
Định nghĩa của các Dịch vụ trong Chương trình Quyền Tự quyết 

1 
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 6, 2018 

 

 

 

Dịch vụ Châm cứu 
Dịch vụ châm cứu được bảo hiểm chi trả để ngăn ngừa, làm dịu hoặc giảm bớt cảm giác đau mãn tính nghiêm trọng kéo 
dài do một chứng bệnh được công nhận. Châm cứu được định nghĩa trong Bộ luật Doanh thương và Nghề nghiệp Mục 
4927 là “sự kích thích của một hoặc một số điểm nhất định trên hoặc gần bề mặt cơ thể bằng cách châm kim để ngăn 
ngừa hoặc làm dịu cảm giác đau hoặc để bình thường hóa các chức năng sinh lý, bao gồm kiểm soát cơn đau, để điều 
trị một số bệnh nhất định hoặc rối loạn chức năng cơ thể và bao gồm các kỹ thuật điện châm, giác, và phép cứu ngải.” 
Các dịch vụ châm cứu (có hoặc không có kích điện cho kim châm) được giới hạn ở hai dịch vụ trong một tháng dù các 
dịch vụ bổ sung có thể được cung cấp dựa trên sự cần thiết về mặt y tế. Tất cả các dịch vụ châm cứu cho trẻ em dưới 
21 tuổi được bảo hiểm chi trả trong kế hoạch của tiểu bang theo phúc lợi EPSDT. Dịch vụ châm cứu trong bản miễn trừ 
này chỉ được cung cấp cho các cá nhân từ 21 tuổi trở lên và chỉ khi giới hạn của các dịch vụ được cung cấp theo kế 
hoạch tiểu bang đã được phê duyệt đã được sử dụng hết. 

 
Dịch vụ Can thiệp Hành vi 

 
Dịch vụ can thiệp hành vi bao gồm việc sử dụng và phát triển các chương trình can thiệp hành vi chuyên sâu để cải 
thiện việc theo dõi và phân tích sự phát triển và hành vi của người tham gia. Các chương trình can thiệp được giới hạn 
ở các phương pháp tích cực, được chấp nhận rộng rãi và dựa trên bằng chứng. Tùy thuộc vào nhu cầu của người 
tham gia, các dịch vụ can thiệp hành vi có thể được cung cấp ở nhiều môi trường, bao gồm nhà ở, nơi làm việc của 
người tham gia, v.v. Các dịch vụ can thiệp hành vi được xây dựng để hỗ trợ các cá nhân trong việc tiếp nhận, duy trì và 
cải thiện các kỹ năng tự lực, hoà nhập và thích ứng cần thiết để sinh sống tốt trong các môi trường tại nhà và trong 
cộng đồng. Các dịch vụ có thể được cung cấp cho các thành viên gia đình nếu là vì lợi ích của người tham gia. Các 
dịch vụ cho các thành viên gia đình có thể bao gồm việc đào tạo và hướng dẫn về chế độ điều trị, bao gồm đào tạo 
trong việc sử dụng thuốc và các phương pháp quản lý rủi ro để cho phép gia đình hỗ trợ người tham gia. 
 
Sự tham gia của cha mẹ trẻ vị thành niên là rất quan trọng đối với sự thành công của kế hoạch can thiệp hành vi. Nhóm 
lập kế hoạch tập trung vào con người xác định mức độ tham gia cần thiết để đáp ứng nhu cầu của cá nhân. “Tham gia” 
bao gồm các ý nghĩa sau: Hoàn thành hướng dẫn của nhóm về những điều cơ bản của can thiệp hành vi; Thực hiện các 
chiến lược can thiệp theo kế hoạch can thiệp; Nếu cần, thu thập dữ liệu về các chiến lược hành vi và gửi dữ liệu đó cho 
nhà cung cấp để đưa vào các báo cáo tiến độ; Tham gia vào bất cứ cuộc họp lâm sàng cần thiết nào; Cung cấp các tài 
liệu về điều chỉnh hành vi nhỏ hoặc hoà nhập vào cộng đồng được đề xuất nếu hệ thống khen thưởng được sử dụng. 
Nếu việc không tham gia đầy đủ cản trở việc thực hiện thành công kế hoạch hành vi, thì các dịch vụ khác sẽ được cung 
cấp để đáp ứng các nhu cầu được xác định của cá nhân.
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Dịch vụ này trong Bản Miễn trừ HCBS chỉ được cung cấp cho các cá nhân từ 21 tuổi trở lên. Tất cả các Dịch vụ Can thiệp 
Hành vi cần thiết về mặt y tế cho trẻ em dưới 21 tuổi được bảo hiểm chi trả trong kế hoạch của tiểu bang theo phúc lợi 
EPSDT. 
 
