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ALTA CONNECTIONS
LIÊN KẾT ALTA
Bản Tin Cập Nhật Về Khách Hàng, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, và Nhân Viên Hàng Quý

THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Thông tin thêm về nghệ sĩ
nổi bật của chúng ta Jemel
Williams pg. 8

Giám Đốc Điều Hành Lori Banales
Không khí Mùa thu hiện đang tràn về và cùng với sự chuyển mùa là cảm giác
năng lượng tươi mới cũng như tận tụy trong việc đẩy nhanh các sáng kiến
của cơ quan chúng tôi sang giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi đã xây dựng một
số hoạt động theo kế hoạch, được chủ động kết nối với các mục tiêu trong Kế
Hoạch Chiến Lược, Cam Kết Thực Hiện, và Biện Pháp Khuyến Khích Thực Hiện
trên toàn tiểu bang sớm sẽ được công khai. Cộng đồng chúng ta đã chia sẻ
những gì là quan trọng đối với họ và ACRC đã kết hợp nhiều trong số những
đề xuất này. Chúng tôi rất biết ơn khi có các bên liên quan tham gia vào quá
trình cũng như đóng góp vào việc lên kế hoạch cho tương lai. Trong hai tháng
tới, ACRC sẽ cung cấp một bản cập nhật tóm tắt về các hoạt động theo Hợp
Đồng Thực Hiện được xác định trong năm qua và yêu cầu cộng đồng đưa ra
thêm phản hồi để cân nhắc khi chúng tôi xây dựng các hoạt động mới để hỗ
trợ kết quả tốt hơn xuyên suốt các biện pháp chính sách theo quy định của
tiểu bang. Chúng tôi có một email dành riêng cho việc tiếp nhận thông tin:
performancecontractfeedback@altaregional.org. Dự thảo kế hoạch sẽ được
chia sẻ tại Cuộc Họp Ban Giám Đốc tháng 11/2022. Sẽ có thông báo công khai.
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THÔNG ĐIỆP CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - TIẾP THEO
Giám Đốc Điều Hành - Lori Banales

Mặc dù các sáng kiến thúc đẩy cải tiến chất lượng là rất quan trọng đối với ACRC, sự kết nối giữa năng lượng tươi mới
và lòng tận tụy của nhân viên chúng tôi cũng vậy. Tháng 8, chúng tôi đã đến với nhau trong cuộc Họp Nhân Viên trực
tiếp đầu tiên kể từ tháng 5/2019. Một ngày thật kỳ diệu! Chúng tôi đã vui thích đoàn tụ với các đồng nghiệp mà chúng
tôi đã không gặp trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, đồng thời nhân cơ hội này để gặp gỡ những nhân viên
đã được tuyển dụng từ tháng 3/2020. Chúng tôi đã kỷ niệm nhiều năm công tác, những khách hàng nổi bật đã khiến
chúng tôi ngạc nhiên về tài năng của họ, và thậm chí đã lẻn lút tham gia những khoảnh khắc đào tạo cặp đôi. Chúng tôi
kết thúc cuộc họp bằng bữa trưa và tiếp tục tình bạn bè. Đến với nhau trực tiếp đã thúc đẩy tầm quan trọng của các
mối quan hệ và sức mạnh của cộng đồng lao động. Bầu không khí đã có thêm một tầng phấn khích mà có thể được quy
cho sự chuyển mùa này.

