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THÔNG ĐIỆP GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

BÊN TRONG SỐ PHÁT HÀNH
NÀY CÓ GÌ:

Giám Đốc Điều Hành Lori Banales

Trung Tâm Khu Vực Alta California (ACRC-Alta California Regional Center )
đang tôn trọng sự lựa chọn và thúc đẩy tư duy lấy con người làm trung tâm
khi chúng tôi triển khai Chương Trình Tự Quyết Định (SDP-Self Determination
Program). SDP đại diện cho một lựa chọn thứ hai cho tất cả các khách hàng đủ
điều kiện, những người muốn có quyền tự do thiết kế một kế hoạch dịch vụ
hỗ trợ nhu cầu của họ trong khi chấp nhận mức độ trách nhiệm cao hơn trong
việc tiếp cận và quản lý các dịch vụ đó. Có nhiều hoạt động đang diễn ra trên
khắp trung tâm khu vực của chúng tôi để hỗ trợ tiếp cận và giáo dục về SDP
cho những người muốn tìm hiểu thêm. Chúng tôi đang lọc lõi lại hệ thống nội
bộ của mình trong khi nỗ lực chuyển đổi nhiều khách hàng hơn từ cung cấp
dịch vụ theo truyền thống sang tự quyết định. Khi chúng tôi tìm hiểu thêm,
chúng tôi có thể phát triển hiệu quả hơn. Bản tin này sẽ cung cấp thêm thông
tin liên quan đến SDP khi bạn đọc tiếp.
Trong khi ACRC đã dành thời gian và năng lượng để hỗ trợ SDP, chúng tôi cũng
đang tập trung vào việc tuyển dụng và xác định cách thức và khi nào các văn
phòng của chúng tôi sẽ được tái lập với các nhóm tuyệt vời của chúng tôi! Khi
tiểu bang đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo của việc đối phó với Covid-19,
trung tâm khu vực của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi đang áp dụng một lịch trình
làm việc kết hợp khi chúng tôi chào đón lực lượng lao động trở lại của mình.
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THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - TIẾP THEO
Giám Đốc Điều Hành - Lori Banales

Nhiều nhân viên tiếp tục làm việc tại văn phòng mỗi ngày để hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh cốt lõi và chúng tôi biết ơn
những cam kết của họ trong hai năm qua. Những người ở xa hoàn toàn sẽ ở các văn phòng tương ứng của họ tối thiểu
hai ngày mỗi tuần. Các văn phòng của chúng tôi đã mở cửa trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, tuy nhiên bạn sẽ nhận
thấy sự hiện diện của nhân viên khi họ bắt đầu đến các không gian của chúng tôi. Chúng tôi rất vui được tiến về phía
trước và nhận trách nhiệm của mình với tư cách là một cơ quan công khai luôn sẵn sàng phục vụ bạn! Chúng tôi rất mong
được tổ chức các cuộc họp và chào đón cộng đồng của chúng tôi trở lại khi chúng tôi hòa nhập êm thắm vào cuộc sống
bình thường mới này.