Dịch vụ Trị liệu Thần kinh Cột sống 

 

Dịch vụ trị liệu thần kinh cột sống bao gồm việc nắn chỉnh cột sống bằng tay để ngăn ngừa, làm dịu hoặc giảm bớt cảm 
giác đau mãn tính nghiêm trọng kéo dài do một tình trạng y tế được công nhận. Bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống có thể 
sử dụng tất cả các phương pháp cơ học và vệ sinh cần thiết gắn với việc chăm sóc cơ thể, bao gồm các kỹ thuật không 
khí, lạnh, chế độ ăn uống, tập thể dục, nhiệt độ, ánh sáng, mát xa, thể dục, nghỉ ngơi, siêu âm, nước, và vật lý trị liệu 
trong quá trình nắn và/hoặc chỉnh cột sống. Tất cả các dịch vụ Trị liệu thần kinh cột sống cho trẻ em dưới 21 tuổi được 
bảo hiểm chi trả trong kế hoạch của tiểu bang theo phúc lợi EPSDT. Dịch vụ Trị liệu thần kinh cột sống trong bản miễn 
trừ này chỉ được cung cấp cho các cá nhân từ 21 tuổi trở lên và chỉ khi giới hạn của các dịch vụ được cung cấp theo kế 
hoạch tiểu bang đã được phê duyệt đã được sử dụng hết. 

 
Hỗ trợ Giao tiếp 

 
Các dịch vụ hỗ trợ giao tiếp bao gồm những công cụ hỗ trợ giao tiếp cần thiết để tạo điều kiện và hỗ trợ người khiếm 
thính, suy giảm khả năng nói hoặc thị lực, bao gồm cả những người không nói tiếng Anh như ngôn ngữ chính của họ và 
những người có khả năng đọc, viết, nói hoặc hiểu tiếng Anh hạn chế (Trình độ Tiếng Anh Hạn chế hoặc LEP). Mục đích 
của dịch vụ này là để hỗ trợ cá nhân giao tiếp hiệu quả với các nhà cung cấp dịch vụ, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và 
công chúng. Sau đây là các công cụ hỗ trợ giao tiếp được công nhận, như được quy định trong IPP của người tham gia: 
1. Cố vấn; 
2. Phiên dịch viên và các dịch vụ phiên dịch; 
3. Biên dịch và các dịch vụ biên dịch; và 
4. Người đọc và các dịch vụ đọc. 

 
Dịch vụ này cũng bao gồm hỗ trợ cho người tham gia sử dụng công nghệ máy tính để hỗ trợ trong giao tiếp. Các hỗ trợ 
này bao gồm đào tạo sử dụng công nghệ, đánh giá nhu cầu với việc đào tạo và hỗ trợ liên tục và xác định các nguồn lực 
cho hỗ trợ. Dịch vụ này giới hạn với nhân viên cung cấp hỗ trợ đó và không bao gồm việc mua các thiết bị hoặc vật dụng. 
Các dịch vụ hỗ trợ giao tiếp bao gồm đánh giá và đào tạo về việc sử dụng các công cụ hỗ trợ giao tiếp cho các cá nhân 
có kỹ năng LEP, như được quy định trong IPP của người tham gia. 
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Hỗ trợ Hoà nhập Cộng đồng 
 
Dịch vụ này được cung cấp cho người tham gia để đáp ứng kết quả cá nhân cụ thể của họ liên quan đến việc tiếp nhận, 
cải thiện và/hoặc duy trì các kỹ năng và khả năng để chuẩn bị và hỗ trợ người tham gia hoà nhập cộng đồng, phụ thuộc 
lẫn nhau và tự lập. 
 