ĐIỂM SÁNG KHÁCH HÀNG - ANH HÙNG ĐẾN Ở MỌI TẦM VÓC
Điều Phối Viên Dịch Vụ Văn Phòng Placerville - Diane Morris

Đó là một đêm như mọi đêm khác trong nhà khi Matthias, 5
tuổi, một khách hàng bị bệnh tự kỷ của Alta, nhìn thấy bà của
mình “Gaga” đang ho nhiều và khó thở. Em phản ứng cấp kỳ
và gọi 911, rồi đánh thức mẹ em dậy để báo tin cho mẹ là bà
Gaga bị khó thở và em đã gọi sự trợ giúp. Các nhân viên y tế đã
nhanh chóng đến và phát hiện bà Gaga, bị bệnh tiểu đường,
có lượng đường trong máu trên 800 và sẽ hôn mê trong 30
phút nếu sự trợ giúp chưa tới. Bà Gaga đã được nhanh chóng
đưa đến phòng hồi sức tích cực (ICU) của bệnh viện và đã ở
trong bệnh viện 4 ngày.
Matthias đã khóc òa khi họ đưa bà em đi và lính cứu hỏa đã
đến bên và khen ngợi em về những gì em đã làm và đưa cho
em một huy hiệu dán tặng em danh hiệu “Lính Cứu Hỏa Bậc
1”. Bà Gaga giờ đã có thể trở về nhà và gia đình vô cùng kinh
ngạc về những gì Matthias đã làm và cách em có thể phản ứng
trong trường hợp khẩn cấp. Mẹ của Matthias đã nhận xét là
Matthias rõ ràng biết nhiều hơn những gì em có thể thể hiện
và mẹ em đã công nhận các dịch vụ ABA mà em đã nhận được
trong nhiều năm đã giúp phát triển kỹ năng và kiến thức của
em, ngoài những sự hỗ trợ và hoạt động tận tâm mà gia đình
đã cung cấp cho em. Một khoảnh khắc tỏa sáng đời sống của
một trong những khách hàng của chúng tôi. Một sự phản ánh
về sức mạnh và khả năng của tất cả chúng ta.
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ĐIỂM NỔI BẬT VỀ NHÂN VIÊN