ĐIỂM NỔI BẬT VỀ NHÂN VIÊN
Terry Lipper, Điều Phối Viên Dịch Vụ trong đơn vị Grass Valley của chúng tôi. Terry đã
làm việc cho ACRC được 16 năm. Cô được thuê với tư cách là một nhà khái quát và
nắm giữ một số lượng lớn các dân cư, trẻ em, và người lớn sống độc lập, điều này đã
giúp cô có một nền tảng vững chắc trong vai trò của mình.
Terry thể hiện lòng trắc ẩn chân thành đối với người khác và thành thực mong muốn
giúp đỡ những người gặp khó khăn. Cô tin rằng đó là chìa khóa để phát triển lòng tin
và giao tiếp cởi mở với khách hàng và gia đình, đồng thời cho biết đây là sức mạnh
lớn nhất của cô. Terry là một người bênh vực mạnh mẽ và thể hiện phong cách hợp
tác, nhạy bén, hợp tác tốt với các khu học chánh, nhà cung cấp, và các cơ quan khác
có liên quan đến khách hàng của cô ấy. Trong một cuộc họp giữa các cơ quan gần
đây, Terry đã được khen ngợi vì khả năng giao tiếp và cộng tác của cô ấy như là một
phần của nhóm đa lĩnh vực.
Terry bày tỏ rằng khách hàng của cô ấy là lý do cô ấy ở lại Alta trong suốt những năm
qua. Cô ấy thích làm quen với mọi người và hỗ trợ họ trong việc xác định mục tiêu
cá nhân đồng thời khuyến khích họ phát huy hết tiềm năng của mình. Ngoài giờ làm
việc, Terry là một người ham đọc tiểu thuyết và có sở trường giới thiệu sách và “so
khớp” với những nội dung đọc mà họ có thể yêu thích.
Phương pháp lắng nghe tích cực, sâu sắc của Terry được khách hàng, gia đình, và
đồng nghiệp của cô đánh giá cao. Cô ấy có một khiếu hài hước thú vị, được yêu thích,
khiêm tốn, đáng tin cậy và tận tâm với công việc cô ấy làm. Cô ấy là một thành viên
quan trọng của đơn vị Grass Valley, và là một vốn quý của ACRC. Thật vinh dự khi
được biết và làm việc cùng Terry trong việc phục vụ khách hàng của chúng tôi.
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CHƯƠNG TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH (SDP)
Chương trình SDP đang được triển khai cao điểm tại Trung Tâm Khu Vực Alta California (ACRC). Vào ngày 1 Tháng Bảy,
2021 Chương Trình Tự Quyết Định (SDP) đã trở thành lựa chọn cung cấp dịch vụ thứ hai cho tất cả các khách hàng hội
đủ điều kiện. Trước Tháng Bảy 2021, mô hình dịch vụ SDP chỉ có sẵn cho các khách hàng được Bộ Dịch Vụ Phát Triển lựa
chọn để tham gia vào đợt triển khai đầu tiên.
Chương trình nhanh chóng trở nên phổ biến. Vào ngày 1 Tháng Bảy, 2021 ACRC có 12 khách hàng trong Chương trình
SDP. Tính đến ngày 1 Tháng Ba, 2022, ACRC có 79 khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình. Dữ liệu tháng 3 xác
nhận 51.9% khách hàng sử dụng mô hình dịch vụ SDP đại diện cho nhiều sắc tộc và 48.10% còn lại truy cập chương trình
là người da trắng. Khi số lượng khách hàng tiếp cận SDP tiếp tục tăng, ACRC đang tăng cường nhân viên hỗ trợ chương
trình. Vào ngày 1 Tháng Ba, hai Chuyên Gia Lựa Chọn Người Tham Gia (PCS) đã được thuê và người nộp đơn thứ ba đang
trải qua quá trình tuyển dụng. Nhân viên PCS sẽ cung cấp chương trình đào tạo về SDP và các dịch vụ do người tham gia
chỉ đạo và sẽ hỗ trợ các Điều Phối Viên Dịch Vụ (SC-Service Coordinators), nhóm lập kế hoạch, cũng như tiếp cận và giáo
dục cho các thành viên cộng đồng. Nhân viên PCS sẽ hỗ trợ các nhóm lập kế hoạch chuẩn bị ngân sách, và tìm hiểu về quy
trình SDP, giúp sắp xếp hợp lý và hướng dẫn những người tham gia trong suốt quy trình.
