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ຈຸດປະສົງຂອງໜັງສືສະບັບນ້ີແມ່ນເພ່ືອອະທິບາຍການບໍລິການທ່ີມີໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການກໍານົດຕົນເອງ (SDP) ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາທ່ີໄດ້ສໍາເລັດການຮັບຟັງທິດທາງຂອງ SDP ແລະ ຜູ້ທ່ີກໍາລັງປ່ຽນຜ່ານໄປສູ່ການລົງທະບຽນເຂ້ົາຮ່ວມ SDP.  
ການລົງທະບຽນເກີດຂ້ຶນໃນວັນທີທ່ີສູນປະຈໍາເຂດປ່ຽນປະເພດການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເປັນ “S” ສໍາລັບການກໍານົດຕົນເອງ.  
ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ເປັນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP.  ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP 
ທ່ີເປັນໄປໄດ້ອາດຈະໄດ້ຮັບແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດ ແລະ/ຫືຼ ການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະປ່ຽນຜ່ານກ່ອນການລົງທະບຽນ.  
ສໍາລັບແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດ ແລະ/ຫືຼ ການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະປ່ຽນຜ່ານກ່ອນການລົງທະບຽນ, 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຕ້ອງເລືອກຈາກທາງເລືອກ A ຫືຼ ທາງເລືອກ B, ທ່ີໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມ.  ເລ່ີມແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2023, ຈະມີແຕ່ທາງເລືອກ B 
ເທ່ົານ້ັນ.    
 

ທາງເລືອກ A 
 
ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2023, ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາແນະນໍາປັດຈຸບັນສໍາລັບແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະປ່ຽນຜ່ານກ່ອນການລົງທະບຽນທ່ີມີໃນຄໍາສ່ັງຂອງ ພະແນກບໍລິການດ້ານພັດທະນາການ (ພະແນກ) ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ 
2019, 3 ກັນຍາ 2019, 30 ຕຸລາ 2020 ແລະ  15 ກໍລະກົດ 2021.  ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບອັດຕາໂດຍປະມານສາມາດເບ່ິງໄດ້ໃນ ຫນ້າເວັບ FAQ SDP 
ຂອງພະແນກພາຍໃຕ້ "ການວາງແຜນທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ." 
 
 

ທາງເລືອກ B 
 
ມີໃຫ້ເລ່ີມຕ້ັງແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ 2022 ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕ້ັງແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2023, 
ເປັນທາງເລືອກໜ່ຶງດຽວສໍາລັບແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະປ່ຽນຜ່ານກ່ອນການລົງທະບຽນ.  ດ່ັງນ້ັນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 
1 ກຸມພາ 2023 ເປັນຕ້ົນໄປ, ຄໍາແນະນໍາສະບັບນ້ີ ຈະປ່ຽນແທນຄໍາສ່ັງຂອງພະແນກລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2019, 3 ກັນຍາ 2019, 30 ຕຸລາ 30, 
2020 ແລະ 15 ກໍລະກົດ 2021.   
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ຜູ້ອໍານວຍການສູນປະຈໍາເຂດ  
28 ກໍລະກົດ 2022 
ໜ້າສອງ 
 
ທາງເລືອກ B ແຍກແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດອອກຈາກການບໍລິການໃຫມ່ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະ
ປ່ຽນຜ່ານກ່ອນການລົງທະບຽນ.  
ຄາດວ່າແຕ່ລະສູນປະຈໍາເຂດຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນຂອງເຂົາເຈ້ົາເພ່ືອກໍານົດຜູ້ຂາຍທ່ີຈະໃຫ້ບໍ
ລິການນ້ີພາຍໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ 2023 ແລະ 
ເພ່ີມຜູ້ຂາຍໃຫມ່ເຫ່ົຼານ້ັນເຂ້ົາໃນບັນຊີລາຍຊ່ືຜູ້ຂາຍຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງສູນປະຈໍາເຂດ.  
ຄໍາແນະນໍາຕ່ໍໄປນ້ີກ່ຽວກັບແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະປ່ຽນຜ່ານກ່ອນການລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ກັບທາງເລືອກ B. 
 

ແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດ 
ຜູ້ບໍລິໂພກທ່ີກໍາລັງປ່ຽນຜ່ານໄປສູ່ SDP, ຜູ້ທ່ີໄດ້ສໍາເລັດການຮັບຟັງທິດທາງຂອງ SDP, 
ອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການສາ້ງແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ.  
ແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງອະທິບາຍເຖິງຄວາມເປັນໄດ້ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP 
ທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາເປັນແບບໃດໃນອານາຄົດ 
ເພ່ືອໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສາມາດກ້າວໄປສູ່ເປ້ົາໝາຍຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ມັນອີງໃສຈຸ່ດແຂງ, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມມັກ, 
ວິຖີຊີວິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  
ສາມາດໃຊ້ມັນເພ່ືອເປັນຂ້ໍມູນໃນການຂຽນແຜນໂຄງການສ່ວນບຸກຄົນ (IPP) ໄດ້.  ສູນປະຈໍາເຂດອາດຈະຊ້ື 
ແລະ ຈ່າຍໃຫ້ສູງສຸດເຖິງ $1,000 ສໍາລັບແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດໄດ້ຈາກ:  

• ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການວາງແຜນທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທ່ີຢູ່ໃນລາຍຊ່ືຜູ້ຂາຍ; ຫືຼ  

• ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ີບ່ໍຢູ່ໃນລາຍຊ່ືຜູ້ຂາຍທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ຫືຼ 
ການຢ້ັງຢືນໃນຂະບວນການວາງແຜນ ຫືຼ 
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກການວາງແຜນທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ.  
ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທ່ີບ່ໍຢູ່ໃນລາຍຊ່ືຜູ້ຂາຍແມ່ນຈະປະຕິບັດເປັນແບບ 
"ການຈ່າຍແທນຄືນການຈັດຊ້ື" ພາຍໃຕ້ລະບຽບການບໍລິການ 024.  

 
ສູນປະຈໍາເຂດອາດຈະເພ່ີມການຈາ່ຍເງິນເປັນກໍລະນີໆໄປສໍາລັບຜູ້ທ່ີມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ SDP 
ທ່ີແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດ 
ຕ້ອງການເວລາເພ່ີມເຕີມເນ່ືອງຈາກການຂາດການຊ່ວຍເຫືຼອແບບທໍາມະຊາດ 
ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຂະບວນການລົງທະບຽນ, ເມ່ືອພາສາທ່ີຕ້ອງການແມ່ນພາສາອ່ືນທ່ີບ່ໍແມ່ນພາສາອັງກິດ ຫືຼ 
ເມ່ືອມີຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການໃນລະດັບສູງກວ່າຍ້ອນຄວາມພິການຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  
ການຊໍາລະເງິນອາດຈະເກີດຂ້ຶນພຽງແຕ່ຫັຼງຈາກທ່ີສູນປະຈໍາເຂດໄດ້ຮັບໃບຮຽກເກັບເງິນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ແຜນການທ່ີເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດ້ຖືກສ່ົງຕາມການຕົກລົງກັນໂດຍຜູ້ທ່ີຈະເຂ້ົາ
ຮ່ວມ SDP.   
 
ການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະປ່ຽນຜ່ານກ່ອນການລົງທະບຽນ 



ມີການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະປ່ຽນຜ່ານກ່ອນການລົງທະບຽນໃນຫຼາຍວິທີທ່ີບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
ທ່ີຢູ່ໃນລາຍຊ່ືຜູ້ຂາຍ: 

• ຜູ້ປະສານງານການບໍລິການສູນປະຈໍາເຂດເປັນຜູ້ເຫືຼອຊ່ວຍບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວໃນໄລຍະປ່ຽນຜ່ານ.  

• ສູນປະຈໍາເຂດຈະເຮັດວຽກກັບຄະນະກໍາມະການທ່ີປຶກສາອາສາສະຫມັກທ້ອງຖ່ິນສໍາລັບການກໍານົດຕົ
ນເອງຂອງເຂົາເຈ້ົາ ເພ່ືອກໍານົດ ຫືຼ ເຮັດສັນຍາສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະປ່ຽນຜ່ານໃນທ້ອງຖ່ິນ.  
ຂ້ໍມູນການສະໜອງທຶນສາມາດເບ່ິໄດ້ຢູ່ໃນຄໍາແນະນໍາຂອງພະແນກລົງວັນທີ 11 ກຸມພາ 2022.  
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• ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານທາງເລືອກຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຂອງສູນປະຈໍາເຂດຈະຊ່ວຍບຸກຄົນທ່ີຊອກຫາກາ
ນແນະນໍາ-ຕົນເອງຜ່ານ SDP.  