Họp Nhân Viên
Tiến Hành Lễ Kỷ Niệm
20 năm

10 năm

30 năm
25 năm

35 năm

15 năm

Tạo Kỷ Niệm

Tìm Hiểu Thêm

Tháng 8/2022
3

ĐIỂM NỔI BẬT VỀ KHÁCH HÀNG
MATT HARMETZ

Xin chào mọi người, tôi tên là Matt Gareth Harmetz. Tôi năm nay 30 tuổi và trong vài tháng qua, tôi có viết một cuốn
sách về những trải nghiệm của tôi với chứng đa dạng thần kinh, chứng rối loạn vận động, và chứng tự kỷ. Tôi đã luôn
được truyền cảm hứng và động lực từ những cuốn sách tự học hoàn thiện bản thân. Tôi vừa đọc xong hai cuốn sách của
Tác giả Devon Price: “Sự Lười Biếng Không Tồn Tại” và “Khám Phá Các Diện Mạo Mới của Chứng Tự Kỷ Mở Ra Chứng
Đa Dạng Thần Kinh”. Hai cuốn sách này đã đặc biệt truyền cảm hứng cho tôi chọn “một con đường ít người đi hơn” và
trở thành người ủng hộ của chính mình và người ủng hộ của những người khác.
Sau khi tốt nghiệp trường Đại Học UC Berkeley, tôi đã làm việc cho một khách sạn/sòng bạc lớn ở Las Vegas trong
chương trình đào tạo quản lý của họ. Công việc rất áp lực vì hầu hết các nhiệm vụ quản lý hành chính đều cực kỳ khó
với tôi vì Chứng Tự Kỷ và Chứng Rối Loạn Vận Động. Tôi đã bị trầm cảm và vào thời điểm đó chưa là khách hàng của
trung tâm khu vực - và không biết tìm sự trợ giúp ở đâu.
Tôi cuối cùng đã làm quen với Mind Institute (Viện Tâm Trí) và điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã làm tình nguyện
cho Fly Brave Foundation và dạy diễn thuyết và là huấn luyện viên cuộc sống cho các bạn đồng trang lứa. Việc tham gia
diễn thuyết đáng chú ý nhất của tôi là diễn thuyết tại Học Viện Mùa Hè MIND về Khuyết Tật Phát Triển Thần Kinh của
UCD năm 2019. Năm 2020, tôi đã nhận dịch vụ từ một nhà cung cấp của trung tâm vùng, Tổ Chức Dịch Vụ Người Khuyết
Tật Phát Triển (DDSO), và họ đã đề nghị tôi tìm nhiều cơ hội tình nguyện hơn trong việc vận động chính sách. Điều này
dẫn đến việc tôi tìm hiểu về vị trí tình nguyện tại Meristem, nhưng thay vì chỉ là tình nguyện viên, tôi đã được đề nghị
một vị trí có lương của Meristem với tư cách là người hướng dẫn kỹ năng làm việc và người đào tạo Chương Trình Góc
Nhìn Đổi Mới về Chứng Tự Kỷ (TAP). Ngoài làm việc với Meristem, tôi đã làm việc cho Văn Phòng Kho Bạc Tiểu Bang
California với tư cách nhà phân tích của nhóm CalABLE, một chương trình cung cấp các phương án đầu tư và tiết kiệm
có lợi thế về thuế cho người khuyết tật.
Lời khuyên tốt nhất của tôi với những người muốn viết sách hoặc trở thành một diễn giả trước công chúng là hãy “bắt
đầu”. Vạn sự khởi đầu nan. Ngay khi quý vị viết câu đầu tiên, ý tưởng và tư duy của quý vị sẽ cất cánh!
Trong thời gian rảnh, tôi thích chơi trò chơi thẻ bài giao đấu “Magic: The Gathering” và xem phim hoạt hình Anime.
Để tìm hiểu thêm về hành trình và cuốn sách tiếp theo của tôi, vui lòng theo dõi mạng xã hội của tôi, có các blog về các
chủ đề liên quan đến Tự Kỷ bao gồm động cơ thúc đẩy.
Facebook: https://www.facebook.com/Matt-Harmetz - Actually-Autistic-and-Neurodivergent-106206468837539/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mattharmetz/ - Website: https://www.mattharmetz.com/

CHÚNG TA PHẢI CHIA SẺ

ACRC rất vui khi có “Dream Achievers” (Những Người Đạt Được Giấc
Mơ), nhóm nghệ sĩ biểu diễn mắc chứng Tự Kỷ từng đoạt giải thưởng,
cung cấp giải trí cho các cuộc Họp Nhân Viên của chúng tôi. Họ có nhiều
năng lượng và nhân viên của chúng tôi thực sự thích họ. Chụp ảnh cùng
nhân viên điều hành của ACRC là Dream Achievers - Alice, Lawrence và
Gregory. Vui lòng xem trang Facebook của họ, bao gồm thông tin về sách.

https://www.facebook.com/dreamachieversband
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GÓC KHÁCH HÀNG

Ban Tư Vấn Khách Hàng (CAC) cam kết hỗ trợ Kế Hoạch Chiến Lược của Trung
Tâm Vùng Alta California (ACRC), đặc biệt về lĩnh vực trọng tâm là Nhà Ở. CAC
hiện đang lập một video ngắn để minh họa, “sinh hoạt trong gia đình tôi”. Video
sẽ giới thiệu những khách hàng nhận được dịch vụ sinh hoạt độc lập, dịch vụ hỗ
trợ sinh hoạt, cũng như khách hàng nhận được các nguồn hỗ trợ chung và hỗ trợ
sinh hoạt an toàn tại nhà riêng. Mục tiêu của dự án là để 1) nâng cao nhận thức
về các phương án nhà ở và 2) tăng số lượng khách hàng được sống với sự bố trí
sinh hoạt theo sở thích của họ. CAC đã họp vào ngày 12/7 và ngày 24/8. Họ sẽ
nhận được sự hỗ trợ từ Hester Wagner, Giám Đốc Dịch Vụ Truyền Thông và Phim
Khám Phá Tương Lai. Video sẽ được chia sẻ cùng với khóa đào tạo Lên Kế Hoạch
Điều Phối Tương Lai của ACRC dành cho Điều Phối Viên Dịch Vụ ngày 31/10.
Để biết thêm thông tin về CAC và lịch họp sắp tới của ACRC, vui lòng truy cập
trang web của chúng tôi:
https://www.altaregional.org/client-advisory-committee-cac.