SDP được xây dựng dựa trên năm nguyên tắc: hỗ trợ, xác nhận, thẩm quyền, trách nhiệm và tự do. Chương trình SDP
cung cấp cho người tham gia rất nhiều sự linh hoạt. Ví dụ, những người tham gia có thể chọn thuê một người mà họ biết
như thành viên gia đình, bạn bè hoặc một người nào đó trong cộng đồng để cung cấp dịch vụ. Người tham gia sử dụng
Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính (FMS) để thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ của họ và cũng có thể, tùy thuộc vào mô hình
FMS đã chọn, xác định mức lương và quyền lợi cho nhà cung cấp dịch vụ của họ. Trong hệ thống dịch vụ truyền thống,
ACRC ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ được cung cấp để phục vụ khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ được
cung cấp dịch vụ xác định mức lương và quyền lợi cho nhân viên của họ và cuối cùng lập hóa đơn cho trung tâm khu vực
để nhận thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp.
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CHƯƠNG TRÌNH TỰ XÁC ĐỊNH (SDP)- TIẾP THEO -CONT.
ACRC đã và đang Hợp tác với Ủy Ban Tư Vấn Tự Quyết Định (SDAC) để thực hiện chương trình SDP. Tư cách thành viên
SDAC bao gồm khách hàng, gia đình và thành viên cộng đồng do ACRC và Hội Đồng Tiểu Bang về Người Khiếm Khuyết
Về Phát Triển Bổ Nhiệm. Ủy ban họp vào thứ Tư tuần thứ hai của mỗi tháng. Các cuộc họp được mở cho công chúng, vui
lòng truy cập trang web của chúng tôi để xem nghị trình làm việc và liên kết Zoom. Các khuyến nghị và quan điểm mà
SDAC đưa ra đều có giá trị và được đánh giá cao. Một đề xuất như vậy là đề xuất để làm cho trang web của chúng tôi
dễ tiếp cận hơn cho khách hàng và cộng đồng. Định dạng được thiết kế lại cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào định
hướng trực tuyến của SDP, cung cấp cho người dùng tùy chọn nhận thông báo khi thông tin mới được đăng và một liên
kết được tạo để cho phép gửi bình luận công khai bằng văn bản tới SDAC.
Vào Tháng Năm 2021, SDAC đã tạo ra một nhóm Ad Hoc để cộng tác với các nhà cung cấp dịch vụ được cung cấp nhằm
tạo cơ hội phục vụ khách hàng trong SDP. Nhóm Ad Hoc đã tổ chức hai khóa đào tạo cho các nhà cung cấp dịch vụ vào
Tháng Mười Một 2021 và gần đây đã trình bày hai phiên thông tin về chủ đề FMS và Tạo Thuận Lợi Độc Lập. Vào Tháng
Mười Một 2021, SDAC đã tạo một nhóm phụ để giúp xác định việc sử dụng số tiền đô la của quỹ thực hiện SDP cho vùng
lưu vực của ACRC và để xem xét các đề xuất. Vào ngày 3 Tháng Hai, 2022, Leap of Faith Family to Family, một tổ chức
phi lợi nhuận, đã cung cấp hai định hướng ảo SDP cho khách hàng và gia đình ACRC bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Nhóm phụ tiếp tục gặp gỡ và thảo luận về các nhu cầu và ưu tiên của SDP trong vùng lưu vực của ACRC.
Khách hàng muốn nhận được dịch vụ của họ thông qua mô hình SDP phải tham dự một buổi hướng dẫn có thể truy cập
trên trang web của chúng tôi. Định hướng có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog, tiếng
Hàn Quốc và ngôn ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ. ACRC cam kết cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ một cách công bằng. Vui lòng
liên hệ với SC của bạn nếu cần hỗ trợ để truy cập định hướng trực tuyến.

