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Lời Mở đầu

• Lời chào mừng và Giới thiệu
• Điều lệ tham gia phòng Zoom và đặt câu hỏi
• Mục đích và Chương trình của Hội thảo

• Khái niệm chung về Chương trình Tự Quyết
• Nhu cầu chưa được đáp ứng
• Hỗ trợ Tự nhiên và Tài nguyên Chung
• Người Điều hành Độc lập (IF)
• Ngân sách được Chứng nhận
• Kế hoạch Chi tiêu 
• Dịch vụ Quản lý Tài chính (FMS)



Hành trình 
của Jason đến 
CTTQ

Phần sau của Hội thảo, 
chúng tôi sẽ nêu ra ví 
dụ về một thân chủ
trưởng thành và quá
trình của anh cho
Chương trình Tự
Quyết.



Chương trình Tự Quyết (CTTQ) 
Khái niệm Chung

Chương trình Tự Quyết là một cách
mới để cung cấp dịch vụ

Vẫn áp dụng các nguyên tắc cơ bản

Bạn vẫn có một Kế hoạch Chương trình 
Cá nhân

Bạn vẫn làm việc với Regional Center 
và Điều phối viên dịch vụ của mình

Bạn vẫn sử dụng Kế hoạch Trọng tâm
Cá nhân và chú trọng vào cá nhân

Các nguyên tắc của Đạo luật 
Lanterman vẫn áp dụng cho Chương 

trình Tự Quyết, nhưng có sự linh hoạt 
hơn trong cách tiếp cận các dịch vụ.



5 Nguyên tắc của Chương trình 
Tự Quyết

Tự do
• Kế hoạch cho cuộc sống của chính bạn và đưa ra quyết định 

của riêng bạn

Quyền
• Tự quyết định trong việc chi tiền cho các dịch vụ và hỗ trợ

Hỗ trợ
• Chọn nhân viên và hỗ trợ phù hợp với bạn

Trách nhiệm
• Có trách nhiệm đối với các lựa chọn, vai trò của bạn trong

cộng đồng và quyết định cho bạn

Khẳng định
• Bạn là người ra quyết định và có được trách nhiệm đưa ra 

lựa chọn cho cuộc sống của bạn



Giống nhau và khác nhau ở 
điểm nào?

Dưới đây là những điểm
tương tự giữa Chương trình
Tự Quyết và Chương trình

Truyền Thống:

• Kế hoạch Trọng tâm Cá
nhân

• Kế hoạch Chương trình Cá 
nhân (IPP)

• The Regional Center và
Điều phối viên Dịch vụ

• Có được nhóm hỗ trợ bao 
gồm những người mà bạn 
quan tâm cũng như những 
người quan tâm đến bạn.

Những điểm khác biệt
trong Chương trình Tự

Quyết gồm có:

• Sử dụng các nhà cung 
cấp tư nhân

• Người Điều hành Độc 
lập

• Sử dụng hệ thống Quản
lý Tài chính

• Thiết lập ngân sách 
được chứng nhận và kế 
hoạch chi tiêu cá nhân.



Tài trợ Cơ bản 
cho Chương 

trình Tự Quyết



Một vài Tài trợ Cơ bản cho CTTQ
4 quy tắc cơ bản đối với việc thực hiện ngân sách cá nhân được sử dụng tài trợ cho

Chương trình Tự Quyết:

Tài trợ phải hợp pháp
Tài trợ không được sử 
dụng theo cách có thể 

gây ra bất kỳ tổn hại nào 
về thể chất

Tài trợ cần phải hỗ trợ
cho nhu cầu nêu ra

trong Kế hoạch 
Chương trình Cá nhân

Như các dịch vụ truyền 
thống, Regional Center 
vẫn là “nguồn tài trợ

cuối cùng”.



