜູ້ ທີ່ໄດ້ ສໍາເລັ ດການຮັ ບຟັງທິດທາງຂອງ SDP,
ອາດຈະຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ ມີການສ້າງແຜນການທີ່ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງ.
ແຜນການທີ່ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງອະທິບາຍເຖິ ງຄວາມເປັນໄດ້ ຂອງຜູ້ ເຂົ້ າຮ່ວມ SDP
ທີ່ຕ້ ອງການໃຫ້ ຊີວິ ດຂອງເຂົ າເຈົ້ າເປັນແບບໃດໃນອານາຄົດ
ເພ່ື ອໃຫ້ ເຂົ າເຈົ້ າສາມາດກ້ າວໄປສູ ່ເປົ້າໝາຍຂອງເຂົ າເຈົ້ າ. ມັ ນອີ ງໃສ່ຈຸ ດແຂງ, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມມັ ກ,
ວິ ຖີ ຊີວິ ດ ແລະ ວັ ດທະນະທໍ າຂອງເຂົ າເຈົ້ າ.
ສາມາດໃຊ້ມັນເພ່ື ອເປັນຂໍ້ ມູ ນໃນການຂຽນແຜນໂຄງການສ່ວນບຸ ກຄົນ (IPP) ໄດ້ . ສູ ນປະຈໍ າເຂດອາດຈະຊ້ື
ແລະ ຈ່າຍໃຫ້ ສູງສຸ ດເຖິ ງ $1,000 ສໍາລັ ບແຜນການທ່ີ ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງທໍ າອິ ດໄດ້ ຈ າກ:
•

ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິ ການການວາງແຜນທ່ີ ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງທີ່ຢູ່ ໃນລາຍຊ່ື ຜູ້ ຂາຍ; ຫຼື

•

ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິ ການທ່ີ ບ່ໍ ຢູ່ ໃ ນລາຍຊ່ື ຜູ້ ຂາຍທີ່ສະແດງໃຫ້ ເຫັ ນວ່າເຂົ າເຈົ້ າໄດ້ ຮັບການຝຶກອົ ບຮົ ມ ຫຼື
ການຢ້ັ ງຢືນໃນຂະບວນການວາງແຜນ ຫຼື
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກການວາງແຜນທ່ີ ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງ.
ການຈ່າຍເງິ ນໃຫ້ ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິ ການທ່ີ ບ່ໍ ຢູ່ໃ ນລາຍຊື່ຜູ້ ຂາຍແມ່ ນຈະປະຕິບັດເປັນແບບ
"ການຈ່າຍແທນຄືນການຈັ ດຊ້ື " ພາຍໃຕ້ ລະບຽບການບໍລິ ການ 024.

ສູ ນປະຈໍ າເຂດອາດຈະເພ່ີ ມການຈ່າຍເງິ ນເປັນກໍລະນີໆໄປສໍາລັ ບຜູ້ ທ່ີ ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ເຂົ້ າຮ່ວມ SDP
ທີ່ແຜນການທ່ີ ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງທໍ າອິ ດ
ຕ້ ອງການເວລາເພີ່ມເຕີມເນ່ື ອງຈາກການຂາດການຊ່ວຍເຫຼື ອແບບທໍ າມະຊາດ
ເພ່ື ອຊ່ວຍເຫຼື ອຂະບວນການລົ ງທະບຽນ, ເມື່ ອພາສາທ່ີ ຕ້ ອງການແມ່ ນພາສາອື່ ນທ່ີ ບ່ໍ ແມ່ ນພາສາອັ ງກິ ດ ຫຼື
ເມື່ ອມີ ຄວາມຕ້ ອງການການບໍລິ ການໃນລະດັບສູ ງກວ່ າຍ້ ອນຄວາມພິການຂອງເຂົ າເຈົ້ າ.
ການຊໍາລະເງິ ນອາດຈະເກີ ດຂຶ້ ນພຽງແຕ່ ຫຼັງຈາກທີ່ສູ ນປະຈໍ າເຂດໄດ້ ຮັບໃບຮຽກເກັ ບເງິ ນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັ ນວ່ າ
ແຜນການທ່ີ ເອົ າຄົນເປັນໃຈກາງທໍ າອິ ດທີ່ເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນໄດ້ ຖືກສົ່ ງຕາມການຕົກລົ ງກັ ນໂດຍຜູ້ ທ່ີ ຈະເຂົ້ າ
ຮ່ວມ SDP.
ການຊ່ ວຍເຫຼື ອໄລຍະປ່ ຽນຜ່ ານກ່ ອນການລົງທະບຽນ