BAN TƯ VẤN TỰ XÁC ĐỊNH CỦA ACRC (SDAC)
•
•
•
•
•
•

Thành viên SDAC:
Benita Shaw
Lisa Cooley
Kenya Martinez
Sonya Bingaman
Peter Mendoza
Karen Mulvany

Các thành viên không có trong hình
• Carmen Delgado
• Kimberly Terrell
• Meena Kalyanasundaram
• Tracy Lightenberg
• Pam Chueh
• Tom Hopkins
• Kelsey Handcock
• Daniel Meadows
• William Reed
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GÓC
KHÁCH
HÀNG

Chào Mọi Người! Tên tôi là Michelle Rewerts. Tôi là khách hàng của Trung Tâm Khu Vực Alta California
và là thành viên của Ủy Ban Cố Vấn Khách Hàng. Sở thích của tôi là nấu ăn, tập yoga, khiêu vũ, ca hát,
đọc sách, diễn xuất và làm nghệ thuật và thủ công. Tôi đã sống một mình trong 23 năm qua.
Tôi thích sống độc lập bởi vì tôi là con người của chính mình và tự mình đưa ra quyết định. Tôi thích
hoạt động tình nguyện trong cộng đồng. Tôi đi nhà thờ và làm việc trong nhà trẻ vào các ngày Chủ nhật.
Tôi thích làm việc với trẻ mới biết đi và đồng thời hỗ trợ giáo viên trường Chủ nhật của mình trong các
hoạt động dành cho trẻ em lớp 5 và lớp 6. Tôi đọc những câu chuyện trong thánh kinh và lập kế hoạch
hoạt động cho chúng. Tôi đang suy nghĩ về việc quay lại Đại học Yuba trong tương lai vì tôi muốn học
thêm về cách nói trước đám đông.
Nếu bạn đang nghĩ đến việc sống cho riêng mình, lời khuyên của tôi là hãy sống về thể chất, tình cảm
và chuẩn bị về mặt tài chính vì bạn sẽ cần thanh toán các hóa đơn của mình. Tôi đã học được cách sống
của riêng mình trước khi tôi chuyển ra khỏi nhà của cha mẹ tôi. Tôi đã mất hai năm để lập kế hoạch và
chuẩn bị, tôi muốn chuyển đổi êm thắm sang cuộc sống độc lập. Người hướng dẫn dịch vụ sống độc lập
của tôi đã dạy tôi cách thanh toán hóa đơn và trở thành người nhận tiền của chính tôi.