Những Yêu cầu trong Kế hoạch Dịch vụ
Dịch vụ mà bạn thanh toán từ kết hoạch chi tiêu của mình:

Phải là một dịch vụ đã 
được phê duyệt (dịch vụ 

được Chính phủ Liên 
bang phê duyệt)

Phải là do các nhà cung
cấp đủ điều kiện

Phải hỗ trợ sự lựa chọn và
hòa nhập

Phải được xác định là nhu 
cầu trong Kế hoạch 

Chương trình Cá nhân

Có thể là tư nhân hoặc từ
những nhà cung cấp của

Regional Center

Phải phù hợp với "Quy tắc
Cuối cùng" và Dịch vụ
Tại Nhà và Cộng đồng
(Home and Community 

Based Service)



Dịch vụ Tại Nhà và Cộng đồng (Home and Community Based Service) và
"Quy tắc Cuối cùng"

"Quy tắc Cuối cùng" bắt buộc các kế hoạch chi tiêu phải được cung
cấp ở những nơi mà cá nhân được gia nhập trong cộng đồng.  Điều
này có nghĩa là hòa nhập vào công chúng và không bị cô lập. 

Các khái niệm chính của Quy tắc Cuối cùng là hòa nhập cộng đồng, 
lựa chọn cá nhân và quyền tự chủ cuộc sống của mình.

Chương trình Tự Quyết được thiết kế để mọi người có thể đưa ra 
lựa chọn của riêng mình, sinh sống ở những nơi mình muốn, và kết 
bạn với những người khuyết tật và không khuyết tật.



Thiết lập Kế hoạch Chi tiêu
Một kế hoạch chi tiêu sẽ được thiết lập sau khi Kế hoạch Trọng tâm Cá nhân và Kế hoạch Chương trình Cá nhân
cùng lúc với ngân sách chứng nhận được hoàn tất. Có nhiều dịch vụ có thể được tài trợ từ ngân sách cá nhân; tuy 
nhiên, cũng có vài dịch vụ có thể không được. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách cá nhân, hỗ trợ phải cậy vào các

lĩnh vực sau:

Tài nguyên Chung Bảo hiểm Y tế Hỗ trợ Tự nhiên



Tài nguyên Chung
Đây là những dịch vụ có sẵn cho bất kỳ ai trong cộng đồng. 
Chúng phải được tận dụng trước, trước khi sử dụng tài trợ 

từ Regional Center. Ví dụ:

Dịch vụ Giáo dục Giao thông Công
cộng

Chương trình Trợ 
giúp Tại gia

Dịch vụ Cộng đồng 
Công cộng (thư 

viện, trung tâm cộng 
đồng, YMCA, v.v.)

Khoa Phục hồi Chức
năng Hội đoàn tôn giáo Trợ giúp Nhà ở 

Công cộng



Những Tài nguyên Chung khác

• Dịch vụ tư vấn luật miễn phí
• Những trung tâm tài nguyên gia đình
• Các chương trình giải trí công cộng
• Các sự kiện cộng đồng cho chung
• Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI)
• Các Quỹ Ủy thác tư nhân 
• Tài khoản CalAble hoặc Quỹ Ủy thác Nhu cầu Đặc biệt
• Sử dụng Tài nguyên chung sẽ giúp tiết kiệm tiền trong Kế

hoạch Chi tiêu

Tài nguyên chung là chủ yếu sẵn có cho bất kỳ ai trong cộng đồng, bất kể họ có 
khuyết tật hay không. Các dịch vụ này phải được sử dụng trước khi sử dụng quỹ 

của Regional Center.



Bảo hiểm Y tế
Các cá nhân sẽ được yêu cầu tham khảo bảo hiểm y tế của mình trước khi 

khai thác tài trợ của Regional Center, ngay cả trong Chương trình Tự 
Quyết. Những ví dụ bảo hiểm y tế như:

Medi-Cal Denti-Cal
Bảo hiểm Tư 

nhân (như Kaiser, 
Blue Cross, Blue 

Shield)

Các dịch vụ sức
khỏe tâm thần của
quận do bảo hiểm

tài trợ

California 
Childrens Services 

(CCS)



Hỗ trợ Tự nhiên

Hỗ trợ tự nhiên là những thứ mà mọi người có 
trong môi trường của họ để giúp đỡ họ, thường 
là tình nguyện. Những người này cung cấp hỗ 
trợ bởi vì họ liên quan trong cuộc sống của cá 
nhân và muốn giúp đỡ. Ví dụ bao gồm:

• Bạn bè

• Gia đình và bà con

• Vợ/chồng hoặc những người quan trọng khác

• Hàng xóm

• Thành viên từ hội đoàn tôn giáo



Những Hạn chế trong việc Tài Trợ cho Chương 
trình Tự Quyết

Gia đình vẫn phải tiếp
cận các hỗ trợ chung

và tự nhiên

Tài trợ cho các dịch vụ 
không được liên bang 
chấp thuận hoàn trả

Tài trợ cho những thứ 
không được liệt kê là 

nhu cầu/ mục tiêu 
trong IPP

Tài trợ cho những thứ
đang trong giai đoạn

thử nghiệm

Tài trợ những thứ cho 
những người không 

phải là cá nhân trong 
chương trình Tự Quyết



Sơ đồ đi đến Chương trình Tự Quyết
(Tóm tắt)

Xác định khuynh 
hướng Chương trình 
Tự Quyết  trong IPP

Nếu muốn, tiến hành 
cuộc họp Kế hoạch
Trọng tâm Cá nhân

trước IPP.

Họp với nhóm lập kế
hoạch của bạn để thiết

lập IPP

Tìm hiểu về ngân sách 
được chứng nhận và 
kế hoạch chi tiêu của 

bạn

Phải chắc là các nhu 
cầu của bạn được đề 

cập trong IPP của bạn, 
cũng như được đề cập 
trong ngân sách và kế 
hoạch chi tiêu của bạn.

Tìm một Dịch vụ
Quản lý Tài chính

(FMS) để giúp thanh
toán chi tiêu

Tìm nhân viên và các
dịch vụ khác mà bạn

có thể cần.



Người Điều hành 
Độc lập (IF)

Trình bày:
Ivett Vazquez



Người Điều hành Độc lập là ai?

Một người được người tham 
gia lựa chọn và chỉ đạo 

nhưng không cung cấp bất kỳ 
dịch vụ nào khác cho người 

tham gia

Không được làm việc cho bất
kỳ ai cung cấp dịch vụ cho 

người tham gia

Người Điều hành Độc lập
KHÔNG THỂ cung cấp bất 

kỳ dịch vụ nào khác cho 
người tham gia hoặc làm việc 

cho một cơ quan cung cấp 
dịch vụ cho người tham gia



Vai trò của Người Điều hành Độc lập?

Có thể giúp người 
tham gia đưa ra quyết 
định sáng suốt về ngân 

sách cá nhân

Có thể giúp tìm kiếm, 
truy cập và điều phối 
các dịch vụ cũng như 

hỗ trợ trong môi 
trường hòa nhập



Người Điều hành Độc lập ngoài ra còn có thể hỗ trợ
những gì khác?

Có thể giúp xác định
nhu cầu của bạn và
truy tìm các lựa chọn
để đáp ứng những nhu
cầu đó

Có thể trợ giúp bằng
cách dẫn dắt, tham gia
và ủng hộ trong quá

trình thiết lập PCP và
IPP



Người Điều hành Độc lập cần phải có
chứng chỉ hoặc giấy cấp gì?

Người Điều hành Độc lập không cần phải có chứng
nhận hoặc giấy cấp

NHƯNG phải trải qua đào tạo về CTTQ

KHÔNG được cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác cho 
người tham gia



Chọn cho Đúng Người Điều hành Độc lập :
ĐIỀU BẠN CẦN?

Bạn có cần trợ giúp bạn tiếp cận cộng đồng hoặc xung quanh
khu phố của mình không?

Bạn có cần nhiều người làm những việc khác nhau không?

Bạn có cần giúp bạn thiết lập PCP không?

Bạn có cần giúp bạn vận động không?

Bạn có cần giúp bạn tiếp cận các phúc lợi công cộng?



Chọn cho Đúng Người Điều hành Độc lập :
ĐIỀU BẠN MUỐN?

Một người có
quy tắc?