ມີ ການໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼື ອໄລຍະປ່ ຽນຜ່ ານກ່ ອນການລົ ງທະບຽນໃນຫຼ າຍວິ ທີທ່ີ ບ່ໍ ຈໍ າເປັນຕ້ ອງຜ່ ານຜູ້ ໃຫ້ບໍລິ ການ
ທີ່ຢູ່ ໃ ນລາຍຊື່ຜູ້ ຂາຍ:
•

ຜູ້ ປະສານງານການບໍລິ ການສູ ນປະຈໍ າເຂດເປັນຜູ້ ເຫຼື ອຊ່ວຍບຸ ກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວໃນໄລຍະປ່ ຽນຜ່ ານ.

•

ສູ ນປະຈໍ າເຂດຈະເຮັ ດວຽກກັ ບຄະນະກໍາມະການທ່ີ ປຶກສາອາສາສະຫມັ ກທ້ ອງຖິ່ ນສໍາລັ ບການກໍານົດຕົ
ນເອງຂອງເຂົ າເຈົ້ າ ເພ່ື ອກໍານົດ ຫຼື ເຮັ ດສັ ນຍາສໍາລັ ບການຊ່ວຍເຫຼື ອໄລຍະປ່ ຽນຜ່ ານໃນທ້ອງຖິ່ ນ.
ຂໍ້ ມູ ນການສະໜອງທຶນສາມາດເບ່ິ ໄດ້ ຢູ່ໃນຄໍາແນະນໍາຂອງພະແນກລົ ງວັ ນທີ 11 ກຸ ມພາ 2022.

ຜູ້ ອໍານວຍການສູ ນປະຈໍາເຂດ
28 ກໍລະກົດ 2022
ໜ້ າສາມ
•

ຜູ້ ຊ່ຽວຊານດ້ ານທາງເລືອກຂອງຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ວມຂອງສູ ນປະຈໍາເຂດຈະຊ່ວຍບຸ ກຄົນທ່ີ ຊອກຫາກາ
ນແນະນໍາ-ຕົນເອງຜ່ ານ SDP.

ສໍາລັບຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມ SDP ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ທ່ີ ຕ້ ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫື ຼ ອໄລຍະປ່ ຽນຜ່ ານເພ່ີ ມເຕີມ,
ມີການບໍລິການຈາກຜູ້ ຂາຍບໍລິການໃໝ່ ທ່ີ ຊ່ື ວ່ າ “ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອແບບແນະນໍາຕົນເອງ (SelfDirected, (SD) Supports)”, ລະຫັດການບໍລິການ 099 ແລະ ໄດ້ ແຍກອອກລະຫວ່ າງ