ĐIỂM NỔI BẬT VỀ KHÁCH HÀNG
Xin Chào Thế Giới, hãy gặp Edison Jun! Edison là một thiếu niên 16 tuổi đầy sáng tạo và khao
khát cống hiến cho cộng đồng của mình. Cha mẹ của Edison ghi nhận sự thành công của em
nhờ vào nhiều liệu pháp mà em nhận được khi còn nhỏ, bao gồm Liệu Pháp Lời Nói, Liệu Pháp
Hành Vi Nhận Thức và Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng. Các liệu pháp đã giúp Edison kết nối với
mọi người ở mức độ sâu hơn và tạo ra những kết nối ngoài đời thực. Edison, đang học lớp 9,
theo học tại Capital Innovations Academy và em đang theo học các lớp Toán và Tiếng Anh tại
Trường Cao đẳng Sac City. “Công việc mơ ước của tôi là trở thành một kỹ sư và chuyên viên về
môi trường, để bảo vệ Trái đất và cứu các nhà máy của chúng ta khỏi ô nhiễm, cháy rừng và
các thảm họa khác. Những cách mà tôi giúp đỡ là tái chế, sử dụng chai nước có thể tái sử dụng
và tiết kiệm năng lượng.”
“Tôi cũng thích giúp đỡ người khác. Năm ngoái, tôi đã tình nguyện tham gia iCan Bike Camp trong một tuần để giúp
Josh, một vận động viên trẻ đặc biệt, đạp xe. Em ấy đã phải vất vả trong một tuần và cuối cùng em đã có thể đạp xe
với một nụ cười thật tươi. Tôi rất tự hào về Josh. Mục tiêu của tôi là giúp đỡ nhiều vận động viên trẻ đặc biệt hơn bằng
cách tham gia vào nhóm lãnh đạo của Thế Vận Hội Đặc Biệt Bắc California và làm tình nguyện viên tại Thế Vận Hội Đặc
Biệt 2022 của Hoa Kỳ.” Bản thân Edison là một vận động viên bơi lội thi đua, anh ấy tham gia vào hai đội bơi: Special
Olympics Northern California và Spare Time Aquatic Sharks. Edison đã giành được tổng cộng 8 huy chương vàng.
Michael Phelps là tấm gương mẫu của Edison. “Michael mạnh mẽ và nhanh nhẹn, đặc biệt là trong kiểu bơi Bướm.”
Edison gần đây đã lập kỷ lục cá nhân khi bơi cự ly 100 mét tự do trong thời gian dưới một phút. Mục tiêu tiếp theo của
em là phá kỷ lục của chính mình! “Cuộc gặp gỡ bơi lội ấn tượng nhất của tôi là Cuộc Gặp Gỡ Bơi Lội Nam Hàn diễn ra
vào năm 2019. Tôi đã bơi trong một hồ bơi dài 50 mét. Đã lâu đến mức tôi không cần phải lật người để bắt đầu một
vòng bơi đua khác.”
Sáng tạo là sức mạnh lớn nhất của Edison. “Tôi thích dừng video chuyển động. Dừng chuyển động là một loại hoạt
hình mà bạn di chuyển nhân vật của mình một chút và chụp ảnh từng khung hình. Khi bạn chiếu tất cả các hình ảnh,
bạn sẽ thấy hoạt hình mà không cần di chuyển đôi bàn tay. “Tôi là người chiến thắng trong cuộc thi Biến Đổi Khí Hậu
cho dừng video chuyển động mà chị gái tôi đã giúp tôi ghi hình và chỉnh sửa. Đây là liên kết Video Người Chiến Thắng
Thách Thức về Khí Hậu 2020 : https://youtu.be/B0MDsmQuV-Y. “Tôi chia sẻ những sáng tạo của mình với mọi người
để họ có thể nhìn thấy chúng. Những bộ phim sẽ khiến họ cười sảng khoái và thích thú. Tư duy tích cực của tôi luôn nói
với tôi rằng hãy vượt qua chính mình, làm hết sức mình, làm những gì bạn cảm thấy là đúng và tận hưởng nó cho chính
mình.” Để xem thêm các sáng tạo của Edison bao gồm cả bài nói chuyện TEDx của anh ấy, hãy truy cập liên kết sau:
https://www.youtube.com/results?search_query=edison+jun.
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PHÂN PHỐI XÉT NGHIỆM NHANH COVID
Vào đầu Tháng Giêng 2022, ACRC bắt đầu nhận được báo cáo về sự gia tăng đột biến các trường hợp COVID liên quan
đến Biến Thể Omicron. Đồng thời, trên toàn quốc đã có sự thiếu hụt các xét nghiệm nhanh COVID và việc nhận kết quả
xét nghiệm từ các phòng thí nghiệm bị chậm trễ. Một số nhà cung cấp dịch vụ bắt đầu đình chỉ các dịch vụ đến tận nơi.
ACRC đã có thể đảm bảo nguồn cung cấp các xét nghiệm nhanh từ Ban Y Tế Công Cộng Quận Sacramento và các nhà cung
cấp dịch vụ do ACRC cung cấp đã đồng ý hỗ trợ việc phân phối cho các nhà cung cấp nhỏ hơn trong toàn bộ vùng lưu vực.

Vào Tháng Hai 2022, Bộ Dịch Vụ Xã Hội, Trung Tâm Khu Vực và các đối tác cộng đồng của Tiểu bang California đã phân
phối bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh cho các cơ sở chăm sóc. Văn phòng Thành phố Yuba, Woodland, và Sacramento của
chúng tôi đã tổ chức những sự kiện này. UCP cũng quay trở lại và hỗ trợ phân phối này.
Ảnh theo chiều kim đồng hồ từ phía trên bên trái. (1) Yuba City SC's Kimberly Day, Trisann Chipchase, Sukhjeavan
Dhesi, và CSM Jaspreet Mann, (2) Nhân Viên Của On My Own Arthur Richardson và Sarah Forte, (3) Tài xế UCP
Marilyn Wells và Rico Hernandez, (4) Bang California Giám Đốc Sở Dịch Vụ Xã Hội, Kim Johnson và Giám Đốc Dịch Vụ
Cộng Đồng của ACRC John Decker tại chương trình tặng quà CCL, (5) Nhân viên CCL chuẩn bị thiết lập, (6) Woodland
CSM Katherine Weston và Trợ Lý Điều Hành Zach Horch.
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CẬP NHẬT PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN
Các thay đổi về tài nguyên trong quý trước

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Mới
Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Ngày Cho Trẻ Em Liệu Pháp Giải Trí Chuyên Biệt
• Ridgeline Pediatric Olivehurst
• Phục Hồi Chức Năng Cưỡi Ngựa Trị
Liệu và Off Track
Đào Tạo Cá Nhân hoặc Gia Đình
Dịch Vụ Trị Liệu Đặc Biệt
• Chương Trình Nghỉ
Dưỡng Năng Lực Merakey
• Mindset Wellness
Đào Tạo Hội Nhập Cộng Đồng
• Prime Adult Development, Inc

Vận Chuyển
• Access Medical Care, Inc.