Một người bình 
tĩnh và đằm

thắm?

Một người  sẵn 
sàng hiểu gia 

đình bạn?

Một người  
hiểu văn hóa 

của bạn?



Ai trả chi phí cho Người Điều hành Độc lập và
chi phí là bao nhiêu?

Chi phí được thương lượng 
giữa Người Điều hành Độc lập
và người tham gia

Được trả từ ngân sách cá nhân 
của người tham gia Có thể trả lương hoặc miễn phí

Người tham gia có thể thuê một 
hoặc nhiều Người Điều hành 

Độc lập



Một thành viên gia đình làm Người 
Điều hành Độc lập có thể ĐƯỢC trả 

lương hay không?

ĐƯỢC. Tuy nhiên, nếu là cha/mẹ 
của người tham gia DƯỚI TUỔI 
THÀNH NIÊN hoặc PHỐI NGẪU
của người tham gia thì họ KHÔNG 
THỂ được trả lương NẾU họ làm IF
(vì họ có trách nhiệm pháp lý và họ
cũng không thể là người cung cấp có 
lương cho các dịch vụ trả phí theo
CTTQ). 



Nếu Người Tham gia chọn không sử dụng 
dịch vụ của người Điều hành Độc lập, thì ai 

có thể hỗ trợ người tham gia?

Người tham gia có thể dựa vào điều phối 
viên dịch vụ của Regional Center để thực
hiện các dịch vụ và chức năng của điều 
phối viên độc lập.

*** Chương trình Tự Quyết không bắt buộc 
phải có dịch vụ của Người Điều hành Độc 
lập.



Nhu cầu Chưa 
được đáp ứng 
& Hoàn cảnh 

Thay đổi

Trình bày:
Diana Gutierrez



Nhà cung cấp 
không đăng 

ký với
Regional 
Center

Thiếu nhân
viên

Bất đồng
ngôn ngữ

Được đưa 
vào danh sách 

chờ

Chương trình 
không sẵn có 

hoặc thiếu 
nhà cung cấp 
ở địa phương

Những nhu cầu chưa được đáp ứng
Một nhu cầu được coi là chưa được đáp 
ứng là khi dịch vụ được xác định là cần 

thiết nhưng chưa được cung cấp và/hoặc 
chưa từng được sử dụng

Ngân sách Cá nhân
Khi nào thì có thể thay đổi Ngân sách cá nhân?



“Khi cuộc sống hay có thay đổi, và nhu cầu của bạn cũng vậy.”

Hoàn cảnh Thay đổi
Sự thay đổi hoàn cảnh xảy ra khi có
sự thay đổi về hoàn cảnh hoặc cuộc

sống dẫn đến sự thay đổi về nhu
cầu.

Giai đoạn Chuyển
tiếp

Chuyển từ sinh
sống với gia đình
sang sống độc lập

Tốt nghiệp  Trung 
học hoặc Hoàn tất 
Chương trình Hậu 

Trung học

Ngân sách Cá nhân
Khi nào thì có thể thay đổi được Ngân sách cá nhân?



Kế hoạch Chi tiêu và 
Ngân sách được Chứng nhận cho 

Chương trình Tự Quyết

ĐI SÂU VÀO CHI TIẾT:  Kế hoạch chi tiêu và Ngân sách được Chứng nhận

Trình bày: Mia Garza




Sự khác biệt gì giữa Ngân sách được Chứng 
nhận và Kế hoạch Chi tiêu?

Ngân sách được Chứng nhận:

 Là một bản phân tích của ngân sách được chứng 
nhận. Đây là danh sách các dịch vụ mà bạn muốn 
mua để đáp ứng nhu cầu của mình đã được xác 
định trong Kế hoạch Chương trình Cá nhân (IPP) 
của bạn.

 Bạn sẽ sử dụng tiền từ ngân sách được chứng nhận 
của mình để thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ đáp 
ứng nhu cầu của bạn như đã xác định trong kế 
hoạch chi tiêu của bạn..

