Một cách mới để nhận dịch vụ
Giới thiệu Chương trình Self-Determination (Tự Quyết)
State Council on Developmental Disabilities (SCDD) vui mừng thông báo rằng, bắt đầu từ ngày 1
tháng 7 năm 2021, Chương trình Self-Determination sẽ có sẵn cho tất cả các khách hàng đủ điều
kiện của khu vực trung tâm.
Self-Determination là gì?
Self-Determination là một cách để có một cuộc sống của những cá nhân bị thiểu năng trí tuệ hoặc
chậm phát triển được hình thành từ những ý tưởng như tự do ý chí, các quyền dân sự và con người,
tự do lựa chọn, độc lập, tự định hướng và cá nhân. Cụ thể, Self-Determination có nghĩa là…
•

Quyền tự do, bao gồm khả năng của người trưởng thành mà khả năng phát triển bị tàn phế
được thực hiện các quyền như mọi công dân; để thành lập, với sự lựa chọn tự do những người
hỗ trợ, gia đình và bạn bè, nơi họ muốn sinh sống, và người họ muốn sống với, thời gian họ sẽ
thường trú như thế nào và ai sẽ hỗ trợ họ; và, đối với các gia đình, có quyền tự do nhận được sự
hỗ trợ không thiên vị do họ lựa chọn khi xây dựng kế hoạch và lựa chọn các nhân sự, sự hỗ trợ
để tiếp tục đạt được các mục tiêu lâu dài cuộc sống của trẻ vị thành niên.

•

Thẩm Quyền, bao gồm khả năng của một người khuyết tật hoặc gia đình, kiểm soát một số tiền
nhất định để mua sắm các dịch vụ và sự hỗ trợ mà họ lựa chọn.

•

Hỗ Trợ, bao gồm khả năng sắp xếp các nguồn lực và nhân sự, cả chính thức và không chính
thức, sẽ giúp người khuyết tật sống một cuộc sống trong cộng đồng của họ, nơi có sự tham gia
và đóng góp đầy đủ của cộng đồng.

•

Trách nhiệm, bao gồm khả năng những người tham gia chịu trách nhiệm về các quyết định trong
cuộc sống của chính họ và chịu trách nhiệm về việc sử dụng các khoản công quỹ, và chấp nhận
một vai trò có giá trị trong cộng đồng của họ, ví dụ, việc làm cạnh tranh, liên kết tổ chức, tinh thần
phát triển và quan tâm chung đến những người khác trong cộng đồng của họ.

•

Xác nhận, bao gồm xác nhận vai trò quan trọng của những người tham gia và gia đình của họ
trong việc đưa ra quyết định trong cuộc sống của chính họ và thiết kế, vận hành hệ thống mà họ
dựa vào.

Chương trình Self-Determination (SDP) là gì?
SDP là một chương trình tự nguyện của khu vực trung tâm cung cấp cho người tham gia một ngân
sách cá nhân, ngân sách mà họ sử dụng để mua các dịch vụ / hoạt động / vật phẩm và chăm sóc /
hỗ trợ mà họ cần để thực hiện và đạt được Person-centered Plan (PCP) và Individual Program Plan
(IPP). Đối với nhiều người, đây là một sự thay đổi đời sống vì nó cung cấp nhiều sự lựa chọn, độc
lập, tự do và kiểm soát cho các khách hàng của khu vực trung tâm và gia đình của họ. Ví dụ, những
người tham gia và gia đình có thể mua sắm các dịch vụ từ các nhà cung cấp truyền thống hoặc các
doanh nghiệp địa phương, thuê nhân viên hỗ trợ trực tiếp hoặc thương lượng các thỏa thuận riêng

với các nhóm và cá nhân trong cộng đồng của họ. Người khuyết tật chịu trách nhiệm về cuộc sống
của chính họ, chứ không phải các chuyên gia hoặc hệ thống hỗ trợ họ.
Ai đủ điều kiện cho chương trình này?
Để đủ điều kiện tham gia chương trình, bạn hoặc thành viên gia đình của bạn phải:
•
•
•

Bị khuyết tật và hiện đang nhận các dịch vụ từ khu vực trung tâm California HOẶC là khách hàng
mới của khu vực trung tâm
Trên ba tuổi hoặc nếu dưới ba tuổi, đủ tiêu chuẩn nhận các dịch vụ thông qua Đạo luật
Lanterman
Sống trong cộng đồng và có quyền lựa chọn tự do trong cuộc sống của bạn. Bạn không đủ điều
kiện nếu bạn sống trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn được cấp phép, trừ khi bạn đang
sử dụng nó để chuyển đổi từ cơ sở đó.

Bạn có thể tiếp tục tham gia vào Self-Determination Program (SDP) ngay cả khi bạn chuyển đến một
khu vực trung tâm khác. Nếu bạn tự nguyện rời khỏi SDP, bạn có thể quay trở lại hệ thống khu vực
trung tâm truyền thống, nhưng bạn không thể quay lại SDP trong ít nhất mười hai tháng.
Để biết thêm thông tin
Để liên hệ với khu vực trung tâm của bạn về các bước tiếp theo, vui lòng bấm vào Regional Center
Listing để biết danh sách số điện thoại của khu vực trung tâm và yêu cầu nói chuyện với Điều phối
viên Self-Determination Program (SDP).
Nếu bạn cần trợ giúp điều hướng quy trình mà Điều phối viên SDP của khu vực trung tâm nơi bạn
sinh sống không có mặt, vui lòng nhấp vào SCDD Regional Office Listing và bấm vào “Regional
Offices” để liên hệ với văn phòng SCDD tại địa phương của bạn.
Để được thông báo về các cập nhật triển khai SDP, hãy bấm vào DDS Self-Determination
Information and Resources để tìm hiểu thêm.
Để kết nối với những người khác quan tâm đến nhiều chủ đề SDP khác nhau, vui lòng truy cập
SCDD SDP Facebook Forum và yêu cầu tham gia.
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