Khu dân cư
• Love and Serenity of Elk
Grove II
• Edenic Haven #3
• Ofodire Care Home II
• Pond Brook Home, Inc.
Dịch Vụ Trị Liệu Đặc Biệt
• Mindset Wellness

Khả Năng Tiếp Cận Môi Trường
• Grimes Heating and Air Inc.

Điểm Nổi Bật về Dịch Vụ Cộng Đồng
Dịch Vụ Hỗ Trợ Nuôi Dạy Con Cái
Bạn có biết ACRC cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nuôi dạy con cái chuyên biệt cho các khách hàng là người lớn của trung tâm
khu vực đang mang thai hoặc hiện đang là cha mẹ không? Dịch vụ này bao gồm đào tạo và giáo dục để hỗ trợ sự phát
triển lành mạnh của trẻ em thuộc các khách hàng của trung tâm khu vực. Dựa trên phản hồi từ các nhà cung cấp dịch
vụ và để tăng việc sử dụng dịch vụ này, Chuyên Gia Dịch Vụ Cộng Đồng ACRC, Isabella Vega, đã tổ chức một phiên họp
dành cho nhân viên quản lý hồ sơ của ACRC vào ngày 9 Tháng Ba, 2022. Các điều phối viên dịch vụ đã tìm hiểu thêm về
các loại hỗ trợ này và gặp gỡ các nhà cung cấp dịch vụ.
ACRC có ba nhà cung cấp hiện đang cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Nuôi Dạy Con Cái:
• Giấy Thông Hành để Học Tập - Phục vụ Yuba City/Marysville, Sacramento, West Sacramento, Roseville,
Natomas, Auburn, North Highlands, Elk Grove, Rancho Cordova, Antelope, Carmichael, Davis, Woodland
https://passport2learn.com/parenting-support-services/
• Trên Các Dịch Vụ Sống Độc Lập Của Riêng Tôi - Phục vụ Sacramento, Carmichael, West Sacramento,
Elk Grove, Fair Oaks, Citrus Heights, Rocklin, Roseville, Lincoln, Rancho Cordova, Folsom
https://onmyown-web.com/empowered-parenting-program/
• Huấn Luyện Hướng Tới Sự Tự Cường - Phục vụ Sacramento, Carmichael, West Sacramento, Elk
Grove, Galt, Woodland, Davis, Fair Oaks, Citrus Heights, Rocklin, Roseville, và Rancho Cordova
https://pcpsac.com/our-programs

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đã Đóng
Khu dân cư
Dịch Vụ Y Tế/Điều Trị/Đào Tạo Chuyên Ngành
• Các Chiến Lược Thay Đổi
• Nhà Chăm Sóc Gia Đình Nhỏ Hardesty
○ Thay đổi quyền sở hữu. ACRC khám phá cung cấp
○ Chưa phục vụ bất kỳ khách hàng ACRC nào
cho chủ sở hữu mới WellSpace Health.
trong hơn bốn năm.
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ACRC THEO CÁC CON SỐ
Bạn có biết rằng ACRC đang tăng khoảng 1000 khách hàng mỗi năm không?
Đây là những người chúng tôi phục vụ kể từ ngày 21 Tháng Ba, 2022:
Early Start - 2,348
Khách Hàng Của Lanterman - 24,841
Tổng cộng = 27,189