Kế hoạch Chi tiêu:

 Số tiền đã được chấp thuận để bạn chi tiêu cho 
dịch vụ bạn cần để có một cuộc sống ý nghĩa và 
viên mãn..

 Dựa trên số tiền được phê duyệt trong 12 
tháng qua.

 Bao gồm những nhu cầu chưa được đáp 
ứng, những nhu cầu mới, những thay đổi 
của hoàn cảnh và bớt đi những khoản mua 
một lần.

 Bạn có thể nhận được bản sao chi tiêu dịch 
vụ được phê duyệt 12 tháng qua từ Điều 
phối viên Dịch vụ của mình.




Làm sao tạo lập Ngân sách được chứng nhận?

(Tông số tiền Căn bản và Định kỳ cả năm)




Làm sao tạo lập Ngân sách được chứng nhận?
(Hợp đồng nhóm và các nhu cầu mới xác định)




Ngân sách được chứng nhận đi đôi với Kế 

hoạch Chương trình Cá nhân (IPP)

 Nếu có nhu cầu mới/hoàn cảnh thay đổi, ngân sách được
chứng nhận chỉ có thể được quyết toán sau khi thỏa thuận IPP
được hoàn thành.

 Các nhu cầu mới và thay đổi trong hoàn cảnh cần được xác
định rõ một mục tiêu trong IPP.




Tổng phụ của ngân sách được tính như thế nào?

(Tính toán tổng phụ ngân sách)



 Ngân sách được chứng nhận được phát triển như thế nào? (Các 
Dịch vụ Không liên tục và/hoặc Các Dịch vụ Một lần và Tiếp 

tục Được Xử lý Bên ngoài Ngân sách Cá nhân)




Ngân sách CTTQ được chứng nhận cuối 

cùng được tính như thế nào?



Kế hoạch
Chi tiêu




Kế hoạch chi tiêu được phát triển như thế nào?

Các dịch vụ được 
xác định trong quá 
trình Lập Kế hoạch 
Trọng tâm Cá nhân 
& được ghi lại trên 
IPP của bạn.

Hỗ trợ

• Gia đình và bạn bè
• Điều phối viên 

dịch vụ
• Người điều hành 

độc lập
• FMS

Xác định:

Các dịch vụ chung.

Những dịch vụ nào
sẽ không chi tiêu từ
ngân sách cá nhân
của bạn?

Xác định:

• Ai?
• Thường xuyên 

như thế nào?
• Khi nào?
• Thời hạn bao lâu?
• Phí tổn?




Kế hoạch chi tiêu được thiết lập như thế nào?

 Sau khi số tiền ngân sách cá nhân được xác định, 
người tham gia thiết lập kế hoạch chi tiêu để sử dụng 
các khoản tiền có sẵn để mua hàng hóa và dịch vụ 
đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu IPP của họ



 Kế hoạch Chi tiêu - Phát triển/Đánh giá

 Người tham gia lập lên kế hoạch chi tiêu của họ.

 Kế hoạch chi tiêu phải xác định chi phí của từng hàng hóa và dịch 
vụ sẽ được mua bằng quỹ Regional Center. Nếu chi phí chính xác 
không được biết, nó có thể được ước tính.

 Kế hoạch chi tiêu xác định loại nhân viên cung cấp cho mỗi dịch 
vụ; không cần phải nêu tên cụ thể của nhà cung cấp dịch vụ.

 Tổng số tiền kế hoạch chi tiêu không được vượt quá tổng số tiền 
ngân sách cá nhân.




Kế hoạch Chi tiêu - Phát triển/Đánh giá tiếp

theo ……

 Khi kế hoạch chi tiêu đã được hoàn thành, regional center
sẽ kiểm tra để xem kế hoạch chi tiêu có tuân thủ luật tiểu 
bang, bao gồm xác định rằng hàng hóa và dịch vụ được đủ 
điều kiện cho tham gia tài chính liên bang và quỹ không sử 
dụng để tài trợ cho hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn từ những 
cơ quan cộng đồng.

 Kế hoạch chi tiêu đã được phê duyệt phải được đính kèm 
với IPP đã được người tham gia đồng ý và ký kết.