 
ສໍາລັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP ທ່ີເປັນໄປໄດ້ທ່ີຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະປ່ຽນຜ່ານເພ່ີມເຕີມ, 
ມີການບໍລິການຈາກຜູ້ຂາຍບໍລິການໃໝ່ທ່ີຊ່ືວ່າ “ການຊ່ວຍເຫືຼອແບບແນະນໍາຕົນເອງ (Self-
Directed, (SD) Supports)”, ລະຫັດການບໍລິການ 099 ແລະ ໄດ້ແຍກອອກລະຫວ່າງ 
ການການຊ່ວຍເຫືຼອແບບແນະນໍາຕົນເອງແບບທ່ົວໄປ (General SD)  ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອແບບແນະນໍາຕົນເອງຂອງການບໍລິການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ (FMS SD) .  
ສູນປະຈໍາເຂດອາດຈະອະນຸຍາດການຊ່ວຍເຫືຼອ SD, ທັງຫມົດ, ສູງສຸດ 40 ຊ່ົວໂມງ.  
ຊ່ົວໂມງເພ່ີມເຕີມອາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນກໍລະນີໆໄປສໍາລັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP (ເບ່ິງ 
ເອະສານຄັດຕິດ). 
 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ SD ທ່ົວໄປໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫນອງໃຫ້ຫັຼງຈາກການແນະນໍາທິດທາງ SDP 
ແລະ ກ່ອນທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP ທ່ີເປັນໄປໄດ້ຈະລົງທະບຽນເຂ້ົາຮ່ວມ SDP.  
ການບໍລິການນ້ີແມ່ນສໍາລັບທຸກໆ ການຊ່ວຍເຫືຼອ, ຄູຝຶກ ແລະ/ຫືຼ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການຝຶກອົບຮົມທ່ີຕ້ອງການໂດຍຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP ທ່ີເປັນໄປໄດ້ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຫືຼ ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງເຂົາເຈ້ົາເພ່ືອລົງທະບຽນເຂ້ົາ SDP ໄດ້ຢ່າງສົມບຸນ.  
ໃນນ້ີບ່ໍລວມການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງແຜນການແບບເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດ.  

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2022/02/DDS_Guidance_SDP_RCParticipantSupports_02112022.pdf


ໃນການຂາຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃຫມ່ສໍາລັບການບໍລິການນ້ີ, ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດບໍລິການ 099.  
ເບ່ິງເອກະສານຄັດຕິດສໍາລັບຂ້ໍມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືຼອ SD ທ່ົວໄປ.      
 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ FMS SD ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫນອງໃຫ້ຫັຼງຈາກການແນະນໍາທິດທາງ SDP ແລະ 
ກ່ອນທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP ທ່ີເປັນໄປໄດ້ຈະລົງທະບຽນເຂ້ົາຮ່ວມ SDP.  
ໃນນ້ີບ່ໍລວມການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງແຜນການແບບເອົາຄົນເປັນໃຈກາງທໍາອິດ.  
ການບໍລິການນ້ີອາດຈະໃຫ້ບໍລິການໂດຍໜ່ວຍງານ FMS ທ່ີໃຫ້ບໍລິການຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP ເທ່ົານ້ັນ.  
ໃນການຈັດຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສໍາລັບການບໍລິການນ້ີ, ສູນປະຈໍາເຂດຕ້ອງນໍາໃຊ້ລະຫັດການບໍລິການ 
099.  ເບ່ິງ ເອກະສານຄັດຕິດ ສໍາລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືຼອ FMS SD. 

 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP ທ່ີເປັນໄປໄດ້ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີແຜນການແບບເອົາຄົນເປັນໃຈກາງ ຫືຼ ໃຊ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ 
SD ເພ່ືອລົງທະບຽນເຂ້ົາຮ່ວມ SDP.  
ໃນຂະນະທ່ີການຮຽກເກັບເງິນຄ່າການບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ລະບຸແຍກຕ່າງຫາກ, 
ຂະບວນການຂອງການປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫືຼອໄລຍະປ່ຽນຜ່ານກ່ອນການລົງທະບຽນຄວນຈະສະດວກສະບາຍ
ຕ່ໍກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP. 
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ຖ້າຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ຫືຼ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ້ົາມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບໜັງສືສະບັບນ້ີ, 
ເຂົາເຈ້ົາຄວນຕິດຕ່ໍຜູ້ປະສານງານການບໍລິການຂອງສູນປະຈໍາເຂດຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຖ້າສູນປະຈໍາເຂດມີຄໍາຖາມ, 
ເຂົາເຈ້ົາຄວນຕິດຕ່ໍ sdp@dds.ca.gov.   
 
ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ,  
 
 
 
MARICRIS ACON  
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ  
ຂະແໜງບໍລິຫານໂຄງການລັດຖະບານກາງ  
 
ເອກະສານຄັດຕິດ 
 
ສໍາເນົາເຖິງ: ຜູ້ບໍລິຫານສູນປະຈໍາເຂດ  
 ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍບໍລິການຜູ້ບໍລິໂພກຂອງສູນປະຈໍາເຂດ  
 ຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍບໍລິການຊຸມຊົນຂອງສູນປະຈໍາເຂດ  
 ສະມາຄົມໜ່ວຍງານຂອງສູນປະຈໍາເຂດ  
 ສະພາແຫ່ງລັດວ່າດ້ວຍຄວາມພິການດ້ານພັດທະນາການ  
 Nancy Bargmann, DDS 
 Brian Winfield, DDS 
 Carla Castañeda, DDS 
 Jim Knight, DDS 
 Ernie Cruz, DDS 
 Tim Travis, DDS 
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ເອກະສານຄັດຕິດ  
 

ນິຍາມການບໍລິການ – ການການຊ່ວຍເຫືຼອແບບແນະນໍາດ້ວຍຕົນເອງ (ລະຫັດການບໍລິການ 
099) 

 
ການການຊ່ວຍເຫືຼອແບບແນະນໍາດ້ວຍຕົນເອງ (ຊ່ວຍເຫືຼອ SD) 
ເກີດຂ້ຶນຫັຼງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກສໍາເລັດການກໍານົດທິດທາງໂຄງການຕົນເອງ (SDP) ແລະ 
ກ່ອນທ່ີຈະມີທ່າແຮງໃນການລົງທະບຽນໃນ SDP.   
ການລົງທະບຽນເກີດຂ້ຶນໃນວັນທີທ່ີສູນປະຈໍາເຂດປ່ຽນປະເພດການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເປັນ “S” 
ສໍາລັບການກໍານົດຕົນເອງ.  ຫັຼງຈາກນ້ັນ, ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ 
ເປັນຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP. 
 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ SD ປະກອບມີການຊ່ວຍເຫືຼອສອງປະເພດທ່ີແຕກຕ່າງກັນຄື: ການຊ່ວຍເຫືຼອ SD ທ່ົວໄປ 
ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອ ການບໍລິການການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນ (FMS) SD.  
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຕອບສະຫນອງຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ຂາຍບໍລິການທ່ີແຕກຕ່າງກັນ ແລະ 
ທັງສອງບໍລິການອາດຈະສະຫນອງການຊ່ວຍເຫືຼອ, ຄູຝຶກ ແລະ/ຫືຼ ການຝຶກອົບຮົມໂດຍຜ່ານ 1:1 ຫືຼ 
ການຈັດກຸ່ມເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບ SDP.   
 
ສູນປະຈໍາເຂດອາດຈະອະນຸຍາດການຊ່ວຍເຫືຼອ SD, ທັງຫມົດ, ສູງສຸດ 40 ຊ່ົວໂມງ.  
ຊ່ົວໂມງເພ່ີມເຕີມອາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນກໍລະນີໆໄປສໍາລັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP ທ່ີເປັນໄປໄດ້ທ່ີຕ້ອງການ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີເຂ້ັມງວດກວ່າເພ່ືອປ່ຽນໄປສູ່ SDP ຢ່າງສົມບຸກນ ເຊ່ັນ: ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ 
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວທ່ີບ່ໍສາມາດເຂ້ົາເຖິງການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກທໍາມະຊາດເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອຂະບວນການລົງທະບຽ
ນ, ເຊ່ິງ. ພາສາທ່ີຕ້ອງການເປັນພາສາອ່ືນທ່ີບ່ໍແມ່ນພາສາອັງກິດ, 
ຫືຼມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານການບໍລິການທ່ີສູງຂ້ຶນຍ້ອນຄວາມເປັນພິການຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  
ອັດຕາຕ່ໍຊ່ົວໂມງສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອ SD ແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍກົມ. 
 