CÁC CHUYÊN GIA MÀ NGƯỜI THAM GIA LỰA CHỌN

Các Chuyên Gia Mà Người Tham Gia Lựa Chọn (PCS) là những chuyên gia về các vấn đề trong các lựa chọn dịch vụ
của trung tâm khu vực nhằm tăng cường sự lựa chọn và kiểm soát của người tiêu dùng thông qua Chương Trình Tự
Quyết Định (SDP) và trong các dịch vụ do người tham gia hướng dẫn. Để biết thêm thông tin về các chức vụ này,
vui lòng xem hướng dẫn DDS PCS ngày 4 Tháng Mười Một, 2021 đính kèm. ACRC đã thuê ba Chuyên Gia Mà Người
Tham Gia Lựa Chọn. Hai Chuyên Gia, Cynthia và Samantha, đã bắt đầu.
Cynthia James

Samantha Carr

Sắp Ra Mắt

PCS thứ ba sẽ
gia nhập ACRC
vào giữa Tháng
Tư 2022

TIỂU SỬ NGHỆ SĨ NỔI BẬT
Tên: Cindy Benson Nghệ Sĩ Đa Phương Tiện & Kỹ Thuật Số, Weaver,
Potter, Nhà Thiết Kế Đồ Trang Sức
Từ Cindy: Tên tôi là Cindy Benson tôi thích được trở thành một phần
của Trung Tâm Nghệ Thuật Khu Phố. Tôi thích vẽ hoa và phong cảnh,
làm việc với đồ trang sức và hơn hết là đan dệt. Tôi có tác phẩm
nghệ thuật của mình để bán trong cửa hàng Etsy của chúng tôi, trên
TeeSpring, và tại một cửa hàng Cà phê địa phương ở Grass Valley.
Khi tôi kiếm được séc lương từ việc bán tác phẩm nghệ thuật của
mình, tôi cảm thấy khá thoải mái. Mặc dù vậy, tôi không làm việc vì
tiền, tôi làm việc vì cảm thấy vui và tôi thích được ở cùng với nhân
viên NCA và bạn bè của mình.
Từ Trung Tâm Nghệ Thuật Khu Phố: Cindy tham vọng sáng tạo nghệ
thuật sôi động có mục đích. Cô ấy độc quyền tạo ra những thứ bạn
có thể mặc hoặc sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Các thiết kế đồ
trang sức và dệt của cô rất tiến bộ nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp cổ
điển chỉ có trong các tác phẩm nghệ thuật làm bằng tay.
Làm thế nào chúng tôi có thể mua tác phẩm của bạn?
https://www.ncagrassvalley.org (có liên kết đến cửa hàng Etsy)
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TIỂU BANG CALIFORNIA--CƠ QUAN Y TẾ VÀ DỊCH VỤ NHÂN SINH

Thống đốc GAVIN NEWSOM

SỞ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN
1215 O Street, MS 9-90
Sacramento, CA 95814
TTY: 711
(833) 421-0061

Ngày 4 tháng 11 năm 2021
GỬI ĐẾN:
VỀ VIỆC:

CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC
CÁC CHUYÊN VIÊN LỰA CHỌN DÀNH CHO NGƯỜI THAM GIA

Đạo luật Ngân sách (Budget Act) năm 2021 đã bổ sung 7,2 triệu USD để tài trợ cho các
Chuyên viên Lựa chọn Dành cho Người tham gia (Participant Choice Specialist) có thời hạn
giới hạn trong ba năm cho mỗi trung tâm khu vực. Các vị trí này sẽ đóng vai trò là các chuyên
gia về lĩnh vực cụ thể trong các tùy chọn dịch vụ ở trung tâm khu vực nhằm tăng cường sự lựa
chọn và khả năng kiểm soát của người tiêu dùng trong các dịch vụ hướng đến người tham gia
và Chương trình Tự quyết (Self -Determination Program, SDP), và sẽ không mang tính trường
hợp.
Các Chuyên viên Lựa chọn Dành cho Người tham gia phải hoàn toàn tận tâm hỗ trợ các điều
phối viên dịch vụ của trung tâm khu vực, hỗ trợ người tiêu dùng và các gia đình chuyển đổi kịp
thời sang SDP và xây dựng kiến thức về thể chế cho trung tâm khu vực đối với các tùy chọn
dịch vụ hướng đến người tham gia, bao gồm cả SDP. Phù hợp với quy chế và hợp đồng với
trung tâm khu vực, Sở Dịch vụ Phát triển (Sở) yêu cầu các trung tâm khu vực tạo điều kiện cho
việc chia sẻ thông tin liên quan đến SDP (ví dụ: hoạt động ghi danh, các rào cản đối với việc ghi
danh, hướng dẫn của Sở, các phương pháp tốt nhất của trung tâm khu vực) giữa mỗi trung tâm
khu vực và Sở. Trung tâm khu vực có thể chọn các Chuyên viên Lựa chọn Dành cho Người
tham gia của mình để trợ giúp việc hoàn thành nhiệm vụ này. Các Chuyên viên Lựa chọn Dành
cho Người tham gia nhằm hỗ trợ trung tâm khu vực thực hiện một số trách nhiệm liên quan đến
SDP và các tùy chọn dịch vụ hướng đến người tham gia. Những trách nhiệm này bao gồm,
nhưng không giới hạn ở:
1.