ການການຊ່ວຍເຫື ຼ ອແບບແນະນໍາຕົນເອງແບບທ່ົ ວໄປ (General SD) ແລະ

ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອແບບແນະນໍາຕົນເອງຂອງການບໍລິການຄຸ ້ ມຄອງທາງດ້ ານການເງິ ນ (FMS SD) .
ສູ ນປະຈໍາເຂດອາດຈະອະນຸ ຍາດການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ SD, ທັງຫມົດ, ສູ ງສຸ ດ 40 ຊ່ົ ວໂມງ.
ຊ່ົ ວໂມງເພ່ີ ມເຕີມອາດຈະໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດເປັນກໍລະນີໆໄປສໍາລັບຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ວມ SDP (ເບິ່ງ
ເອະສານຄັດຕິດ).
ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ SD ທ່ົ ວໄປໄດ້ ຮັບການອະນຸ ຍາດໃຫ້ ສະຫນອງໃຫ້ ຫັ ຼ ງຈາກການແນະນໍາທິດທາງ SDP
ແລະ ກ່ ອນທ່ີ ຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ວມ SDP ທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ຈະລົງທະບຽນເຂ້ົ າຮ່ວມ SDP.
ການບໍລິການນ້ີ ແມ່ ນສໍາລັບທຸ ກໆ ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ, ຄູ ຝຶກ ແລະ/ຫື ຼ
ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການຝຶກອົບຮົມທ່ີ ຕ້ ອງການໂດຍຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ ວມ SDP ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫື ຼ ຜູ້ ຕາງຫນ້ າຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອລົງທະບຽນເຂົ້າ SDP ໄດ້ ຢ່າງສົມບຸ ນ.
ໃນນີ້ບໍ່ລວມການຊ່ວຍເຫື ຼ ອທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສ້ າງແຜນການແບບເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດ.

ໃນການຂາຍຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການໃຫມ່ ສໍາລັບການບໍລິການນ້ີ , ສູ ນປະຈໍາເຂດຕ້ ອງໃຊ້ລະຫັດບໍລິການ 099.
ເບ່ິ ງເອກະສານຄັດຕິດສໍາລັບຂ້ໍ ມູ ນລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ SD ທົ່ວໄປ.
ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ FMS SD ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫ້ ສະຫນອງໃຫ້ ຫັ ຼ ງຈາກການແນະນໍາທິດທາງ SDP ແລະ
ກ່ ອນທ່ີ ຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ວມ SDP ທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ຈະລົງທະບຽນເຂ້ົ າຮ່ວມ SDP.
ໃນນີ້ບ່ໍ ລວມການຊ່ວຍເຫື ຼ ອທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການສ້ າງແຜນການແບບເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດ.
ການບໍລິການນ້ີ ອາດຈະໃຫ້ ບໍລິການໂດຍໜ່ ວຍງານ FMS ທ່ີ ໃຫ້ ບໍລິການຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ວມ SDP ເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ໃນການຈັດຫາຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການສໍາລັບການບໍລິການນ້ີ , ສູ ນປະຈໍາເຂດຕ້ ອງນໍາໃຊ້ລະຫັດການບໍລິການ
099. ເບ່ິ ງ ເອກະສານຄັດຕິດ ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ FMS SD.
ຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ວມ SDP ທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງມີແຜນການແບບເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ ຫື ຼ ໃຊ້ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ
SD ເພື່ອລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມ SDP.
ໃນຂະນະທ່ີ ການຮຽກເກັບເງິ ນຄ່ າການບໍລິການເຫົ່ ຼ ານີ້ໄດ້ ລະບຸ ແຍກຕ່ າງຫາກ,
ຂະບວນການຂອງການປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫື ຼ ອໄລຍະປ່ ຽນຜ່ ານກ່ ອນການລົງທະບຽນຄວນຈະສະດວກສະບາຍ
ຕໍ່ກັບຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມ SDP.

ຜູ້ ອໍານວຍການສູ ນປະຈໍາເຂດ
28 ກໍລະກົດ 2022
ໜ້ າສີ່

ຖ້ າຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ວມ ຫື ຼ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄໍາຖາມກ່ ຽວກັບໜັງສືສະບັບນ້ີ ,
ເຂົາເຈົ້າຄວນຕິດຕ່ໍ ຜູ້ ປະສານງານການບໍລິການຂອງສູ ນປະຈໍາເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຖ້ າສູ ນປະຈໍາເຂດມີຄໍາຖາມ,
ເຂົາເຈົ້າຄວນຕິດຕ່ໍ sdp@dds.ca.gov.
ດ້ ວຍຄວາມເຄົາລົບ,

