
Năm Tài chính 2020-2021



• Những thay đổi trong phương thức cung cấp và 
thanh toán dịch vụ vì dịch COVID-19 có thể ảnh 
hưởng khác nhau đến các cá nhân và cộng 
đồng. Điều này có thể làm giảm mức chênh lệch 
giữa các cá nhân trong việc chấp thuận tài trợ, chi 
tiêu và sử dụng dịch vụ.

• Toàn bộ báo cáo được đăng tải trên trang mạng của 
SARC hoặc nhấp vào đây: Báo cáo POS
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• Ngân quỹ Mua Dịch vụ: khoản chi phí được chấp 
thuận bởi Regional Center cho những dịch vụ 
Regional Center tài trợ và Thân chủ tiếp cận.

• Số lượng Thân chủ: tổng số người tiếp cận dịch vụ 
trong năm tài chính

• Chi tiêu dịch vụ: các khoản thanh toán do Regional 
Center chi trả cho nhà cung cấp dịch vụ

• Dịch vụ được chấp thuận: ngân quỹ đã được phê 
duyệt; các khoản tiền cần thiết để thanh toán cho các 
dịch vụ được chấp thuận.
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• Danh mục Sắc tộc/Chủng tộc: Các danh mục Sắc tộc hoặc Chủng tộc trong báo 
cáo này là những danh mục được Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ sử dụng.

• Thổ dân Mỹ hoặc Người Bản địa Alaska: Người có nguồn gốc từ bất kỳ dân tộc 
gốc nào ở Bắc và Nam Mỹ (bao gồm cả Trung Mỹ) và duy trì mối quan hệ bộ lạc 
hoặc gắn bó với cộng đồng

• Ngươì Á châu: Người có nguồn gốc từ bất kỳ dân tộc gốc nào ở Viễn Đông, Đông 
Nam Á hoặc tiểu lục địa Ấn Độ, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Pakistan, quần đảo Phi Luật Tân, Thái Lan, và Việt 
Nam.

• Người Mỹ gốc Phi: Người có nguồn gốc từ bất kỳ nhóm chủng tộc da đen nào ở 
Châu Phi.

• Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh: Người gốc Cuba, Mexico, Puerto Rico,
Nam hoặc Trung Mỹ, hoặc nguồn gốc hoặc văn hóa Tây Ban Nha khác, bất kể 
chủng tộc.
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• Người Bản Địa Hawaii hoặc các gốc đảo Thái Bình Dương: Người có nguồn gốc 
dân tộc bản địa của các đảo Hawaii, Guam, Samoa hoặc Thái Bình Dương.

• Người Mỹ Trắng: Người có nguồn gốc từ bất kỳ dân tộc gốc nào ở Châu Âu,
Trung Đông hoặc Bắc Phi.

• Sắc tộc khác– Bao gồm những người không thuộc thể loại sắc dân trong danh mục 
chủng tộc "Người Mỹ Da trắng“, "Người Mỹ gốc Phi“, "Thổ dân Mỹ hoặc Người 
Bản địa Alaska“, "Người Á châu“, “Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh” và 
"Người Bản Địa Hawaii hoặc các gốc đảo Thái Bình Dương" và cũng như những 
người thuộc nhiều thể loại chủng tộc.
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} Ngôn ngữ
Số lượng
Thân chủ Chi tiêu Chấp thuận

Tỷ lệ
Sử dụng

Tiếng Anh
10.502 $10.664 $15.897 67,1%

Tiếng Tây Ban Nha
4.542 $8.705 $12.373 70,4%

Những ngôn ngữ Người Châu Á & 
Thái Bình Dương 1.738 $13.028 $17.337 75,2%

Ngôn ngữ Ấn-Âu 156 $8.598 $13.075 65,8%

Những ngôn ngữ khác 89 $9.242 $12.405 74,5%

Tổng số 17.027



Ngôn ngữ Số lượng
Thân chủ Tổng Chi tiêu Tổng số được 

Chấp thuận

Chi tiêu
Bình quân Đầu 

người

Chấp thuận
Bình quân Đầu 

người

Tỷ lệ 
Sử dụng

Tiếng Anh 1.593 $177.600.394 $209.413.695 $111.488 $131.459 84,8%

Tiếng Tây Ban 
Nha

101 $11.585.438 $12.996.252 $114.707 $128.676 89,1%

Ngôn ngữ người 
Châu Á & Đảo 

Thái Bình Dương
84 $8.324.905 $9.890.337 $99.106 $117.742 84,2%

Các ngôn ngữ Ấn-
Âu khác 17 $1.588.944 $1.911.981 $93.467 $112.470 83,1%

Các ngôn ngữ 
khác 8 $1.156.836 $1.264.257 $144.604 $158.032 91,5%

Tổng số 1.803 $200.256.517 $235.476.523 $111.069 $130.603 85,0%
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Dân tộc hoặc 
Chủng tộc

