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GỬI ĐẾN:

CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC

VỀ VIỆC:

CHƯƠNG TRÌNH TỰ QUYẾT: ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH CÁ NHÂN

Quy chế hiện hành cho phép điều chỉnh biểu giá đối với một số nhà cung cấp dịch vụ
theo hợp đồng trong một số trường hợp nhất định bao gồm nhưng không giới hạn khi
có sự thay đổi về mức lương tối thiểu của tiểu bang và việc thực hiện cải tổ biểu giá
theo mục 4519.10 của Bộ luật Phúc lợi và Định chế (W&I). Thư này đưa ra hướng
dẫn về việc điều chỉnh ngân sách cá nhân của
những người tham gia Chương trình Tự quyết (SDP) khi có sự điều chỉnh về biểu giá
đối với các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.
Phù hợp với mục 4685.8(m)(1)(A)(ii) của Bộ luật W&I, yêu cầu chứng nhận của trung tâm
khu vực rằng các khoản chi tiêu cho ngân sách cá nhân, bao gồm bất kỳ điều chỉnh nào, đã
xảy ra bất kể việc cá nhân tham gia vào SDP, ngân sách cá nhân của người tham gia có thể
được điều chỉnh trong các trường hợp sau:
•

Tăng mức lương tối thiểu của tiểu bang
o Ngân sách cá nhân có thể được tăng lên với số tiền cần thiết để trả
lương cho nhân viên phù hợp với mức lương tối thiểu của tiểu bang tăng
lên.

•

Thay đổi về biểu giá đối với các dịch vụ theo hợp đồng đã bao gồm trong việc tính
toán ngân sách cá nhân
o Biểu giá tăng lên hoặc giảm đi đối với các nhà cung cấp theo hợp đồng
và/hoặc các dịch vụ liên quan đến các khoản chi tiêu được sử dụng trong
việc tính toán ngân sách cá nhân.

•

Thay đổi về biểu giá đối với nhà cung cấp theo hợp đồng của một trung tâm khu
vực, đồng thời cung cấp các dịch vụ SDP
o Người tham gia mua dịch vụ SDP từ một nhà cung cấp đồng thời là
nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng của một trung tâm khu vực; và
o Người tham gia và nhà cung cấp đã đồng ý với một biểu giá cho dịch vụ
SDP bằng với (hoặc dựa trên tỷ lệ phần trăm của) biểu giá của nhà cung
cấp được xác lập thông qua quá trình tuyển lựa nhà cung cấp.

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

Các Giám đốc Điều hành Trung tâm Khu vực Ngày 15 tháng 9 năm 2022
Trang hai

Người tiêu dùng và thành viên gia đình nên liên hệ với trung tâm khu vực địa phương
của mình nếu có câu hỏi liên quan đến thư này. Các trung tâm khu vực có câu hỏi
nên liên hệ với Sở tại sdp@dds.ca.gov.
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