
   
 

   
 

 

 

 

 

 

Thông Báo Cuộc Họp Công Khai  

Miễn trừ 637 – Giải Trí Xã Hội Như Các Dịch Vụ PDS Bổ Sung  

 

Dự luật Hạ viện AB 637 đã được thông qua thành luật vào cuối những năm 

1990 và cho phép các trung tâm khu vực phát triển “các phương tiện sáng 

tạo để cung cấp các dịch vụ cần thiết”. Sáng tạo theo miễn trừ 637 có 

nghĩa là các chiến lược bị cấm hoặc cản trở bởi các bộ luật và/hoặc quy 

định hiện hành.  

 

Trung tâm Khu vực San Andreas (San Andreas Regional Center - SARC) đang 

đệ trình Đề xuất Miễn trừ AB637 cho Sở Dịch vụ Phát triển (Department of 

Developmental Services, hoặc DDS) theo các yêu cầu luật định. Cụ thể, SARC 

đang tìm sự chấp thuận dành cho một đề xuất: 1) sử dụng các Cơ Quan Dịch 

vụ Quản lý Tài chính (Financial Management Services - FMS) để thanh toán 

các dịch vụ giải trí xã hội.  

 

• Đề xuất đưa ra một phương tiện mang tính sáng tạo để cung cấp các dịch 

vụ cần thiết và được phát triển thông qua tham vấn và cộng tác với cộng 

đồng các bên liên quan của chúng tôi.  

• Đề xuất này sẽ tăng chất lượng và số lượng các dịch vụ trực tiếp cho 

các cá nhân và sẽ đáp ứng nhu cầu được bày tỏ về việc tiếp cận kịp thời 

với các nhà cung cấp dịch vụ. 

• Đề xuất có hiệu quả về mặt chi phí, vì khoản chi phí sẽ không vượt quá 

chi phí dự kiến hiện tại của việc tài trợ cho các dịch vụ tương đương 

thông qua các nhà cung cấp dịch vụ được cung cấp hiện tại. 

• Đề xuất sẽ được thực hiện trong phạm vi ngân sách hiện có của chúng 

tôi. 

 

Sử Dụng Các Cơ Quan FMS Cho Các Dịch Vụ Giải Trí Xã Hội- Hỗ Trợ Những Cá 

Nhân Tự Vận Động Và Các Gia Đình Để Đảm Bảo Các Dịch Vụ Của Riêng Họ 

 

Đề xuất của SARC sẽ tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ giải trí 

xã hội mới được khôi phục, phù hợp với mục 4648.5 của Bộ luật Phúc lợi và 

Tổ chức (Welfare and Institutions Code, hoặc WIC), trong danh mục “Hỗ trợ 

khách hàng tiêu dùng/gia đình để đảm bảo các dịch vụ của chính họ”. Có một 

số hạn chế các nhà cung cấp dịch vụ được cung cấp cho các dịch vụ giải trí 

xã hội tại thời điểm này. Hơn nữa, nhiều nhà cung cấp dịch vụ giải trí xã 

hội không được cung cấp không quan tâm đến việc được cung cấp. Ngoài ra, 

các dịch vụ giải trí xã hội không được cung cấp sẵn có yêu cầu thanh toán 

trước cho các dịch vụ của họ, điều mà nhiều gia đình SARC không sẵn sàng 

thực hiện. Do đó, các gia đình không được phục vụ đúng mức của chúng tôi 

không thể đảm bảo các lựa chọn giải trí xã hội mà họ lựa chọn.  