MARICRIS ACON
ຮອງຜູ້ ອໍານວຍການ
ຂະແໜງບໍລິຫານໂຄງການລັດຖະບານກາງ
ເອກະສານຄັດຕິດ
ສໍາເນົາເຖິງ:

ຜູ້ ບໍລິຫານສູ ນປະຈໍາເຂດ

ຜູ້ ອໍານວຍການຝ່ າຍບໍລິການຜູ້ ບໍລິໂພກຂອງສູ ນປະຈໍາເຂດ
ຜູ້ ອໍານວຍການຝ່ າຍບໍລິການຊຸມຊົນຂອງສູ ນປະຈໍາເຂດ
ສະມາຄົມໜ່ ວຍງານຂອງສູ ນປະຈໍາເຂດ
ສະພາແຫ່ ງລັດວ່ າດ້ ວຍຄວາມພິການດ້ ານພັດທະນາການ
Nancy Bargmann, DDS
Brian Winfield, DDS
Carla Castañeda, DDS
Jim Knight, DDS
Ernie Cruz, DDS
Tim Travis, DDS

ເອກະສານຄັດຕິດ
ນິຍາມການບໍລິ ການ – ການການຊ່ ວ ຍເຫຼື ອແບບແນະນໍາດ້ ວ ຍຕົ ນເອງ (ລະຫັດການບໍລິ ການ
099)
ການການຊ່ວຍເຫື ຼ ອແບບແນະນໍາດ້ ວຍຕົນເອງ (ຊ່ວຍເຫື ຼ ອ SD)
ເກີດຂ້ຶ ນຫັ ຼ ງຈາກຜູ້ ບໍລິໂພກສໍາເລັດການກໍານົດທິດທາງໂຄງການຕົນເອງ (SDP) ແລະ
ກ່ ອນທ່ີ ຈະມີທ່ າແຮງໃນການລົງທະບຽນໃນ SDP.
ການລົງທະບຽນເກີດຂ້ຶ ນໃນວັນທີທ່ີ ສູ ນປະຈໍາເຂດປ່ ຽນປະເພດການຄຸ ້ ມຄອງກໍລະນີຂອງຜູ້ ບໍລິໂພກເປັນ “S”
ສໍາລັບການກໍານົດຕົນເອງ. ຫັ ຼ ງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ ບໍລິໂພກໄດ້ ຮັບການພິຈາລະນາວ່ າໄດ້ ລົງທະບຽນ ແລະ
ເປັນຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມ SDP.
ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ SD ປະກອບມີການຊ່ວຍເຫື ຼ ອສອງປະເພດທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນຄື: ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ SD ທ່ົ ວໄປ
ແລະ ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ ການບໍລິການການຄຸ ້ ມຄອງທາງດ້ ານການເງິ ນ (FMS) SD.
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຂອງແຕ່ ລະຄົນຕ້ ອງຕອບສະຫນອງຄຸ ນສົມບັດຂອງຜູ້ ຂາຍບໍລິການທ່ີ ແຕກຕ່ າງກັນ ແລະ
ທັງສອງບໍລິການອາດຈະສະຫນອງການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ, ຄູ ຝຶກ ແລະ/ຫື ຼ ການຝຶກອົບຮົມໂດຍຜ່ ານ 1:1 ຫື ຼ
ການຈັດກຸ ່ ມເພ່ື ອຊ່ວຍໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ SDP ມີຄວາມເຂ້ົ າໃຈຢ່ າງລະອຽດກ່ ຽວກັບ SDP.
ສູ ນປະຈໍາເຂດອາດຈະອະນຸ ຍາດການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ SD, ທັງຫມົດ, ສູ ງສຸ ດ 40 ຊ່ົ ວໂມງ.
ຊ່ົ ວໂມງເພ່ີ ມເຕີມອາດຈະໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດເປັນກໍລະນີໆໄປສໍາລັບຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ວມ SDP ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ທ່ີ ຕ້ ອງການ
ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອທ່ີ ເຂັ້ມງວດກວ່ າເພ່ື ອປ່ ຽນໄປສູ ່ SDP ຢ່ າງສົມບຸ ກນ ເຊ່ັ ນ: ຜູ້ ບໍລິໂພກ ແລະ
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດເຂ້ົ າເຖິງການຊ່ວຍເຫື ຼ ອຈາກທໍາມະຊາດເພ່ື ອຊ່ວຍເຫື ຼ ອຂະບວນການລົງທະບຽ
ນ, ເຊ່ິ ງ. ພາສາທ່ີ ຕ້ ອງການເປັນພາສາອ່ື ນທີ່ບ່ໍ ແມ່ ນພາສາອັງກິດ,
ຫື ຼ ມີຄວາມຕ້ ອງການດ້ ານການບໍລິການທ່ີ ສູ ງຂຶ້ນຍ້ ອນຄວາມເປັນພິການຂອງເຂົາເຈ້ົ າ.
ອັດຕາຕໍ່ຊ່ົ ວໂມງສໍາລັບການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ SD ແມ່ ນຖືກກໍານົດໂດຍກົມ.
ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ SD ທ່ົ ວໄປ
ລວມມີການບໍລິການຕ່ໍ ໄປນ້ີ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ ໂດຍຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ SD ທົ່ວໄປທີ່ມີຄຸ ນວຸ ດທິໃຫ້ ແກ່
ຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ວມ SDP ທີ່ມີທ່ າອ່ ຽງຈະລົງທະບຽນຢູ່ ໃນ SDP.
ບາງຕົວຢ່ າງຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມມີການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ, ຄູ ຝຶກ ແລະ/ຫື ຼ
ການຝຶກອົບຮົມໃນຂົງເຂດຕ່ໍ ໄປນີ້:
1. ການວາງແຜນໂຄງການສ່ວນບຸ ກຄົນ
a. ການປະສານງານກັ ບບຸ ກຄົນຜູ້ ທ່ີ ສະຫນອງແຜນການເບ້ື ອງຕ້ົ ນທ່ີ ເອົ າບຸ ກຄົນເປັນສູ ນກາງ

b. ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການເຮັ ດໄດ້ ຕາມການວາງແຜນໂຄງການສ່ວນບຸ ກຄົນ
ເພ່ື ອກໍານົດຄວາມຕ້ ອງການ, ເປ້ົ າຫມາຍ ແລະ ການບໍລິ ການຂອງຜູ້ ເຂົ້ າຮ່ວມ SDP ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃ ນ
SDP
2. ປະສານງານວິ ທີການໃຫ້ ບໍລິ ການ ແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ມີ ໃຫ້
a. ຊອກຫາ ແລະ ຈ້າງພະນັກງານທ່ີ ມີ ຄຸ ນວຸ ດທິ ຫຼື ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິ ການຂອງອົ ງການ
b. ການເຈລະຈາຕ່ໍ ລອງຄ່າຈ້າງ ຫຼື ອັ ດຕາຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິ ການ
c. ເຂົ້ າໃຈຂະບວນການສໍາລັ ບການໄດ້ ຮັບການກວດສອບຄວາມເປັນມາທາງອາຍາສໍາລັ ບພະນັກງານ,
ຖ້ າມີ
d. ຂໍ້ ມູ ນພື້ນຖານກ່ ຽວກັ ບຜູ້ ທີ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິ ການ (ເຊ່ັ ນ: ຄຸ ນນະສົ ມບັດ, ກົ ດລະບຽບກ່ ຽວກັ ບຜູ້ ທີ່ອາດ
ຈະ ຫຼື ອາດຈະບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການຈ່າຍ)
e. ຂໍ້ ມູ ນພື້ນຖານກ່ ຽວກັ ບວິ ທີການຄຸ ້ ມຄອງພະນັກງານ (ເຊ່ັ ນ: ການຕັ້ງຄວາມຄາດຫວັ ງ ແລະ ຊ່ົ ວໂມງ
ຂອງການເຮັ ດວຽກ, ການຍື່ນເອກະສານທັນເວລາແລະ ການຮ້ອງຂໍ ເງິ ນຊ່ົ ວໂມງເຮັ ດວຽກ)