Cung cấp thông tin chính xác cho nhân viên trung tâm khu vực, người tiêu dùng và các
gia đình về tất cả các tùy chọn dịch vụ hướng đến người tham gia, bao gồm các quy
định của tiểu bang và liên bang trong đó xác định mục đích sử dụng quỹ SDP được
phép và không được phép.

2.

Đào tạo các điều phối viên dịch vụ, nhân viên trung tâm khu vực tham gia vào quá
trình điều trần công bằng và các nhân viên trung tâm khu vực khác, nếu cần, về các
nguyên tắc tự quyết, cách thức nhận các dịch vụ thông qua SDP và quyền của những
người tham gia SDP. Việc đào tạo có thể được tiến hành cùng với sự phối hợp của
ủy ban cố vấn tình nguyện viên địa phương. [Bộ luật Phúc lợi và Định chế (Welfare
and Institutions, W&I) mục 4685.8(r)(9)]

3.

Đáp ứng các mục tiêu và quy chuẩn về ghi danh của SDP. [[Bộ Luật W&I mục
4685.8(r)(1)]

4.

Nâng cao nhận thức về các tùy chọn dịch vụ hướng đến người tham gia thông qua nỗ
lực xác định các mối quan ngại và rào cản đối với việc ghi danh, giảm các rào cản đã
xác định và bằng cách cung cấp thông tin và đào tạo người tiêu dùng, các gia đình và
nhà cung cấp về các tùy chọn dịch vụ hướng đến người tham gia.

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

Các Giám đốc Điều hành Trung tâm Khu vực
Ngày 4 tháng 11 năm 2021
Trang hai

5.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp cận và đào tạo cho các cộng đồng đa dạng và
thu thập ý kiến đóng góp từ các bên liên quan về hiệu quả của hoạt động tiếp cận và
đào tạo cũng như các chiến lược khác. Kế hoạch sẽ bao gồm thông tin về tất cả các
tùy chọn dịch vụ hướng đến người tham gia, bao gồm cả SDP. [Bộ Luật W&I mục
4685.8(r)(2)]

6.

Hoàn thành việc duyệt xét bổ sung đối với ngân sách dành cho người tham gia vượt
quá ngưỡng quy định và sử dụng thông tin tổng hợp để xác định hoạt động đào tạo bổ
sung, hướng dẫn chương trình và xác minh việc tuân thủ các yêu cầu của tiểu bang
và liên bang. [Bộ Luật W&I mục 4685.8(r)(5)]

7.

Làm việc với những người tiêu dùng hội đủ điều kiện và gia đình của họ về việc đăng
ký Medi-Cal. [Bộ luật W&I mục 4685.8(r)(4)]

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. Quý vị có thể gửi
câu hỏi từ các trung tâm khu vực đến sdp@dds.ca.gov.
Trân trọng,
Người ký bản gốc:
BRIAN WINFIELD
Phó Giám đốc
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
Nancy Bargmann, Sở Dịch vụ và Phát triển
Maricris Acon, Sở Dịch vụ và Phát triển
Tim Travis, Sở Dịch vụ và Phát triển
Erica Reimer Snell, Sở Dịch vụ và Phát triển