   
 

   
 

Để khắc phục, chúng tôi đề xuất thêm các dịch vụ giải trí xã hội dưới dạng 

Dịch Vụ Hướng Đến Người Tham Gia (Participant-Directed Service). Chúng tôi 

đang yêu cầu miễn trừ Bộ luật Quy định của California, Tiêu đề 17, Mục 

58886 để bao gồm các dịch vụ được khôi phục này. Việc thêm các dịch vụ 

giải trí xã hội dưới dạng Dịch vụ Hướng đến Người tham gia sẽ cho phép 

tiếp cận nhiều hơn và linh hoạt hơn trong việc cung cấp các dịch vụ nói 

trên và đảm bảo Medicaid hoàn trả cho các dịch vụ nói trên. Các cá nhân 

và gia đình sẽ có thể mua các dịch vụ dựa vào cộng đồng của riêng họ (chẳng 

hạn như dịch vụ công viên và giải trí, nghệ thuật, v.v.) thông qua việc 

sử dụng FMS Co-Employer hoặc FMS Fiscal / Employer Agent theo Bộ luật Quy 

định của California, Tiêu đề 17, Mục 58886.  

Ngoài ra, chúng tôi đang yêu cầu khả năng thanh toán trước cho các nhà 

cung cấp dịch vụ giải trí xã hội thông qua các Đại Lý FMS vì nhiều nhà 

cung cấp dịch vụ giải trí xã hội không được cung cấp yêu cầu thanh toán 

trước cho các dịch vụ của họ. Do đó, chúng tôi yêu cầu Bộ luật Phúc lợi 

và Định chế (WIC) 4648 (a) (3) và Bộ luật Quy định của California (CCR), 

Tiêu đề 17 mục 54326 (a) (10) được miễn trừ. Phần mục này trong bộ luật 

WIC yêu cầu các trung tâm khu vực hoàn lại tiền cho các nhà cung cấp dịch 

vụ đối với các dịch vụ được cung cấp hoặc theo hợp đồng. Phần mục này 

trong Bộ luật CCR quy định rằng tất cả các nhà cung cấp sẽ “Chỉ lập hóa 

đơn cho các dịch vụ thực sự được cung cấp cho người tiêu dùng và đã được 

ủy quyền bởi trung tâm khu vực giới thiệu”. 

Tương tự, chúng tôi yêu cầu các phần sau của Bộ luật Phúc lợi và Định chế 

được miễn trừ: Mục WIC 56029 (s), 50608 (d), 50612 (a) (b) (1) (A) - (C). 

Tất cả các phần mục này ngụ ý rằng các trung tâm khu vực phải hoàn trả cho 

các dịch vụ bằng cách mô tả sự cần thiết trước tiên phải cho phép các dịch 

vụ mà sau đó nhà cung cấp sẽ cung cấp và lập hóa đơn. 

 

Cuộc Họp Bình Luận Công Khai  

 

NGÀY: Ngày 10 tháng 11 năm 2022 

THỜI GIAN: 4 giờ chiều 

NỀN TẢNG: TRÌNH BÀY TRỰC TUYẾN 

 

Liên Kết Đăng Ký Ứng Dụng Zoom: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkdOusqT0rEtOQ6lYk2pEgmpj0oP6c_oXc 

 

 

ĐÓNG GÓP BẰNG VĂN BẢN: Được chấp nhận đến 12 giờ trưa ngày 14 tháng 11 

năm 2022  

Vui lòng gửi ý kiến bằng văn bản qua email tới  

Darby Gibson tại địa chỉ dgibson@sarc.org với phần  

BÌNH LUẬN CÔNG KHAI (PUBLIC COMMENT) trong dòng chủ đề 

hoặc gửi thư bưu điện đến  

 San Andreas Regional Center 

6203 San Ignacio Ave, Suite 200, 

San Jose, CA 95119 

Người nhận: Darby Gibson / Bình Luận Công Khai  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAkdOusqT0rEtOQ6lYk2pEgmpj0oP6c_oXc
mailto:dgibson@sarc.org


   
 

   
 

 

 

Thông tin này sẽ được phân phối cho các bên liên quan thông qua nền tảng 

truyền thông xã hội của chúng tôi, trang web SARC, Ủy ban Cố vấn Nhà 

cung cấp Dịch vụ và các phương tiện thông báo khác cho các bên liên quan 

trong cộng đồng của chúng tôi trước ngày 26 tháng 10 năm 2022. 


