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GỬI ĐẾN:  CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC  
 
VỀ VIỆC:  CHƯƠNG TRÌNH TỰ QUYẾT: KÉO DÀI THỜI HẠN VÀ PHÁT TRIỂN 

GÓI CUNG CẤP CHUẨN HÓA 
 
Hướng dẫn ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Sở Dịch vụ Phát triển (Sở) trình bày các dịch 
vụ dành cho những người tham gia Chương trình Quyền Tự quyết (SDP) tiềm năng và 
gia đình của họ, những người đã hoàn thành định hướng SDP và đang chuyển tiếp sang 
ghi danh vào SDP. Mục đích của thư này là nhằm kéo dài các ngày cho cả Tùy chọn A và 
Tùy chọn B, như được mô tả trong hướng dẫn, giúp cho phép có đủ thời gian phát triển 
gói cung cấp chuẩn hóa trong việc cung cấp Hỗ trợ Tự Định hướng (Mã Dịch vụ 099). 
 
Kéo dài Thời hạn các Tùy chọn Hỗ trợ Chuyển tiếp Trước Ghi danh 
Tùy chọn A sẽ vẫn là tùy chọn khả dụng cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tùy chọn 
B, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2022, sẽ vẫn là tùy chọn khả dụng và sẽ trở 
thành tùy chọn duy nhất có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.  

Phát triển Gói Cung cấp Chuẩn hóa cho Hỗ trợ Tự Định hướng 
Sở sẽ tiếp tục làm việc với các trung tâm khu vực và các bên liên quan để phát triển gói 
cung cấp chuẩn hóa cho các nhà cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Tự Định hướng. Dự kiến gói 
cung cấp này sẽ dễ sử dụng và khả dụng trước ngày 01 tháng 3 năm 2023. Các trung 
tâm khu vực cần tiếp tục làm việc với cộng đồng địa phương để xác định các nhà cung 
cấp cho dịch vụ này. 
 
Nếu những người tham gia SDP hoặc gia đình của họ có câu hỏi liên quan đến thư 
này, họ cần liên hệ với điều phối viên dịch vụ trung tâm khu vực của mình. Các trung 
tâm khu vực có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến sdp@dds.ca.gov. 
 
Trân trọng,  
 
Người ký bản gốc: 
 
Tiến sĩ VICKI L. SMITH 
Phó Giám đốc 
Bộ phận Phát triển Chính sách và Chương trình 
 
Sao gửi: Xem trang tiếp theo.  

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2022/07/Person_Centered_Planning_and_Self_Directed_Supports_Guidance_07282022.pdf
mailto:sdp@dds.ca.gov
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Sao gửi: Các Quản trị viên của các Trung tâm Khu vực  
  Các Giám đốc Dịch vụ Người tiêu dùng của các Trung tâm Khu vực  
  Các Giám đốc Dịch vụ Cộng đồng của các Trung tâm Khu vực  
  Hiệp hội các Cơ quan Trung tâm Khu vực 
  Hội đồng Tiểu bang về Khuyết tật Phát triển 
  Nancy Bargmann, Sở Dịch vụ và Phát triển 
  Brian Winfield, Sở Dịch vụ Phát triển 
  Carla Castañeda, Sở Dịch vụ Phát triển 
  Jim Knight, Sở Dịch vụ Phát triển 
  Ernie Cruz, Sở Dịch vụ Phát triển 
  Suzy Requarth, Sở Dịch vụ Phát triển 




