
    

 

  

  

Hội Thảo Trực Tuyến Về Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình 

Phối Hợp (CFS) Dành Cho Người Tiêu Dùng, Gia 

Đình Và Người Bênh Vực Quyền Lợi 

Ngày 06 tháng 10 năm 2022 

Ngày 07 tháng 10 năm 2022 



    
  

           
 

        

     

      

          

 

THÔNG DỊCH 

For English: please click on the white globe at the bottom of the screen labeled “interpretation.” 
Next, select English. 

Interpretación en español: haga clic en el globo blanco en la parte inferior de la pantalla con la 
etiqueta "Interpretation." Seleccione su idioma y seleccione "Mute original audio.”

聽中文國語 .普通話.請點擊熒幕下方圓圈 .選擇葡萄牙語之翻譯頻道 .並將原始英文頻道靜音 .謝謝 

Đối với tiếng Việt, hãy nhấp vào quả địa cầu màu trắng có nhãn “thông dịch” ở cuối màn hình Thu 

phóng, chọn tiếng Pháp, sau đó nhấp vào “Tắt âm thanh gốc” 

Hmong:Mloog ib qho kev nthuav qhia nyob rau hauv koj hom lus, thov nias rau lub ntiaj teb 

dawb ntawm qhov screen uas hais tias "Txhais lus". Ntxiv mus, xaiv koj hom lus thiab nias "MUTE 

thawj audio“ 

Japanese:あなたの言語でプレゼンテーションを聴くには、画面の下部にある「通訳」と書かれた白い

地球儀をクリックしてください。次に、言語を選択し、「元のオーディオをミュート」をクリックしま

す。



 
 

 

  

 

THÔNG TIN CUỘC HỌP 

Thông dịch viên ASL đã ở chế độ “Spotlighted" (Bật lên) và 
phụ đề hỗ trợ trực tiếp cho người khiếm thính đang hoạt 
động 

Cuộc họp này đang được ghi lại 

Tài liệu có tại: Coming Soon 

Gửi bình luận bằng văn bản qua email đến cfs@dds.ca.gov 

mailto:cfs@dds.ca.gov
mailto:cfs@dds.ca.gov


 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

          

     

    

 

LỜI KHUYÊN SỬ DỤNG ZOOM 

Phụ đề hỗ trợTất cả ngườiMicrô của quý Camera Nhân viên DDS Rời khỏi hội 
người khiếm thính tham dự đềuvị sẽ bị tắt tiếng của quý vị sẽ sử dụng thảo trực 
được bật - nhấpcó thể nhậpsẽ bị tắt công cụ chat tuyến khi kết 

câu hỏi/ vào nút này, sau (trò chuyện) để thúc cuộc 
đó nhấp vào "hiểnbình luận thêm thông tin họp 
thị phụ đề" trong phần và liên kết 

Hỏi & Đáp 

• Đối với những người tham dự, video và micrô của quý vị sẽ không khả dụng 

• Quý vị sẽ chỉ nhìn thấy/nghe thấy nhân viên DDS và người thuyết trình trên màn 

hình 

• Các tính năng sẽ khác nhau dựa trên phiên bản Zoom và thiết bị quý vị đang sử 
dụng 

• Một số tính năng Zoom không khả dụng cho người tham gia chỉ sử dụng điện 

thoại 



 

 

  

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

➢Chào mừng 

➢Mục đích của Hội Thảo Trực Tuyến hôm nay 

➢Dịch vụ Hỗ Trợ Gia Đình Phối Hợp (CFS) là gì? 

➢CFS khả dụng ở đâu? 
➢Ai có thể nhận được dịch vụ CFS? 

➢CFS khả dụng khi nào? 

➢ Làm cách nào để nhận CFS nếu tôi cần? 

➢Đóng góp ý kiến CFS 

➢Kết thúc hội thảo 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES 
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MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO TRỰC 
TUYẾN HÔM NAY 

Mang đến cho quý vị cơ 
hội cung cấp phản hồi 

cho DDS về dịch vụ CFS 

Xem xét dự thảo mô tả về 
CFS 

CFS là dịch vụ dành cho 
những người lớn được 
phục vụ bởi một trung 

tâm khu vực & sống cùng 

gia đình họ 

Chia sẻ thông tin về một dịch vụ mới 
được gọi là "Hỗ Trợ Gia Đình Phối Hợp" 

(CFS) 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES 

6 



   
     

  

  
   

 
 

     

     

     

 

      

   
 

  
       

    
    

  
          

   

CUỘC HỌP CÁC BÊN LIÊN QUAN 

DDS đã gặp gỡ các nhóm bên liên quan trong suốt năm 

2022 để tiếp thu ý tưởng thiết kế CFS 

Trân trọng cảm ơn: 

• Ủy Ban Tư Vấn Người Tiêu Dùng của DDS 
• Những Người Tự Thân và Bênh Vực Quyền Lợi Gia Đình 

thuộc tổ chức Autism Society Inland Empire 

• Trung Tâm Hlub Hmong 
• Nhóm Tập Trung Người Mỹ Gốc Phi của DDS 
• Cộng đồng người khiếm thính và hạn chế khả năng nghe 

(Deaf+ community) 
• Nhóm Các Bà Mẹ Gốc Latinh (Latina Moms) 
• Hiệp Hội Phụ Huynh Nói Tiếng Nhật Của Trẻ Gặp Khó Khăn 

(JSPACC) 
• Hiệp Hội Phụ Huynh Gốc Trung Quốc Vì Người Khuyết Tật 

(CPAD) 
• Liên Minh Các Dịch Vụ Chăm Sóc Người Sa Sút Trí Tuệ 
• CDCAN - Marty Omoto 