ການຊ່ວຍເຫືຼອ SD ທ່ົວໄປ 

ລວມມີການບໍລິການຕ່ໍໄປນ້ີທ່ີສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອ SD ທ່ົວໄປທ່ີມີຄຸນວຸດທິໃຫ້ແກ່ 
ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP ທ່ີມີທ່າອ່ຽງຈະລົງທະບຽນຢູ່ໃນ SDP.  
ບາງຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມມີການຊ່ວຍເຫືຼອ, ຄູຝຶກ ແລະ/ຫືຼ 
ການຝຶກອົບຮົມໃນຂົງເຂດຕ່ໍໄປນ້ີ: 

1. ການວາງແຜນໂຄງການສ່ວນບຸກຄົນ 

a. ການປະສານງານກັບບຸກຄົນຜູ້ທ່ີສະຫນອງແຜນການເບ້ືອງຕ້ົນທ່ີເອົາບຸກຄົນເປັນສູນກາງ 



b. ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການເຮັດໄດ້ຕາມການວາງແຜນໂຄງການສວ່ນບຸກຄົນ 
ເພ່ືອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ, ເປ້ົາຫມາຍ ແລະ ການບໍລິການຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP ທ່ີເປັນໄປໄດ້ໃນ 
SDP 

2. ປະສານງານວິທີການໃຫ້ບໍລິການ ແລະການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີມີໃຫ້ 

a. ຊອກຫາ ແລະ ຈ້າງພະນັກງານທ່ີມີຄຸນວຸດທິ ຫືຼ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງອົງການ 

b. ການເຈລະຈາຕ່ໍລອງຄ່າຈ້າງ ຫືຼ ອັດຕາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ  

c. ເຂ້ົາໃຈຂະບວນການສໍາລັບການໄດ້ຮັບການກວດສອບຄວາມເປັນມາທາງອາຍາສໍາລັບພະນັກງານ, 
ຖ້າມີ 

d. ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານກ່ຽວກັບຜູ້ທ່ີສາມາດໃຫ້ບໍລິການ (ເຊ່ັນ: ຄຸນນະສົມບັດ, ກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຜູ້ທ່ີອາດ
ຈະ ຫືຼ ອາດຈະບ່ໍໄດ້ຮັບການຈ່າຍ) 

e. ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານກ່ຽວກັບວິທີການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ (ເຊ່ັນ: ການຕ້ັງຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຊ່ົວໂມງ
ຂອງການເຮັດວຽກ, ການຍ່ືນເອກະສານທັນເວລາແລະ ການຮ້ອງຂໍເງິນຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກ)  

ເອກະສານຄັດຕິດ 
 

f. ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທຸກດ້ານຂອງປະຖົມນິເທດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ 

3. ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານສ່ວນບຸກຄົນ SDP 12-ເດືອນ ຜ່ານແຜນລາຍຈ່າຍ 

a. ສຶກສາກ່ຽວກັບແຫ່ຼງທຶນທ່ົວໄປເພ່ືອນໍາໃຊ້ກອງທຶນ SDP ໄດ້ສູງສຸດ 

b. ທໍາຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການ/ການຊ່ວຍເຫືຼອເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ງົບປະມານ 12-ເດືອນ 
ທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ເຂ້ົາໃຈວິທີການພັດທະນາງົບປະມານສ່ວນບຸກຄົນ SDP ແລະ 
ທົບທວນ/ພັດທະນາແຜນການໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນ.  

c. ການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາທັກສະພ້ືນຖານທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ 
ຕິດຕາມລາຍຈ່າຍປະຈໍາເດືອນ 

d. ຂ້ໍມູນພ້ືນຖານກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ກອງທຶນ SDP (ເຊ່ັນ: ຕາມທ່ີກົດຫມາຍຂອງລັດ ຫືຼ ລັດ
ຖະບານກາງກໍານົດໄວ້) 

e. ການຊ່ວຍເຫືຼອສ້າງວິທີການສ່ືສານ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງສູນປະຈໍາເຂດ, 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ FMS, ແລະ ພະນັກງານ 

 
ເງ່ືອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອ SD ແບບທ່ົວໄປ:  
ຜູ້ຂາຍບໍລິການກໍາລັງຊອກທ່ີຈະສະຫນອງການຊ່ວຍເຫືຼອ SD ແບບທ່ົວໄປ 
ຕ້ອງສ່ົງເອກະສານກ່ຽວກັບຄຸນວຸດທິທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ເຖິງຄວາມຮູ້ ແລະ/ຫືຼ 
ປະສົບການຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນແຕ່ລະຢ່າງດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ: ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນພິການທາງດ້ານການພັດທະນາການ, 



ໂດຍຜ່ານປະສົບການດໍາລົງຊີວິດ, ແລະ/ຫືຼ ມີປະສົບການໜ່ຶງປີທ່ີໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຢ່າງເປັນທາງການ; 
ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂຄງການກໍານົດຕົນເອງ; ແລະ, 
ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິການຄວາມພິການເລ່ືອງການພັດທະນາການ (Lanterman 
Developmental Disabilities Services Act), ລວມທັງຂ້ໍກໍານົດຂອງ SDP.   
 
ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການເງິນ SD 

ລວມມີການບໍລິການຕ່ໍໄປນ້ີທ່ີສະໜອງໃຫ້ໂດຍອົງການຜູ້ຂາຍບໍລິການ FMS ໃຫ້ກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP 
ທ່ີເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະລົງທະບຽນໃນ SDP.  ບາງຕົວຢ່າງຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມມີການຊ່ວຍເຫືຼອ, ຄູຝຶກ 
ແລະ/ຫືຼ ການຝຶກອົບຮົມໃນຂົງເຂດຕ່ໍໄປນ້ີ: 

1. ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກກ່ຽວກັບ 

a. ກົດໝາຍແຮງງານ, ລະບຽບລ່ວງເວລາ, ຂ້ໍກໍານົດໃບບັນທຶກເວລາເຮັດວຽກ ແລະ 
ໜ້າທ່ີຮັບຜິດຊອບ, ຂ້ໍກໍານົດປະກັນໄພ 

b. ກວດກາຄືນບົດລາຍງານງົບປະມານປະຈໍາເດືອນທ່ີ FMS ສະໜອງໃຫ້ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບລາຍຈ່າຍງົບປະມານສ່ວນບຸກຄົນ; 
ຂ້ໍກໍານົດສໍາລັບການດັດປັບງົບປະມານສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການວາງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ 
ຂະບວນການ FMS ສໍາລັບວຽກງານເຫ່ົຼານ້ີ  

2. ຂ້ໍກໍານົດສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ  
a. ຂະບວນການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການໄດ້ຮັບການກວດສອບປະຫວັດອາຊະຍາກໍາ 
b. ການຢືນຢັນວ່າການບໍລິການທ່ີສະເໜີມານ້ັນແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ໍກໍານົ

ດທ່ີຕ້ັງໄວ້ໃນການບໍລິການທ່ີອີງໃສ່ເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນເປັນພ້ືນຖານ 

c. ທົບທວນ ແລະ ຊ່ວຍເຫືຼອໃນການປັບແຜນລາຍຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວິທີການຄິດໄລ່ລາຍຈ່າຍທ່ີສະເໜີມານ້ັນ ແມ່ນອີງໃສ່ຕ້ົນທຶນທ່ີເຊ່ືອຖືໄດ້ ແລະ 
ການນໍາໃຊ້ການບໍລິການ ແລະ ການດັດປັບຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. 

ເອກະສານຄັດຕິດ 
 

d. ສົນທະນາກັບສູນປະຈໍາເຂດກ່ຽວກັບການລວມເອົາແຜນການໃຊ້ຈ່າຍແລະ 
ການອະນຸຍາດການບໍລິການໃນລະບົບໃບບິນອີເລັກໂທນິກ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຮຽກເກັບເງິນອ່ືນໆ, ຂະບວນການ POS ແລະ 
ຂະບວນການຂອງສູນປະຈໍາເຂດເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອການປ່ຽນຜ່ານໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. 

3. ຫົວຂ້ໍອ່ືນໆ, ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ, ເພ່ືອຊ່ວຍເຫືຼອການປ່ຽນຜ່ານໄປສູ່ SDP ທ່ີລຽບງ່າຍ 
 



ເງ່ືອນໄຂຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອ FMS SD:  ອົງການ FMS ຕ້ອງເປັນຜູ້ຂາຍບໍລິການ 
ໂດຍສູນປະຈໍາເຂດ ເພ່ືອສະຫນອງການຊ່ວຍເຫືຼອ FMS SD, ຕ້ອງເປັນຜູ້ຂາຍ FMS 
ໃນປະຈຸບັນສໍາລັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ SDP ແລະ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງຫນ້າທ່ີທ່ີກໍານົດໄວ້ຂ້າງເທິງ.   
 