ເອກະສານຄັດຕິດ
f. ການຝຶກອົບຮົມກ່ ຽວກັບທຸ ກດ້ ານຂອງປະຖົມນິເທດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ
3. ຄຸ ້ ມຄອງງົ ບປະມານສ່ວນບຸ ກຄົນ SDP 12-ເດືອນ ຜ່ ານແຜນລາຍຈ່າຍ
a. ສຶກສາກ່ ຽວກັບແຫຼ່ງທຶນທົ່ວໄປເພື່ອນໍາໃຊ້ກອງທຶນ SDP ໄດ້ ສູງສຸ ດ
b. ທໍາຄວາມເຂ້ົ າໃຈກ່ ຽວກັບຂະບວນການ/ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອເພື່ ອໃຫ້ ໄດ້ ງົບປະມານ 12-ເດືອນ
ທີ່ໄດ້ ຮັບການຮັບຮອງ, ເຂົ້າໃຈວິທີການພັດທະນາງົ ບປະມານສ່ວນບຸ ກຄົນ SDP ແລະ
ທົບທວນ/ພັດທະນາແຜນການໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸ ກຄົນ.
c. ການຮຽນຮູ ້ ແລະ ພັດທະນາທັກສະພື້ນຖານທາງດ້ ານງົ ບປະມານ ແລະ
ຕິດຕາມລາຍຈ່າຍປະຈໍາເດືອນ
d. ຂ້ໍ ມູ ນພື້ນຖານກ່ ຽວກັບການນໍາໃຊ້ກອງທຶນ SDP (ເຊ່ັ ນ: ຕາມທ່ີ ກົດຫມາຍຂອງລັດ ຫື ຼ ລັດ
ຖະບານກາງກໍານົດໄວ້ )
e. ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອສ້າງວິທີການສ່ື ສານ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່ າງສູ ນປະຈໍາເຂດ,
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການ FMS, ແລະ ພະນັກງານ

ເງື່ ອນໄຂຂອງຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ SD ແບບທ່ົ ວໄປ:
ຜູ້ ຂາຍບໍລິການກໍາລັງຊອກທ່ີ ຈະສະຫນອງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ SD ແບບທ່ົ ວໄປ
ຕ້ ອງສ່ົ ງເອກະສານກ່ ຽວກັບຄຸ ນວຸ ດທິທີ່ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ ເຖິງຄວາມຮູ ້ ແລະ/ຫື ຼ
ປະສົບການຂອງເຂົາເຈ້ົ າໃນແຕ່ ລະຢ່ າງດັ່ງຕໍ່ໄປນ້ີ : ຄວາມຮູ ້ກ່ຽວກັບຄົນພິການທາງດ້ ານການພັດທະນາການ,