Dịch vụ này hỗ trợ toàn quyền tiếp cận để hoà nhập vào cuộc sống của cộng đồng, quản lý nguồn lực cá nhân và nhận 
được các dịch vụ trong cộng đồng, với cùng mức độ tiếp cập như các cá nhân không nhận được các dịch vụ này. Ngoài 
ra, dịch vụ này hỗ trợ người tham gia học các kỹ năng cần thiết để tham gia vào cộng đồng trong các hoạt động hoà 
nhập với các cá nhân không bị khuyết tật. 

 
Người tham gia lựa chọn dịch vụ này trong số các lựa chọn dịch vụ bao gồm các môi trường cụ thể dành cho 
người không bị khuyết tật. Các lựa chọn dịch vụ dựa trên nhu cầu và sở thích cá nhân của người tham gia. 
Người tham gia nhận được dịch vụ này trong các môi trường được tích hợp và hỗ trợ toàn quyền tiếp cận tới cộng 
đồng rộng lớn hơn và tạo điều kiện cho sự thoải mái, phụ thuộc, tự lập, sở thích và việc sử dụng công nghệ của 
người tham gia. Lựa chọn của người tham gia được đưa vào các dịch vụ và hỗ trợ, và các quyền cá nhân thiết yếu 
về sự riêng tư, nhân phẩm, tôn trọng, và tự do không bị ép buộc của họ được bảo vệ. Các môi trường dịch vụ phải 
cho phép người tham gia quản lý nguồn lực cá nhân và lịch trình và hoạt động của họ. Ngoài ra, các môi trường 
phải cho phép người tham gia được nghỉ ngơi giống như một cá nhân không bị khuyết tật. 

 
Hỗ trợ Hoà nhập Cộng đồng được cung cấp theo cách thức được quy định bởi nhóm lập kế hoạch để hỗ trợ người tham 
gia tiếp nhận, duy trì hoặc cải thiện các kỹ năng tự lực, hoà nhập và thích ứng thông qua các hoạt động trị liệu và/hoặc 
thể chất để đạt được các kết quả đã được xác định của người tham gia. Các dịch vụ và hỗ trợ này có thể diễn ra trong 
nhiều môi trường tại cộng đồng nhằm thúc đẩy sự hòa nhập cộng đồng. Các môi trường này có thể bao gồm các môi 
trường không có người sinh sống được xác định trong Phụ lục C-5, nhưng chỉ khi môi trường đó được xác định là đáp 
ứng các yêu cầu về môi trường của HCBS, sử dụng quy trình được trình bày trong Phụ lục C-5. Dịch vụ có thể được 
cung cấp thường xuyên, trong một hoặc nhiều ngày mỗi tuần. Các dịch vụ này không được cung cấp tại nơi cư trú của 
người tham gia. 

 
Các dịch vụ và hỗ trợ này cho phép người tham gia đạt được hoặc duy trì mức độ chức năng tối đa, sự phụ thuộc và tự 
lập của họ, bao gồm cả việc tạo điều kiện kết nối với các sự kiện và hoạt động của cộng đồng. Ngoài ra, các dịch vụ và 
hỗ trợ này có thể giúp củng cố các kỹ năng hoặc bài học được dạy ở trường, buổi trị liệu hoặc các môi trường khác, 
cho phép người tham gia hòa nhập với cộng đồng. 
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Các dịch vụ và hỗ trợ để hỗ trợ người tham gia tăng cường và cải thiện khả năng tự lực, hòa nhập cộng đồng và thích 
ứng, có thể bao gồm: 
a. Hoà nhập và nhận thức về cộng đồng. 
b. Kĩ năng giao tiếp. 
c. Nhận thức thị giác, thính giác và xúc giác, và trải nghiệm tri giác. 
d. Phát triển các tương tác thích hợp với bạn bè và kỹ năng tự hỗ trợ. 
e. Chương trình nghệ thuật và giải trí. 
f. Giáo dục thường xuyên, cụ thể là các lớp giúp người tham gia khám phá sở thích hoặc cải thiện kỹ năng học thuật hoặc 

hoàn thành bằng tốt nghiệp trung học (GED) trong một môi trường hội nhập 
g. Nhóm người cao tuổi và dựa trên đức tin. 
h. Cố vấn từ bạn bè. 
i. Dịch vụ di chuyển, cụ thể là tiếp cận và sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc các phương tiện di chuyển 