Số lượng
Thân chủ Tổng Chi tiêu Tổng số được 

Chấp thuận

Chi tiêu
Bình quân Đầu 

người

Chấp thuận
Bình quân Đầu 

người

Tỷ lệ 
Sử dụng

Thổ dân Mỹ/Người 
Bản địa Alaska 10 $165.146 $267.783 $16.515 $26.778 61,7%

Người Á Châu 3.711 $44.042.435 $60.800.296 $11.868 $16.384 72,4%

Người Mỹ gốc Phi 258 $3.346.904 $4.937.528 $12.973 $19.138 67,8%

Người gốc Tây 
Ban Nha/La tinh 7.341 $67.179.210 $96.101.667 $9.151 $13.091 69,9%

Người Bản Địa 
Hawaii/ gốc đảo 
Thái Bình Dươngr

31 $440.964 $640.921 $14.225 $20.675 68,8%

Dân tộc khác 2.282 $18.399.603 $28.419.402 $8.063 $12.454 64,7%

Người Mỹ Trắng 3.394 $42.763.435 $65.251.714 $12.600 $19.226 65,5%

Tổng số 17.027 $176.337.697 $256.419.312 $10.356 $15.060 68,8%
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Dân tộc hoặc 
Chủng tộc

Số lượng
Thân chủ Tổng Chi tiêu Tổng số được 

Chấp thuận

Chi tiêu
Bình quân Đầu 

người

Chấp thuận
Bình quân Đầu 

người

Tỷ lệ 
Sử dụng

Thổ dân Mỹ/Người 
Bản địa Alaska 9 $623.692 $754.210 $69.299 $83.801 82,7%

Người Á Châu 206 $21.584.544 $25.352.601 $104.779 $123.071 85,1%

Người Mỹ gốc Phi 71 $7.826.290 $9.359.146 $110.229 $131.819 83,6%

Người gốc Tây Ban 
Nha/La tinh 347 $38.515.249 $44.558.851 $110.995 $128.412 86,4%

Người Bản Địa 
Hawaii/ gốc đảo 
Thái Bình Dươngr

5 $536.381 $618.912 $107.276 $123.782 86,7%

Dân tộc khác 111 $13.258.621 $15.484.206 $119.447 $139.497 85,6%

Người Mỹ Trắng 1.054 $117.911.740 $139.348.597 $111.871 $132.209 84,6%

Tổng số 1.803 $200.256.517 $235.476.523 $111.069 $130.603 85,0%
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Sắc tộc hoặc 
Chủng tộc

Số lượng
Thân chủ Tổng Chi tiêu Tổng số được 

Chấp thuận

Chi tiêu
Bình quân Đầu 

người

Chấp thuận
Bình quân Đầu 

người

Tỷ lệ 
Sử dụng

Thổ dân Mỹ/Người 
Bản địa Alaska

25 $1.276.677 $1.575.958 $51.067 $63.038 81,0%

Người Á Châu 4.024 $70.749.623 $93.676.017 $17.582 $23.279 75,5%

Người Mỹ gốc Phi 398 $13.948.542 $17.885.006 $35.047 $44.937 78,0%

Người gốc Tây Ban 
Nha/La tinh 7.998 $124.088.956 $163.567.922 $15.515 $20.451 75,9%

Người Bản Địa 
Hawaii/ gốc đảo 
Thái Bình Dươngr

37 $1.142.494 $1.482.429 $30.878 $40.066 77,1%

Dân tộc khác 2.484 $36.888.533 $51.680.078 $14.850 $20.805 71,4%

Người Mỹ Trắng 5.282 $226.022.154 $286.546.971 $42.791 $54.250 78,9%

Tổng số 20.248 $474.116.978 $616.414.381 $23.415 $30.443 76,9%
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" Năm tài chính 2020-
2021 của SARC/Ngôn 

ngữ" 

Số lượng
Thân chủ Tổng Chi tiêu Tổng số được Chấp 

thuận

Chi tiêu
Bình quân 
Đầu người

Chấp thuận
Bình quân 
Đầu người

Tỷ lệ 
Sử dụng

Tiếng Anh 13.385 $380.147.089 $491.507.095 $28.401 $36.721 77,3%

Tiếng Tây Ban Nha 4.730 $56.325.298 $75.842.623 $11.908 $16.034 74,3%

Tiếng Việt 972 $17.694.137 $22.427.050 $18.204 $23.073 78,9%
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Nhiều dân tộc được xếp vào tiếng Anh



} Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị.
} Bây giờ Chúng tôi sẽ tiếp nhận một số câu hỏi từ quý 
vị trước khi chuyển sang phần phản hồi cho chúng tôi.

Xin quý vị vui lòng dành thời gian tham gia vào các câu 
hỏi sau vì sự tham gia và phản hồi của quý vị rất quan 
trọng trong việc giúp chúng tôi phục vụ quý vị tốt hơn.

Cảm ơn!
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