ໂດຍຜ່ ານປະສົບການດໍາລົງຊີວິດ, ແລະ/ຫື ຼ ມີປະສົບການໜ່ຶ ງປີທ່ີ ໄດ້ ຮັບຄ່ າຈ້າງຢ່ າງເປັນທາງການ;
ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກ່ ຽວກັບໂຄງການກໍານົດຕົນເອງ; ແລະ,
ມີຄວາມຮູ ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການບໍລິການຄວາມພິການເລ່ື ອງການພັດທະນາການ (Lanterman
Developmental Disabilities Services Act), ລວມທັງຂ້ໍ ກໍານົດຂອງ SDP.
ການບໍລິການຄຸ ້ ມຄອງການຊ່ວຍເຫື ຼ ອທາງການເງິ ນ SD
ລວມມີການບໍລິການຕ່ໍ ໄປນ້ີ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ ໂດຍອົງການຜູ້ ຂາຍບໍລິການ FMS ໃຫ້ ກັບຜູ້ ເຂ້ົ າຮ່ວມ SDP
ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ທ່ີ ຈະລົງທະບຽນໃນ SDP. ບາງຕົວຢ່ າງຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມມີການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ, ຄູ ຝຶກ
ແລະ/ຫື ຼ ການຝຶກອົບຮົມໃນຂົງເຂດຕ່ໍ ໄປນ້ີ :
1. ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກກ່ ຽວກັບ
a. ກົດໝາຍແຮງງານ, ລະບຽບລ່ ວງເວລາ, ຂ້ໍ ກໍານົດໃບບັນທຶກເວລາເຮັດວຽກ ແລະ
ໜ້ າທ່ີ ຮັບຜິດຊອບ, ຂ້ໍ ກໍານົດປະກັນໄພ
b. ກວດກາຄືນບົດລາຍງານງົ ບປະມານປະຈໍາເດືອນທ່ີ FMS ສະໜອງໃຫ້ ແລະ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບລາຍຈ່າຍງົ ບປະມານສ່ວນບຸ ກຄົນ;
ຂ້ໍ ກໍານົດສໍາລັບການດັດປັບງົ ບປະມານສ່ວນບຸ ກຄົນ ແລະ ການວາງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ
ຂະບວນການ FMS ສໍາລັບວຽກງານເຫົ່ ຼ ານ້ີ
2. ຂ້ໍ ກໍານົດສີນຄ້ າ ແລະ ການບໍລິການ
a. ຂະບວນການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫື ຼ ອໃນການໄດ້ ຮັບການກວດສອບປະຫວັດອາຊະຍາກໍາ
b. ການຢືນຢັນວ່ າການບໍລິການທ່ີ ສະເໜີມານ້ັ ນແມ່ ນສອດຄ່ ອງກັບຄວາມຕ້ ອງການຂອງຂໍ້ກໍານົ
ດທີ່ຕັ້ງໄວ້ ໃນການບໍລິການທ່ີ ອີງໃສ່ເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນເປັນພ້ື ນຖານ
c. ທົບທວນ ແລະ ຊ່ວຍເຫື ຼ ອໃນການປັບແຜນລາຍຈ່າຍສ່ວນບຸ ກຄົນ
ເພື່ອຮັບປະກັນວິທີການຄິດໄລ່ ລາຍຈ່າຍທ່ີ ສະເໜີມານ້ັ ນ ແມ່ ນອີງໃສ່ຕ້ົ ນທຶນທ່ີ ເຊ່ື ອຖືໄດ້ ແລະ
ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ແລະ ການດັດປັບຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.
ເອກະສານຄັດຕິດ
d. ສົນທະນາກັບສູ ນປະຈໍາເຂດກ່ ຽວກັບການລວມເອົາແຜນການໃຊ້ຈ່າຍແລະ
ການອະນຸ ຍາດການບໍລິການໃນລະບົບໃບບິນອີເລັກໂທນິກ ແລະ
ຄວາມຕ້ ອງການທາງດ້ ານການເງິ ນ ແລະ ການຮຽກເກັບເງິ ນອ່ື ນໆ, ຂະບວນການ POS ແລະ
ຂະບວນການຂອງສູ ນປະຈໍາເຂດເພ່ື ອຊ່ວຍເຫື ຼ ອການປ່ ຽນຜ່ ານໃຫ້ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ.
3. ຫົວຂໍ້ອ່ື ນໆ, ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ, ເພື່ອຊ່ວຍເຫື ຼ ອການປ່ ຽນຜ່ ານໄປສູ ່ SDP ທ່ີ ລຽບງ່ າຍ

ເງື່ ອນໄຂຂອງຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ FMS SD: ອົງການ FMS ຕ້ ອງເປັນຜູ້ ຂາຍບໍລິການ
ໂດຍສູ ນປະຈໍາເຂດ ເພື່ອສະຫນອງການຊ່ວຍເຫື ຼ ອ FMS SD, ຕ້ ອງເປັນຜູ້ ຂາຍ FMS
ໃນປະຈຸ ບັນສໍາລັບຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມ SDP ແລະ
ສະແດງໃຫ້ ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງຫນ້ າທີ່ທ່ີ ກໍານົດໄວ້ ຂ້າງເທິງ.