khác, bao gồm tiếp cập dịch vụ đi chung xe. 
j. Xây dựng tình bạn và mối quan hệ 

 
Hỗ trợ Sinh sống trong Cộng đồng  

 
Hỗ trợ Sinh sống trong Cộng đồng là các dịch vụ tạo điều kiện cho sự tự lập và thúc đẩy sự hòa nhập cộng đồng cho 
người tham gia, bất kể sự sắp xếp cuộc sống trong cộng đồng. Các dịch vụ bao gồm sự hỗ trợ và giúp đỡ hoà nhập, 
phát triển kỹ năng cá nhân, tham gia cộng đồng, giải trí và nghỉ ngơi, chăm sóc tại nhà và cá nhân, như được trình bày 
chi tiết dưới đây. Các khoản thanh toán cho Hỗ trợ Sinh sống trong Cộng đồng không bao gồm tiền phòng và tiền ăn. 
 
Hỗ trợ Sinh sống trong Cộng đồng được cung cấp cho người tham gia tại nhà và trong cộng đồng của họ để đạt được, 
cải thiện và/hoặc duy trì các kỹ năng thích ứng và hoà nhập cần thiết để cho phép người tham gia sinh sống trong cộng 
đồng và tham gia theo cách tự lập nhất có thể. Các dịch vụ được cung cấp trong các môi trường tạo điều kiện cho sự 
thoải mái, tự lập, sở thích và việc sử dụng công nghệ của người tham gia. Các lựa chọn của người tham gia được đưa 
vào các dịch vụ và hỗ trợ nhận được. Người tham gia có quyền tiếp cận không hạn chế, và các quyền cá nhân thiết yếu 
về sự riêng tư, nhân phẩm, tôn trọng và tự do không bị ép buộc của người tham gia được bảo vệ. 

 
Các môi trường dịch vụ được tích hợp và tạo điều kiện cho mỗi người tham gia có toàn quyền tiếp cận vào cộng đồng 
rộng lớn hơn, bao gồm cơ hội cho người tham gia hoà nhập vào cuộc sống của cộng đồng, quản lý nguồn lực cá nhân và 
nhận được các dịch vụ trong cộng đồng. 
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Các dịch vụ cụ thể được cung cấp cho mỗi người tham gia sẽ khác nhau tùy theo từng cá nhân, sở thích của cá nhân 
và môi trường cộng đồng đã chọn. Các loại hỗ trợ cụ thể và tổ hợp các loại hỗ trợ mà một cá nhân nhận được cũng 
như bất cứ chuyên môn đặc biệt nào của nhà cung cấp sẽ được quy định trong Kế hoạch Chương trình Cá nhân. 

 
Những mục sau đây trình bày các loại Hỗ trợ Sinh sống trong Cộng đồng có thể có:  

 
1. Hỗ trợ hoà nhập xã hội bao gồm phát triển hoặc duy trì sự tự nhận thức và tự kiểm soát, khả năng đáp 
ứng vai trò xã hội, tiện nghi xã hội, kỹ năng giao tiếp ứng xử và các mối quan hệ cá nhân. 
 
2. Hỗ trợ phát triển kỹ năng cá nhân bao gồm các hoạt động được thiết kế để cải thiện khả năng hoàn thành các 
hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người tham gia, bao gồm ăn uống, tắm rửa, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, di 
chuyển và các hoạt động thiết yếu khác.  
 
3. Hỗ trợ tham gia cộng đồng bao gồm sự hỗ trợ cho phép cá nhân tham gia đầy đủ hơn vào các hoạt động của 
cộng đồng. Hỗ trợ có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc sở hữu, sử dụng và chăm sóc chó hoặc các vật 
nuôi khác được huấn luyện đặc biệt để cung cấp hỗ trợ cá nhân hoặc các thiết bị để hỗ trợ ngay lập tức khi mối đe 
dọa đối với sức khỏe hoặc an toàn xảy ra. 
 
