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GỬI ĐẾN:

CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC

VỀ VIỆC:

CHƯƠNG TRÌNH TỰ QUYẾT (SDP): TRUNG TÂM KHU VỰC SẼ
THANH TOÁN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CHO NHỮNG
NGƯỜI THAM GIA SDP

Dự luật Dịch vụ Phát triển SB 188 (Chương 49, Quy chế năm 2022) đã sửa đổi Bộ luật
Phúc lợi và Định chế mục 4685.8(c)(1), loại bỏ yêu cầu về việc người tham gia phải trả
chi phí dịch vụ quản lý tài chính (FMS) ra khỏi ngân sách cá nhân của người tham gia.
Việc thay đổi theo luật định này, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, sẽ thay thế
Chỉ thị COVID-19 01-111920 của Sở, từ bỏ yêu cầu người tham gia SDP phải trả chi
phí cho nhà cung cấp FMS của họ trong thời gian diễn ra Tình trạng Khẩn cấp. Có hiệu
lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, trung tâm khu vực sẽ chi trả chi phí cho nhà cung cấp
FMS bên ngoài ngân sách cá nhân của người tham gia.
Để thực hiện thay đổi này, các trung tâm khu vực cần thực hiện những việc sau:
•
•

Cho phép tách biệt chi phí của nhà cung cấp FMS với ngân sách và kế hoạch chi
tiêu của cá nhân.
Làm việc với những người tham gia SDP để kịp thời nắm bắt những điều chỉnh
cần thiết đối với kế hoạch chi tiêu của họ nhằm phản ánh xem có thể sử dụng
các khoản phí FMS được chuyển đổi mục đích trong trường hợp nào.

“Xây dựng Mối quan hệ Đối tác, Ủng hộ các Lựa chọn”

Các giám đốc Điều hành Trung tâm Khu vực
Ngày 27 tháng 7 năm 2022
Trang hai

Người tiêu dùng, thành viên gia đình hoặc nhà cung cấp nên liên hệ với trung tâm khu
vực địa phương của mình nếu có câu hỏi liên quan đến chỉ thị về chương trình này.
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