
		

Tôi gọi cho ai để giới 
thiệu? 

 

 Dưới Ba Tuổi 

Cho em bé và trẻ chập 
chững từ sơ sinh đến 36 

tháng: 
Xin gọi số: (916) 978-6249 

 

 Trên Ba Tuổi 
Cho trẻ em trên ba tuổi cho 
đến tuổi trưởng thành: 

Xin gọi số: (916) 978-6317 
 

Những người thuộc bất cứ tuổi 
nào cũng đều có thể được giới 
thiệu đến ACRC. Đối với những 
người từ 18 tuổi trở lên vào lúc
giới thiệu, kết quả thẩm định phải 
xác định là tình trạng hội đủ điều 
kiện đã bắt đầu trước ngày sinh
nhật 18 tuổi của họ thì mới hội đủ
điều kiện nhận các dịch vụ của 
trung tâm vùng. 

 

 Địa Điểm Các Văn  
Phòng ACRC 

GRASS VALLEY 
333 Crown Point 
Circle, Suite 200 
Grass Valley, CA 

95945 
(530) 272-4231 

Fax (530) 272-4637

SACRAMENTO 
2241 Harvard 

Street, Suite 100 
Sacramento, CA 

95815 
(916) 978-6400 

Fax (916) 489-1033

 
PLACERVILLE 
344 Placerville 
Drive, Suite 1 

Placerville, CA 95667
(530) 626-1353 

Fax (530) 626-0162

SOUTH LAKE 
TAHOE 

Starlake Building 
2489 Lake Tahoe 
Boulevard, Ste. 1 

South Lake Tahoe, 
CA 96150 

(530) 542-0442 
Fax (530) 542-3436

 
ROSEVILLE 

1620 Santa Clara 
Drive, Suite 100 

Roseville, CA 95661
(916) 786-8110 

Fax (916) 978-6583

 
WOODLAND 

250 West Main 
Street, Suite 100 
Woodland, CA 

95695 
(530) 666-3391 

Fax (530) 666-3831

 
TRUCKEE 

13450 Donner Pass 
Road, Suite B 

Truckee, CA 96161
(530) 587-3018 

Fax (530) 550-2217
 
 

 
YUBA CITY 

950 Tharp Road, 
Suite 202 

Yuba City, CA 
95993 

(530) 674-3070 
Fax (530) 674-7228
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Phục vụ những người bị 
khuyết tật và gia đình họ 

 
 

Website của ACRC: 
www.altaregional.org 

 



		

Alta California Regional 
Center (ACRC) là gì? 
ACRC là một cơ quan bất vụ lợi của tư 

nhân làm việc theo hợp đồng với Bộ Dịch

Vụ Phát Triển California (Department of 

Developmental Services, DDS) để trợ giúp 

những người bị khuyết tật phát triển, trẻ em

dễ gặp nguy cơ bị khuyết tật phát triển và 

gia đình họ, có một cuộc sống khỏe mạnh

và hữu dụng trong cộng đồng của họ. 

ACRC là một cơ quan trong cộng đồng trợ

giúp những người bị các tình trạng hội đủ 

điều kiện, và gia đình họ, sử dụng các dịch 

vụ thiết yếu công và tư để đáp ứng các nhu

cầu cá biệt của họ . 

 

 

 

Alta California Regional Center là một trong 

hệ thống gồm 21 trung tâm vùng tại

California được thành lập theo Đạo Luật

Dịch Vụ Chậm Phát Triển Trí Khôn

Lanterman Năm 1969.  

 
 

 

 

Ai hội đủ điều kiện? 
Cư dân tại các Quận Alpine, Colusa, 
El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, 
Sierra, Sutter, Yolo và Yuba có thể được 
thẩm định xem có hội đủ điều kiện 
hay không. 

Chương Trình Early Start 
(Sơ sinh đến 36 tháng) 

Nếu quý vị có bất cứ lo ngại nào về mức 
phát triển của một trẻ, xin giới thiệu trẻ để 
được thẩm định về phát triển. 

Tư cách hội đủ điều kiện theo Đạo Luật 
Lanterman 

(Ba tuổi trở lên) 
Kết quả thẩm định và chẩn đoán của 
ACRC sẽ quyết định tư cách hội đủ điều 
kiện Trung Tâm Vùng cho những người từ 
ba tuổi trở lên. Các tình trạng hội đủ điều 
kiện gồm: 

 Khuyết tật trí tuệ (ID) 
 Bại não (CP)  
 Giật kinh 
 Tự kỷ (ASD) 
 Hoặc các tình trạng khác gây khiếm 

khuyết có liên quan mật thiết đến 
khuyết tật trí tuệ hoặc phải cần được 
điều trị tương tự 

Ngoài ra, chứng khuyết tật đó cũng phải 
đã bắt đầu trước khi đủ 18 tuổi, tiếp tục 
hoặc được dự liệu sẽ tiếp tục vô hạn định, 
và gây ra khiếm khuyết đáng kể cho 
những người đó. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Phải tốn bao nhiêu tiền 
cho các dịch vụ này? 
Dịch vụ thẩm định để quyết định về điều 
kiện được hưởng đều miễn phí. Nếu được 
kết luận là hội đủ điều kiện, dịch vụ quản trị 
sự vụ để lập một kế hoạch chương trình cá 
nhân (IPP) cũng được cung cấp miễn phí.  

Đối với cha mẹ của một số trẻ dưới 18 tuổi 
thì họ có thể phải đóng góp một phần phí 
tổn cho một số dịch vụ hoặc một khoản lệ 
phí gia đình đến tối đa là $200 mỗi năm dựa 
trên số người trong gia đình và lợi tức. Nếu 
có bất cứ khoản lệ phí nào áp dụng cho gia 
đình quý vị, Phối Hợp Viên Dịch Vụ của quý 
vị sẽ thông tin thêm về Chương Trình Lệ Phí 
Cha Mẹ, Chương Trình Tham Gia Phí Tổn 
Gia Đình và/hoặc Lệ Phí Chương Trình Gia 
Đình Hằng Năm khi cần. 

 

ACRC có thể cung 
cấp các dịch vụ gì? 
 Giới thiệu cố vấn về di truyền 
 Thẩm Định về Phát Triển để cung 

cấp các dịch vụ Can Thiệp Sớm 
cho trẻ sơ sinh 

 Thẩm Định và Chẩn Đoán cho 
những người trên ba tuổi 

 Hoạch Định Cá Nhân  
 Phối Hợp Dịch Vụ 
 Thông tin và giới thiệu 
 Mua các dịch vụ cần thiết 