4. Hỗ trợ để tạo điều kiện tham gia vào các hoạt động giáo dục sau trung học, tôn giáo, giải trí hoặc nghỉ ngơi. 
 
5. Hỗ trợ chăm sóc tại nhà và cá nhân bao gồm các dịch vụ cần thiết để đảm bảo nhà ở trong môi trường sạch sẽ, 
vệ sinh và an toàn và cung cấp dịch vụ chăm sóc thiết yếu cho cá nhân. Các dịch vụ bao gồm hỗ trợ với các hoạt 
động gia đình, như lên kế hoạch và chuẩn bị bữa ăn, quản lý tiền bạc (tài chính cá nhân, lập kế hoạch, lập ngân 
sách và đưa ra quyết định) và giặt quần áo. Nó cũng bao gồm các công việc gia đình nặng như lau nhà, cửa sổ và 
tường, kiên cố thảm và ngói lỏng lẻo, di chuyển các đồ vật hoặc đồ nội thất nặng để tạo lối ra vào an toàn, cũng như 
các sửa chữa nhỏ mà những người thợ đa năng có thể hoàn thành. Các công việc gia đình nặng và các dịch vụ có 
thể được cung cấp bởi một người thợ đa năng chỉ có sẵn khi cá nhân đó hoặc bất cứ ai khác trong gia đình không 
thể thực hiện dịch vụ đó. Các dịch vụ sẽ chỉ được cung cấp trong trường hợp cả cá nhân đó, hoặc bất cứ ai khác 
trong gia đình không có khả năng thực hiện hoặc cung cấp tài chính cho họ và khi không có người thân, người chăm 
sóc, chủ nhà, cơ quan tình nguyện/cộng đồng hoặc người trả tiền bên thứ ba nào khác có khả năng hoặc chịu trách 
nhiệm cho việc cung cấp dịch vụ đó. Trong trường hợp là nhà cho thuê, trách nhiệm của chủ nhà, theo hợp đồng 
thuê nhà, sẽ được xác minh trước khi có bất cứ ủy quyền dịch vụ nào. Sẽ không có hóa đơn trùng lặp nào dành cho 
người nội trợ hoặc dịch vụ chăm sóc/hỗ trợ cá nhân tương tự khác. 
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6. Hỗ trợ bao gồm việc cung cấp các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe không thể thiếu để đáp ứng các nhu cầu 
hàng ngày của người tham gia (ví dụ như uống thuốc thường xuyên hoặc phục vụ các nhu cầu của người tham gia 
đang bị bệnh hoặc cần chú ý đến nhu cầu y tế liên tục.). Các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe như dịch vụ bác sĩ 
không được cung cấp thường xuyên để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người tham gia sẽ không được cung cấp. 
7. Hỗ trợ và đào tạo về chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ em cho những người tham gia đang hoặc sẽ là cha mẹ. 

 
Các môi trường mà Hỗ trợ Sinh sống trong Cộng đồng được cung cấp phải có tất cả các đặc điểm sau đây: 

 
1. Môi trường được gắn kết và hỗ trợ toàn quyền tiếp cận cho các cá nhân nhận được Medicaid HCBS tới cộng đồng 
rộng lớn hơn, bao gồm các cơ hội tìm kiếm việc làm và làm việc trong các môi trường tích hợp cạnh tranh, hoà nhập vào 
cuộc sống của cộng đồng, quản lý nguồn lực cá nhân và nhận được các dịch vụ trong cộng đồng, với cùng mức độ tiếp 
cận như các cá nhân không nhận được Medicaid HCBS. 
2. Môi trường do cá nhân lựa chọn giữa các lựa chọn môi trường bao gồm các môi trường cụ thể dành cho người 
không bị khuyết tật và lựa chọn phòng riêng trong khu dân cư. 
3. Đảm bảo quyền riêng tư, nhân phẩm và tôn trọng, và quyền tự do không bị ép buộc và gò bó của cá nhân.  
4. Tối ưu hóa, nhưng không quá kiểm soát, sáng kiến cá nhân, sự tự chủ và tự lập trong việc đưa ra lựa chọn cuộc 
sống, bao gồm nhưng không giới hạn ở: các hoạt động hàng ngày, môi trường vật chất và những người họ tương tác 
với. 
5. Tạo điều kiện cho lựa chọn của cá nhân liên quan đến các dịch vụ và hỗ trợ và người cung cấp chúng.  

