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Dưới đây là các bước quý vị có thể làm để ghi danh vào Chương Trình Tự Quyết. 

 

1. Tham Dự Buổi Hướng Dẫn.  

2. Chọn cách quý vị muốn nhận các dịch vụ của trung tâm khu vực.   

3. Nếu quý vị muốn ghi danh vào Chương Trình Tự Quyết, hãy nói với Điều 

Phối Viên Dịch Vụ của trung tâm khu vực. 

4. Xác định quý vị muốn nhận giúp đỡ từ ai khi chuyển sang Chương Trình Tự 

Quyết.  

5. Phát triển Kế Hoạch Lấy Con Người Làm Trung Tâm nếu quý vị muốn. 

6. Gặp gỡ với Nhóm IPP của quý vị để cập nhật IPP và phát triển ngân sách 

cá nhân.  

7. Phát triển Kế Hoạch Chi Tiêu của quý vị cũng như bắt đầu quy trình chọn 

nhân viên và nhà cung cấp để hỗ trợ quý vị.  

8. Làm việc với Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính của quý vị và có thể là Điều Phối 

Viên Độc Lập để hoàn thiện Kế Hoạch Chi Tiêu của quý vị. 

9. Đảm bảo rằng các dịch vụ đã được ủy quyền trong hệ thống tài chính của 

trung tâm khu vực.  

10. Bắt đầu nhận các dịch vụ thông qua Chương Trình Tự Quyết 

 

 

Hướng Dẫn Chương Trình Tự Quyết 

Có nhiều module hơn sẵn sàng cung cấp cho quý vị thêm thông tin và hỗ trợ khi 

quý vị tiến tới các dịch vụ của mình bắt đầu trong SDP. Quý vị có thể đăng ký bất 

kỳ khóa đào tạo nào tại liên kết được cung cấp bên dưới. Để biết thêm thông tin 

về các khóa đào tạo này, hãy liên hệ với Văn Phòng Khu Vực của Hội Đồng Tiểu 

Bang về Khuyết Tật Phát Triển (SCDD) (được liệt kê ở trên).  

Trang Web Đào Tạo SDP Trên Toàn Tiểu Bang của SCDD: 

https://scdd.ca.gov/sdp-orientation/ 

Các module đào tạo bổ sung bao gồm Lập Kế Hoạch Lấy Con Người Làm Trung 

Tâm, Ngân Sách Cá Nhân, Kế Hoạch Chi Tiêu, Sắp Xếp Dịch Vụ và Ghi Danh. 

Hướng Dẫn Chương Trình Tự Quyết 
Các Bước Ghi Danh 

https://scdd.ca.gov/sdp-orientation/