Kế hoạch Chi tiêu




Danh mục Ngân sách trong Kế hoạch

Chi tiêu

3 Hạng mục Ngân sách:

Sắp xếp cuộc sống

Việc làm & Tham gia cộng đồng

Sức khỏe và An toàn

Thay đổi Kế hoạch Chi tiêu:

Chuyển khoản lên đến 10%
giữa các loại

Chuyển khoản hơn 10%
giữa các loại




Danh mục Ngân sách









Hệ thống
Quản lý Tài

chính

Trình bày: 
Lisa Hartley



Hệ thống Quản lý Tài chính
(FMS)

Trong CTTQ, duy nhất có dịch vụ FMS là nhà cung cấp dịch vụ phải
đăng ký với Regional Center

FMS hỗ trợ với Kế hoạch Chi tiêu

FMS theo kế hoạch chi tiêu thanh toán cho các dịch vụ và hỗ trợ

FMS cung cấp Bản tóm tắt hàng tháng cho người tham gia

FMS kiểm tra lý lịch và trình độ chuyên môn của nhân viên



Chọn cho đúng FMS:
ĐIỀU BẠN CẦN?

Bạn có cần giúp đỡ với nhân viên?

Bạn có cần thêm trợ giúp để bạn luôn thực hiện
đúng kế hoạch chi tiêu của mình không?

Bạn chỉ cần họ thanh toán các hóa đơn và gửi 
cho bạn bảng sao kê?

Bạn cần mua hàng hóa, vật dụng?



Chọn cho đúng FMS:
ĐIỀU BẠN MUỐN?

Hoàn toàn chịu trách nhiệm cho nhân
viên của bạn?

Trợ giúp các công việc hành chính liên
quan đến thuê nhân viên

Có trách nhiệm hay không có trách
nhiệm lao động?



MÔ HÌNH FMS

Người THANH 
TOÁN HÓA ĐƠN 

(ĐẠI LÝ TÀI 
CHÍNH)

MỘT MÌNH LÀM 
CHỦ (ĐẠI LÝ TÀI 

CHÍNH/CHỦ 
NHÂN)

ĐỒNG LÀM CHỦ



Người Thanh toán Hóa Đơn (Đại lý Tài chính)

Không có mối 
quan hệ chủ 
nhân/nhân 

viên giữa FMS, 
nhà cung cấp 
dịch vụ, hoặc 
người tham 

gia

Sử dụng FMS
trong việc mua 
hàng hoá hay 
dịch vụ và hỗ 

trợ từ cơ quan 
hay công ty

FMS viết ngân
phiếu và thanh
toán các dịch vụ

và hỗ trợ



Người Thanh toán Hóa đơn
(Đại lý Tài chính)

VÍ DỤ:

- Tham gia một lớp học từ Sở Công viên và Giải trí

- Mua tã hoặc giấy lau tã

- Trả tiền vận chuyển cho một công ty

- Thuê một công ty để cung cấp cho bạn công nhân làm việc tại nhà của bạn

- Làm việc với một cơ quan để giúp bạn xin việc làm

- Các nhà cung cấp đã làm việc với regional center



Một Mình Làm Chủ
(Đại lý Tài chính/Chủ nhân)

NGƯỜI THAM GIA
• Người Sử dụng Lao động trực tiếp
• Phải có bất kỳ bảo hiểm cần thiết nào liên quan đến Lao động 

(như Bảo hiểm Bồi thường cho Người lao động)
• Trực tiếp quản lý các dịch vụ và hỗ trợ của mình

FMS
• Kiểm tra lý lịch và trình độ của nhà cung cấp
• Thanh toán lương bổng
• Giúp người tham gia tuân theo tất cả các luật lao động hiện hành



Đồng làm Chủ

NGƯỜI THAM GIA
• Chia sẻ trách nhiệm người sử dụng lao động với FMS
• Duy trì quyền thuê và sa thải nhân viên có sự nhận xét từ

FMS

FMS
• Chia sẻ vai trò người sử dụng lao động
• Lưu giữ Hồ sơ Nhân viên và duy trì trách nhiệm của 