 
Trong khu dân cư do nhà cung cấp sở hữu hoặc quản lý, ngoài các đặc điểm được quy định phía trên, các điều kiện 
bổ sung sau phải được đáp ứng: 

 
• Phòng hoặc nhà ở là một địa điểm cụ thể có thể được sở hữu, thuê hoặc ở theo một thỏa thuận có thể thực thi về 
mặt pháp lý bởi cá nhân nhận được các dịch vụ, và cá nhân đó có, ở mức tối thiểu, cùng trách nhiệm và sự bảo vệ 
không bị đuổi khỏi nhà như các người thuê nhà khác theo luật chủ nhà/người thuê nhà của Tiểu bang, hạt, thành phố 
hoặc các cơ quan được chỉ định khác. 

 
1. Mỗi cá nhân có quyền riêng tư trong phòng ngủ hoặc phòng sinh hoạt của họ: 
• Phòng có khoá cửa có thể khoá được bởi cá nhân, và chỉ có nhân viên thích đáng có chìa khoá cửa. 
• Các cá nhân chia sẻ phòng ở có quyền lựa chọn bạn cùng phòng trong môi trường đó.  
• Các cá nhân có quyền tự do trang bị đồ đạc và trang trí phòng ngủ hoặc phòng sinh hoạt của họ trong phạm vi hợp đồng 

thuê nhà hoặc thoả thuận khác. 
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2. Cá nhân có quyền tự do và hỗ trợ để kiểm soát lịch trình và hoạt động của riêng họ, và có cơ hội tiếp cận thực phẩm 
bất cứ lúc nào.  

 
3. Các cá nhân có thể có khách đến thăm theo sự lựa chọn của họ bất cứ lúc nào.  

 
4. Môi trường có thể tiếp cận được về vật chất đối với cá nhân. 

 
5. Phòng hoặc nhà ở có thể được chia sẻ bởi không quá bốn người tham gia miễn trừ. 

 
6. Bất cứ sửa đổi nào với các điều kiện bổ sung được trình bày từ mục 1 đến mục 4 phía trên, phải được hỗ trợ bởi 
một nhu cầu cụ thể được đánh giá và được xác minh trong kế hoạch chương trình cá nhân (IPP). Các yêu cầu sau đây 
phải được trình bày trong IPP: 

 
• Xác định nhu cầu cá nhân cụ thể và đã được đánh giá. 
• Cung cấp tư liệu về các biện pháp can thiệp và hỗ trợ tích cực được sử dụng trước khi có bất cứ sửa đổi nào với IPP. 
• Cung cấp tư liệu về các cách thức ít xâm phạm hơn để đáp ứng nhu cầu đã cố gắng nhưng không hiệu quả. 
• Bao gồm một bản mô tả rõ ràng về điều kiện tỷ lệ thuận với nhu cầu cụ thể được đánh giá.  
• Thường xuyên thu thập và xem xét các dữ liệu để đánh giá hiệu quả liên tục của sửa đổi. 
• Bao gồm các giới hạn thời gian được thiết lập cho các đánh giá định kỳ để xác định xem việc sửa đổi vẫn 
cần thiết hay có thể chấm dứt. 
• Bao gồm sự chấp thuận sau khi có đầy đủ thông tin của cá nhân. 
• Bao gồm cam kết rằng các biện pháp can thiệp và hỗ trợ sẽ không gây tổn hại đến cá nhân. 
Ngoài ra, các cơ sở do nhà cung cấp sở hữu hoặc cho thuê, nơi các dịch vụ này được cung cấp, phải tuân thủ Đạo luật 
Người Mỹ Khuyết tật. 

 
Cách thức mà theo đó tiền phòng và tiền ăn không tính vào khoản thanh toán cho dịch vụ này được nêu rõ trong Phụ lục 
I-5. 

 
Can thiệp và Hỗ trợ Khủng hoảng  

 
Can thiệp và Hỗ trợ Khủng hoảng là một dịch vụ chuyên biệt cung cấp dịch vụ chăm sóc và can thiệp hành vi ngắn hạn 
để cung cấp sự trợ giúp và hỗ trợ cho người chăm sóc và sự bảo vệ cho người tham gia hoặc những người khác sống 
cùng với người tham gia. Dịch vụ này có thể bao gồm việc sử dụng và phát triển các chương trình can thiệp hành vi 
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chuyên sâu để cải thiện việc theo dõi và phân tích sự phát triển và hành vi của người tham gia. Dịch vụ này được giới 
hạn ở các phương pháp tích cực được chấp nhận rộng rãi và dựa trên bằng chứng. 

