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Ang Sariling Pagpapasiya Program ay sinisimulan kapag ito ay naaprubahan para sa
mga pederal na pagpopondo. Sa kasalukuyan walang mga petsa ng pagsisimula ang
nakilala.



Ang Department of Developmental Services ay nagtatrabaho kasama ng mga
stakeholder sa draft ng Tahanan at Komunidad-Batay sa Serbisyo Pagsusukong
aplikasyon. Ang San Andreas Regional Center Sariling Pagpapasiya Advisory
Committee ay nalulugod na makita ang aming estado ilipat mas malapit sa isang
aprubadong Sariling Pagpapasiya Pagsusuko Program. Ang departamento kamakailanlamang na, at patuloy na, trabaho kasama ng CMS ay nagbibigay ng katibayan sa isang
potensyal na roll-out ng Sariling Pagpapasiya Program sa loob ng taon. Gayundin,
kasalukuyan, ang Department of Developmental Services ay nakikipag koordinansa ng
pagsasanay kasama ng mga regional centers.



Pagkatapos ng isang 30 araw na pagsusuri ng publiko at panahon ng pagkokomento,
ang applikasiyon ay ipapadala para sa pag-apruba sa Federal Centers for Medicare at
Medicaid Services.



Sa sandaling ang Sentro para sa Medicare at Medicaid Serbisyo aprubahan ang
Pagsusuko applikasiyon, ang Sariling Pagpapasiya Program ay unang ipinatupad para
sa hanggang 2,500 kalahok sa panahon ng unang tatlong taon. Pagkatapos nitong
tatlong taon phase-in period, ang programa ay magiging available sa lahat ng mga
mamimili.



Ang Sariling Pagpapasiya Advisory Committee nag-aalok ng pagsasanay sa mga
Pangunahing Kaalaman ng Sariling Pagtukoy at ang Roll Out ng Sariling Pagpapasiya
Program. Makipag-ugnayan kay David Grady, Regional Manager ng SCDD Central
Coast sa david.grady@scdd.ca.gov upang ayusin ang isang pagsasanay at alamin ang
tungkol Sariling Pagpapasiya.



Ang Advisory Committee San Andreas Regional Center ay nakakatugon sa bawat iba
pang mga buwan sa ikatlong Huwebes ng buwan (Hulyo, Setyembre, Nobyembre)
10:30-12:00. Upang manatiling napapanahon sa Sariling Pagpapasiya at ng roll out,
mangyaring planuhin na dumalo sa pulong. Maghanap para sa mga paparating na mga
petsa ng pulong sa San Andreas o ang websites ng SCDD Central Coast.