NHÂN VIÊN ACRC THAM GIA HOẠT ĐỘNG

Nhân viên ACRC đã tình nguyện chuẩn bị các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 và đồ bảo hộ cá nhân (PPE) để gửi đến
các cơ sở chăm sóc nội trú.

HÃY DÀNH RA MỘT NGÀY!!!
NGÀY CỦA SANTA - THỨ SÁU NGÀY 9/12
TO, ĐẸP HƠN, VÀ DÀNH CHO MỌI NGƯỜI
Nhân viên ACRC hiện đang lên kế hoạch cho sự kiện
của năm này. Vui lòng theo dõi để biết thêm thông
tin từ phương tiện truyền thông xã hội của ACRC.
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ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ - HOUR MIRACLES
Năm 2021, ACRC đã cấp tài trợ cho Dejena Watkins và Kế Hoạch
Phát Triển Nguồn Hỗ Trợ Cộng Đồng Xanh Denzell để khởi động
Hour Miracles ILS nhằm tăng khả năng tiếp cận công nghệ cho khách
hàng. Chúng tôi rất vui khi chia sẻ thông tin về chương trình của họ.
Sứ mệnh của chúng tôi là giới thiệu và phát hiện những cơ hội cho
phép các gia đình và hàng xóm có người khuyết tật sẽ được tham
gia vào cộng đồng của họ và đào tạo cộng đồng chiến lược duy trì
những kết nối xã hội này. Thông qua việc đào tạo và hỗ trợ công
nghệ 1-1, các trung tâm đào tạo cung cấp các khóa đào tạo/lớp học
từ các tổ chức địa phương, và việc đào tạo để cải thiện kỹ năng sinh
hoạt độc lập, chúng tôi hiện đang nỗ lực để đảm bảo bao gồm kỹ
thuật số bằng việc cung cấp các dịch vụ chất lượng để tăng các kỹ
năng hoạt động, độc lập, và tự ra quyết định.

CHÚNG TA HÃY CÙNG DUY TRÌ SỰ
SỰ KẾT NỐI CỦA QUÝ VỊ!