• Colaboración, Liderazgo, Abogacía, Servicio y Educación 
(CLASE) 

• Trợ Giúp Thuyền Nhân Vì Sự Tiến Bộ Của Cộng Đồng 
• Bạn Hữu Của Trẻ Có Nhu Cầu Đặc Biệt (FCSN) 
• Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình Đặc Biệt 
• Nhóm phụ huynh nói tiếng Tây Ban Nha của Viện UC Davis 

MIND 
• Liên Minh Các Dịch Vụ Chăm Sóc Người Sa Sút Trí Tuệ 
• Liên Hiệp Tiếng Nói Người Khuyết Tật (DVU) 
• Các Trung Tâm Khu Vực và ARCA 
• Các nhóm và đối tác bênh vực quyền lợi như DRC, OCRA 

và SCDD 



 

   

  

  

   
 

 DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIA ĐÌNH PHỐI HỢP (CFS) LÀ GÌ? 

CFS: 
➢được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu riêng của người tiêu dùng 

và gia đình họ 
➢được cung cấp theo cách tôn trọng ngôn ngữ và văn hóa của họ 
➢chủ yếu được cung cấp tại gia đình và cộng đồng của một người 

CFS sẽ không thay thế hoặc sao chép bất kỳ dịch vụ hỗ trợ tự nhiên, dịch 
vụ chung hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác do trung tâm khu vực tài trợ 

Tối thiểu, nhu cầu về CFS phải được đánh giá hàng năm, báo cáo tiến độ 
hàng quý 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES 
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DỊCH VỤ CFS LÀ GÌ? (Tiếp theo) 

CFS có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc: 

1. Cung cấp những hỗ trợ cần thiết để cư trú thành công trong ngôi nhà của gia đình 

2. Cung cấp hỗ trợ & đào tạo cho người tiêu dùng và gia đình họ trong việc xác định những dịch vụ và chương trình 

hỗ trợ toàn diện được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu riêng của họ 
a) Kết hợp việc tạo ra các phương cách để vượt qua rào cản tiếp cận các nguồn lực chung và nguồn lực 

khác 

3. Cung cấp thông tin bổ sung về chẩn đoán đối với người tiêu dùng và chương trình hỗ trợ đã xác định 

4. Phối hợp, tạo sự nhất quán trong việc đào tạo giữa các nhà cung cấp cụ thể về nhu cầu của người tiêu dùng và 

gia đình 

5. Hỗ trợ lên lịch cung cấp dịch vụ (bao gồm cả các cuộc hẹn khám chữa bệnh và các cuộc hẹn khác) 

6. Xác định phương tiện giao thông 

7. Xác định các nhà cung cấp dự phòng sẵn sàng phục vụ 

8. Cung cấp kế hoạch tương lai cho người tiêu dùng sống với những người chăm sóc cao niên 

9. Cung cấp đào tạo cho người tiêu dùng để tối đa hóa khả năng độc lập 



    

  

   

 

 

  

     DỊCH VỤ CFS LÀ GÌ? (Tiếp theo) 

• Yêu cầu trình độ tối thiểu đối với nhân viên chăm sóc trực tiếp của CFS bao gồm việc 

nói ngôn ngữ chính của người tiêu dùng và gia đình họ và kiến thức về hệ thống trung 

tâm khu vực 

• Trong vòng 30 ngày đầu tiên làm việc với người tiêu dùng và gia đình họ, các nhà 

cung cấp CFS sẽ huấn luyện nhân viên chăm sóc trực tiếp của họ về hệ thống cung 

cấp dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sức khỏe hành vi và các Cơ 
Quan Khu Vực Về Người Cao Niên tại địa phương 

• Cá nhân sống cùng nhà với người tiêu dùng không được phép cung cấp dịch vụ CFS 



  

  

CFS KHẢ DỤNG Ở ĐÂU? 

CFS khả dụng ở 

tất cả 21 trung tâm khu 
vực 



   

   

AI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC DỊCH VỤ CFS? 

CFS dành cho người lớn 

(18 tuổi trở lên): 

Chọn sống trong 
ngôi nhà của 
gia đình họ 

Thuộc diện phục 

vụ của 

một Trung Tâm 

Khu Vực 



  

 

KHI NÀO CFS SẼ KHẢ DỤNG? 

Mùa Thu 2022 

• DDS sẽ ban hành hướng dẫn cho 21 
Trung Tâm Khu Vực 

Đầu năm 2023 

• Bắt đầu thí điểm CFS 



   

  

 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI NHẬN ĐƯỢC 
CFS? 

Nếu quý vị sống ở nhà với gia đình & nghĩ rằng 
quý vị cần CFS: 

• Hãy cho Điều Phối Viên Dịch Vụ thuộc Trung Tâm Khu Vực 
của quý vị biết rằng quý vị quan tâm đến dịch vụ CFS 

Nếu quý vị biết một người hoặc tổ chức có thể 
quan tâm đến việc trở thành nhà cung cấp 
CFS: 
• Yêu cầu họ liên hệ với Nhà Phát Triển Nguồn Lực tại Trung 

Tâm Khu Vực địa phương của quý vị 



 

 

  ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CFS 

Thảo Luận 

Chia Sẻ Suy Nghĩ & Đề Xuất của 
Quý Vị 

CALIFORNIA DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL SERVICES 
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Xin cảm ơn! 

Hãy gửi bất kỳ đóng góp ý 

kiến vào hoặc câu hỏi bổ sung 

nào đến địa chỉ 
CFS@dds.ca.gov 

mailto:CFS@dds.ca.gov