Người sử dụng lao động
• Tuân theo tất cả các luật hiện hành
• Xử lý các bảo hiểm cần thiết liên quan đến luật lao động
• Kiểm tra lý lịch và trình độ của nhân viên
• Thanh toán các hóa đơn



Bảng định giá cho
Dịch vụ Quản lý Tài chính

Mô hình FMS Số lượng dịch vụ Mức phí tối đa mỗi tháng

FMS là Người Thanh toán 
Hóa đơn (Đại lý Tài Chính)

1-3 $50

4-6 $75

7+ $100

Người tham gia với tư 
cách là Một Mình Làm Chủ 
(Đại lý Tài chính/Chủ 
nhân)

1-2 $110

3-4 $125

5+ $150

Người tham gia & FMS với 
tư cách là Người Đồng làm 
Chủ

1-2 $125

3-4 $140

5+ $165



GIỚI THIỆU VỀ JASON
Trình bày: Diana & Lisa



Nói sơ về Jason

Jason được 39 tuổi Jason sống độc lập và nhận các Dịch vụ Sống được 
Hỗ trợ

Jason tham dự một số lớp đại học cơ sở. Anh thích 
nghệ thuật sân khấu và tham gia vào dàn hợp xướng 

của nhà thờ.

Jason được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn phổ tự kỷ 
và Rối loạn lưỡng cực và gần đây được chẩn đoán 

mắc bệnh Tiểu đường.

Jason nhận được các dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng để 
giải quyết các hành vi liên quan đến các chẩn đoán 

của anh ấy.

Những người trong cuộc đời của Jason:

Mẹ và cha
2 anh em

Hàng xóm
Nhà trị liệu
Mục sư

Điều phối viên dịch vụ (SC)

Jason muốn tăng cường hoạt động xã hội của mình 
bằng cách tham gia vào rạp hát Cải tiến. Anh ấy cũng 

muốn có bạn gái và lấy bằng lái xe của mình.



Từng bước 
Jason đi tới 
CTTQ: Buổi 
Thuyết trình 
CTTQ, PCP và 
IPP

Buổi Thuyết trình về Chương trình Tự Quyết 

Kế hoạch Chú trọng Cá nhân PCP: Jason đã sử dụng một cơ quan có 
hợp đồng để giúp anh ta phát triển PCP của mình. PCP đã nêu bật 
các mục tiêu quan trọng đối với Jason. PCP đã tạo ra một tầm nhìn 
xa về điều quan trọng đối với Jason để thành công và có một cuộc 
sống ý nghĩa. Ví dụ, PCP của Jason ghi rằng Jason muốn theo nghiệp 
nghệ thuật sân khấu, muốn học lái xe và kết hôn vào một ngày 
không xa.

Kế hoạch Chương trình Cá nhân IPP: Sau khi Jason đã phát triển 
PCP của mình, anh ấy đã lên lịch cuộc họp IPP của mình để thảo 
luận về các mục tiêu trong PCP của anh ấy có thể được ghi nhận 
trong IPP của anh.
Quan trọng: Đôi khi ngôn ngữ trong PCP không phù hợp với 

ngôn ngữ trong IPP. PCP là kế hoạch dài hạn, trong khi IPP là kế 
hoạch ngắn hạn cho phép Jason chia nhỏ các mục tiêu rộng 
hơn của mình thành các bước hữu hình hơn.



Tìm cho
Jason những
dịch vụ cộng
đồng và hỗ
trợ tự nhiên

Tài nguyên chung cho Jason:

A. Thu nhập An sinh Xã hội Bổ sung

B. IHSS- 50 tiếng đồng hồ để lo việc nội trợ

C. Chương trình Tiện ích Giảm giá

D. Medi-cal/Cal Fresh

Những người ủng hộ tự nhiên của Jason: Cha mẹ, bạn bè trong 
nhà thờ, v.v.

Cha mẹ đưa đón Jason hàng tuần đến lớp học diễn sân khấu 
vào các buổi tối

Nhà thờ cung cấp hộp trang trại miễn phí hàng tuần..