 
Dịch vụ này được xây dựng để hỗ trợ người tham gia trong việc tiếp nhận, duy trì và cải thiện các kỹ năng tự lực, hoà 
nhập và thích ứng cần thiết để sinh sống tốt trong các môi trường tại nhà và trong cộng đồng. Dịch vụ này có thể được 
cung cấp cho các thành viên gia đình nếu là vì lợi ích của người tham gia. Dịch vụ cho các thành viên gia đình có thể 
bao gồm việc đào tạo và hướng dẫn về chế độ điều trị, bao gồm đào tạo trong việc sử dụng thuốc và các phương pháp 
quản lý rủi ro để cho phép gia đình hỗ trợ người tham gia. Sự tham gia của cha mẹ trẻ vị thành niên là rất quan trọng 
đối với sự thành công của chương trình can thiệp hành vi. 

 
Nhóm lập kế hoạch tập trung vào con người xác định mức độ tham gia cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người tham 
gia. Can thiệp và Hỗ trợ Khủng hoảng bao gồm can thiệp khủng hoảng về di chuyển tại nhà của người tham gia, 
và/hoặc trong cộng đồng hoặc nơi cần các dịch vụ can thiệp khủng hoảng. Can thiệp khủng hoảng về di chuyển có 
nghĩa là can thiệp chữa trị ngay lập tức trên cơ sở khẩn cấp 24 giờ cho người tham gia có biểu hiện các vấn đề cá 
nhân, xã hội và/hoặc hành vi kịch liệt. Can thiệp khủng hoảng về di chuyển cung cấp hỗ trợ chuyên môn ngay lập tức 
và giới hạn thời gian cho người tham gia đang gặp vấn đề cá nhân, xã hội hoặc hành vi, mà nếu không được cải 
thiện, sẽ chuyển biến xấu hơn và yêu cầu người tham gia được chuyển đến một nơi có sẵn các dịch vụ bổ sung. 

 
Khi cần thiết, Can thiệp và Hỗ trợ Khủng hoảng bao gồm các hoạt động dành riêng cho người tham gia sau đây: 
1. Đánh giá để xác định các yếu tố gây đột phát tạo thành khủng hoảng. 
2. Xây dựng kế hoạch can thiệp cùng nhóm lập kế hoạch. 
3. Tư vấn và đào tạo nhân viên cho nhà cung cấp dịch vụ khi cần thiết để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch can 

thiệp cụ thể của người tham gia 
4. Thu thập dữ liệu về các chiến lược hành vi và gửi dữ liệu đó cho người chăm sóc hoặc nhà cung cấp để đưa vào báo 
cáo tiến độ.  
5. Tham gia vào bất cứ cuộc họp lâm sàng cần thiết nào. 
6. Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển tiếp để hỗ trợ người tham gia trở về nhà nếu biện pháp can thiệp hành 
vi ngoài nhà đã được cung cấp. 
7. Hỗ trợ chuyên môn liên tục cho người chăm sóc hoặc nhà cung cấp trong khi thực hiện kế hoạch can thiệp được 
xây dựng cho người tham gia. 
8. Cung cấp các khuyến nghị để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tình huống khủng hoảng trong tương lai nhằm 
tăng khả năng duy trì người tham gia trong cộng đồng.
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 Dịch vụ Nha khoa 
 
Dịch vụ nha khoa được định nghĩa trong Tiêu đề 22, Bộ Quy chế California, Mục 51059 là các dịch vụ chuyên môn được 
thực hiện hoặc cung cấp bởi các nha sĩ bao gồm chẩn đoán và điều trị răng người mọc lệch, bệnh hoặc khuyết tật của 
mào xương ổ răng, nướu, hàm và các cấu trúc liên quan; sử dụng thuốc, gây mê và đánh giá thể chất; tư vấn; gọi cho 
gia đình, văn phòng và tổ chức. 