GIỜ VÀNG - HOUR MIRACLES
DỊCH VỤ SINH HOẠT ĐỘC LẬP

Chúng tôi sẽ cho mượn thiết bị/công nghệ chất lượng bao gồm máy
tính xách tay, máy tính bảng, phần mềm dữ liệu & dịch vụ, thiết bị
thích ứng, cũng như cung cấp hỗ trợ và đào tạo sử dụng thiết bị.
Có bốn yếu tố chính khiến cách tiếp cận của chúng tôi hiệu quả và
bền vững bao gồm: Quy Trình Công Nghệ Cho Vay Bốn Bước, “Đội
Kỹ Thuật Kỳ Diệu”, Trao Quyền và “trung tâm Công Nghệ Kỳ Diệu”
của chúng tôi.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TÍCH HỢP, BAO HÀM TOÀN DIỆN, TRÁCH NHIỆM,
TÔN TRỌNG, ĐA DẠNG, TĂNG TRƯỞNG, CỘNG ĐỒNG,
BÌNH ĐẲNG, GIÁO DỤC, KHỎE MẠNH, VÀ GIA ĐÌNH
Những người tham gia có thể kỳ vọng vào việc sẽ được đào tạo về bảo mật dữ liệu, quy trình duyệt web, và sẽ được hướng
đến các nguồn hỗ trợ nơi họ có thể mua hoặc có được thiết bị của mình. Bằng việc đăng ký thành viên với chúng tôi, người
tham gia cũng sẽ có quyền truy cập vào nhiều dịch vụ trực tuyến được cung cấp bởi trung tâm công nghệ Hour Miracles
mà sẽ hướng đến duy trì kết nối người tham gia với các sự kiện, hoạt động và chương trình của địa phương.
Nhân viên công nghệ Miracles Tech là thành phần quan trọng trong cách tiếp cận của chúng tôi nhằm thúc đẩy bao gồm kỹ thuật
số. Nhân viên công nghệ sẽ giúp người tham gia cảm thấy được trao quyền bằng việc cung cấp thông tin về lợi ích của việc sử
dụng internet cho họ và hướng dẫn họ cách thực hiện các tác vụ đơn giản trực tuyến, chẳng hạn như lập email/ứng dụng zoom,
bảo vệ bằng mật khẩu, v.v... Nhân viên công nghệ sẽ đến với tư cách là người thầy, huấn luyện viên công việc, tình nguyện viên,
gia đình, và bạn bè. Sự sáng tạo và hiểu biết sâu sắc về nhu cầu kỹ năng kỹ thuật số sẽ thúc đẩy niềm đam mê giúp đỡ của họ.
Sử dụng phương pháp Lấy Con Người Làm Trung Tâm, Nhân viên công nghệ Miracles Tech sẽ đáp ứng mọi người theo
khả năng của họ và sử dụng sở thích cá nhân cùng với Kế Hoạch Tiếp Cận Công Nghệ (T.A.P) để giúp xác định cách tốt
nhất để cung cấp sự hỗ trợ. Sự kiên nhẫn, kỹ năng giao tiếp tốt, tính sáng tạo, tổ chức, và cởi mở là những kỹ năng thiết
yếu thúc đẩy sự thành công khi cung cấp sự hỗ trợ cùng với sự nhận thức và tính nhạy cảm với từng hoàn cảnh của các
cá nhân. (916) 671-6181 hoặc email info@hourmiraclesils.com
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CẬP NHẬT PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC
Những thay đổi về tài nguyên trong quý trước

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Mới
CÂU LẠC BỘ THỂ THAO/GIẢI TRÍ XÃ HỘI
Achieve Tahoe

TRẠI
Trại UCP
Dịch Vụ Giải Trí Trị Liệu (TRS) Quận Sacramento Sở Công
Viên Khu Vực
NHÀ CUNG CẤP QUY HOẠCH LẤY CON NGƯỜI LÀ TRUNG
TÂM
CÔNG TY VẬN CHUYỂN
Starpointe Consulting (PCP)
Vận Chuyển Ngoài Cấp Cứu Veasey
NHÀ TRỊ LIỆU BẰNG ÂM NHẠC
Music to Grow On
CƠ SỞ LÃO KHOA
The Cottage
ĐÀO TẠO CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Level Up Norcal
PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ
Speechgeek Inc
Đạo Pháp Trị Liệu Nhận Thức và Ngôn Ngữ
Sarah Gray, SLP

DỊCH VỤ Y TẾ KHÁC
Lão Khoa Ridgeline - Auburn
DỊCH VỤ HỖ TRỢ SINH HOẠT
Dịch Vụ Chăm Sóc Upendo
Destined 4 Dignity
NỘI TRÚ - TRẺ EM
Dịch Vụ Chăm Sóc Peniel
NỘI TRÚ - NGƯỜI LỚN
Sonrise CareHome, Inc.
Emerald Home