Người Điều 
hành Độc lập
của Jason

Jason chọn có IF.
(CCó những người tham gia 

chọn không có IF)

Jason chọn người bạn của gia 
đình, Sal, làm IF cho mình. 

Jason muốn IF giúp anh hiểu 
rõ hơn về ngân sách của mình 
và hỗ trợ anh truy tìm và điều 
phối các dịch vụ của anh cho 

anh..

Sal là bạn của gia đình trong
nhiều năm.

Sal có rất nhiều kinh nghiệm 
với các nguồn tài nguyên địa 

phương..

Vì Sal không được Jason 
tuyển dụng với bất kỳ năng 
lực nào khác, anh ta có thể 

làm IF cho Jason

Quan trọng: Jason muốn mẹ 
làm IF của minh, nhưng mẹ 

của Jason là người làm 
IHSS của anh ấy. Vì bà được 

Jason tuyển dụng với tư 
cách khác, bà không thể làm 

IF cho Jason.



Các nhu cầu 
chưa được đáp 
ứng, nhu cầu 
mới và các 
dịch vụ không 
được tài trợ 
của Jason

Các nhu cầu chưa được đáp ứng:
Hỗ trợ Ứng Phó Tình huống Khủng hoảng

Nhu cầu mới:
Vận chuyển Phi Y tế

Các Dịch vụ trong CTTQ không tài trợ:
Jason yêu cầu ngân sách CTTQ của anh chi trả cho 
một liệu pháp thử nghiệm mới để điều trị tình trạng 
hai cực của anh nhưng vì liệu pháp này còn đang giai 
đoạn thử nghiệm, nên ngân sách CTTQ của Jason 
không thể tài trợ được.

Generic Resource:
Jason có SSI và Medi-Cal và những dịch vụ này được 
coi là những dịch vụ chung không được tài trợ bởi 
CTTQ



Quyết định
FMS của Jason

• Một phần của quy trình CTTQ, Jason đã được 
cung cấp danh sách các nhà cung cấp FMS mà 
anh ta có thể sử dụng cho ngân sách CTTQ của 
mình.

• Jason đã chọn Mô hình Đồng Làm Chủ, vì anh
cảm thấy mô hình này cho phép anh tham gia
vào quá trình tuyển dụng mà không phải hoàn
toàn chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ vấn đề
nào có thể phát sinh.

• Trường hợp của Jason có 5 dịch vụ (SLS, Hỗ trợ
Ứng Phó Tình huống Khủng hoảng, Vận chuyển
Phi Y tế, IF & FMS). Jason tổng chi phí FMS sẽ là
$ 165,00 mỗi tháng. Xem biểu đồ tỷ giá FMS.



Báo cáo Chi tiêu & Ngân sách được Chứng nhận

Báo cáo Chi tiêu: Trước cuộc họp IPP, Điều phối viên Dịch vụ của 
Jason có gửi cho Jason một báo cáo chi tiêu được phê chuẩn cho tất cả
mọi dịch vụ của Jason trong 12 tháng qua. Bản báo cáo này bao gồm 
Dịch vụ Phối hợp Thuê nhà (HCC), Dịch vụ Sống Hỗ trợ và Dịch vụ Hỗ
trợ Ứng Phó Tình huống Khủng hoảng. Tổng chi tiêu được phê chuẩn 
của Jason là 80.144,00 đô la.
Kế hoạch Chi tiêu: Điều phối viên Dịch vụ của Jason thiết lập một 
Ngân sách được Chứng nhận cho Jason dựa trên báo cáo chi tiêu 12 
tháng, cộng thêm nhu cầu mới cũng như những nhu cầu đã được xác 
định trong IPP mà chưa được đáp ứng.











KẾ HOẠCH 
CHI TIÊU

Điều phối viên Dịch vụ gửi 
cho Jason một bản sao Ngân 
sách được Chứng nhận. Và

Người Điều hành Độc lập của
Jason dựa theo đó giúp anh
tạo lập Kế hoạch Chi tiêu.





GIẢI ĐÁP CÂU HỎI
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