CHƯƠNG TRÌNH TỰ ĐỔI MỚI BAN NGÀY VÀ TUYỂN DỤNG
HỘI THẢO DỊCH VỤ DÀNH CHO CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Khi các nhà cung cấp dịch vụ lập hóa đơn kết thúc Dịch Vụ Thay Thế ngày 1/1/2023,
đã có nhiều câu hỏi về việc chương trình có thể được sửa đổi như thế nào để đáp
ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi của cộng đồng. Ngày 12/10/2022, ACRC sẽ tổ
chức hội thảo dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chương trình ban ngày và tuyển
dụng để chia sẻ ý tưởng, thảo luận các yêu cầu về phụ lục của chương trình, những
cân nhắc về Quy Tắc Cuối Cùng của HCBS, và các cách sử dụng Dịch Vụ Ban Ngày
Theo Yêu Cầu mới. Sáng Kiến vì Sự Thịnh Vượng của Người Khuyết Tật (https://
scdd.ca.gov/iddthrive) đã đồng ý tham gia hội thảo để cung cấp các nguồn hỗ trợ
cho các nhà cung cấp của ACRC.

DISABILITY THRIVE INITIATIVE

Advancing Servies and Supports for the IDD Community

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Đã Bị Đóng Lại

PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ
Brandi Lungren - Yêu Cầu Nhà Cung Cấp
LIỆU PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Liệu Pháp Xã Hội của Easter Seals (Trung Tâm Cai Nghiện và
Tái Hòa Nhập Cộng Đồng) - Bất Động Sản có Hồ Bơi đã bán

DÂN CƯ
Nội Trú Người Lớn Anderson - Vấn Đề về Đảm Bảo
Chất Lượng, Giấy Phép đã bị đóng.
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ACRC THEO CÁC CON SỐ

Quý vị có biết rằng ACRC hiện đang tăng trưởng lên xấp xỉ 1000 khách hàng/năm?
Đây là những người chúng tôi phục vụ đến ngày 15/9/2022:
Khởi Đầu - 2293
Khách hàng của Lanterman - 25.418
Tổng cộng = 27.711

TIỂU SỬ NGHỆ SĨ NỔI BẬT

Tên tôi là Jemel Shante Williams; Tôi đã làm nghệ sĩ đa phương tiện trên 20 năm. Hầu hết cảm hứng của tôi đến từ các màu trong
tự nhiên, và tôi có động lực từ các nghệ sĩ khác, cả ở trong các bảo tàng, nghiên cứu, và các bạn đồng lứa của tôi. Tôi thực hiện
nhiều với đồ trang sức - tôi thích làm vòng tay, lắc, vòng cổ, kiềng, dây chuyền, và hoa tai. Tôi kết hợp phong cách ở nhiều loại,
chẳng hạn như đá tự nhiên, thủy tinh biển, cũng như các đồ trang sức lấp lánh. Tôi cũng thích vẽ tranh bằng chất liệu acrylic trên
vải; Tôi thích vẽ tranh phong cảnh, động vật, và tranh có chủ đề về kỳ nghỉ. Phối trộn màu là phần yêu thích của tôi, cũng như nhìn
ánh sáng lấp lánh trên khung vẽ. Tôi thích nặn đồ gốm, và nặn đất sét thành những đồ vật dễ nhận biết. Một số tác phẩm gốm yêu
thích của tôi là đài phun nước vỏ sò theo chủ đề đại dương có máy bơm để nước luân chuyển, cũng như bồn tắm chim được phủ
bằng các hình bướm, chuồn chuồn, và hoa đầy màu sắc. Làm nghệ thuật giúp tôi thể hiện bản thân - nếu tôi hạnh phúc, tôi sẽ sử
dụng tông màu sáng ấm và nếu chán nản, tôi sẽ sử dụng tông màu tối, trung tính.
Tôi tạo ra tác phẩm nghệ thuật như một phần khác của chính con người tôi; Tôi muốn đưa một phần con người tôi vào từng
tác phẩm nghệ thuật mà tôi tạo ra.
Làm thế nào để chúng tôi mua tác phẩm của nghệ sĩ? Mọi người có thể email tôi theo địa chỉ jemelwilliams84@gmail.com hoặc
liên hệ với tôi qua giám đốc phòng trưng bày Nghệ Thuật Không Giới Hạn của Southside. - https://www.woastudios.com/southsac
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