 
Tất cả các dịch vụ nha khoa cần thiết về mặt y tế cho trẻ em dưới 21 tuổi được bảo hiểm chi trả trong kế hoạch của tiểu 
bang theo phúc lợi EPSDT. Các dịch vụ nha khoa trong bản miễn trừ này chỉ được cung cấp cho các cá nhân từ 21 tuổi 
trở lên và chỉ khi giới hạn của các dịch vụ được cung cấp theo kế hoạch tiểu bang đã được phê duyệt đã được sử dụng 
hết. Các dịch vụ nha khoa trong kế hoạch tiểu bang được phê duyệt giới hạn ở mức $1800 hàng năm hoặc bằng số tiền 
được xác định là cần thiết về mặt y tế. 

 
Hỗ trợ Việc làm 

 
Dịch vụ này được cung cấp cho người tham gia để đáp ứng kết quả cá nhân cụ thể của họ liên quan đến việc tiếp nhận, 
cải thiện và/hoặc duy trì các kỹ năng và khả năng để chuẩn bị và hỗ trợ người tham gia tham gia cộng đồng, phụ thuộc 
lẫn nhau, tự lập và/hoặc làm việc trong cộng đồng. 
Dịch vụ này hỗ trợ toàn quyền tiếp cận cho những người tham gia nhận được dịch vụ trong cộng đồng để tìm kiếm việc 
làm và làm việc trong các môi trường tích hợp cạnh tranh. 

 
Người tham gia lựa chọn dịch vụ này trong số các lựa chọn dịch vụ bao gồm các môi trường cụ thể dành cho người 
không bị khuyết tật. Các lựa chọn dịch vụ dựa trên nhu cầu và sở thích cá nhân của người tham gia. Người tham gia 
nhận được dịch vụ này trong các môi trường được tích hợp và hỗ trợ toàn quyền tiếp cận tới cộng đồng rộng lớn hơn và 
tạo điều kiện cho sự thoải mái, phụ thuộc, tự lập, sở thích và việc sử dụng công nghệ của người tham gia. Lựa chọn của 
người tham gia được đưa vào các dịch vụ và hỗ trợ, và các quyền cá nhân thiết yếu về sự riêng tư, nhân phẩm, tôn 
trọng, và tự do không bị ép buộc của họ được bảo vệ. Các môi trường dịch vụ phải cho phép người tham gia quản lý 
nguồn lực cá nhân và lịch trình và hoạt động của họ. Ngoài ra, các môi trường phải cho phép người tham gia được nghỉ 
ngơi giống như một cá nhân không bị khuyết tật. 
 
Hỗ trợ việc làm được thiết kế riêng và được cung cấp theo cách thức được chỉ định bởi nhóm lập kế hoạch để hỗ trợ 
người tham gia tìm được và duy trì việc làm, bao gồm tự hành nghề, trong môi trường làm việc trong cộng đồng để đạt 
được các kết quả đã được xác định của người tham gia. Kết quả dự kiến của dịch vụ này là việc làm ổn định có trả lương
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với mức lương bằng hoặc trên mức lương tối thiểu trong một môi trường tích hợp trong lực lượng lao động chung, trong 
một công việc đáp ứng mục tiêu nghề nghiệp cá nhân. Dịch vụ này không bao gồm khoản thanh toán cho việc đào tạo 
giám sát, hỗ trợ và điều chỉnh thường có sẵn cho những người lao động khác không bị khuyết tật làm việc ở vị trí tương 
tự trong công ty. Các dịch vụ và hỗ trợ này cũng bao gồm các hoạt động liên quan đến khám phá nghề nghiệp, tự hành 
nghề và nghỉ hưu. 
 
Người tham gia có thể nhận được bất cứ Hỗ trợ Việc làm nào, bao gồm: 
 
a. Phát triển năng lực thể chất, cụ thể là, các lo ngại về sức khỏe. 
b. Phát triển kỹ năng tâm thần vận động. 
c. Phát triển kỹ năng giao tiếp ứng xử, giao tiếp/xã hội và thích ứng, ví dụ như ứng xử phù hợp với cấp trên/đồng nghiệp. 
d. Phát triển thói quen làm việc, ví dụ như đi làm đầy đủ và đúng giờ, tập trung vào công việc.  
e. Phát triển kỹ năng chuẩn bị trang phục và diện mạo phù hợp với nghề nghiệp. 
f.  Phát triển kỹ năng làm việc năng suất, cụ thể là, đạt được các tiêu chuẩn về năng suất và kết quả chất lượng. 
g. Đào tạo thực hành công việc, ví dụ như tuân thủ các hướng dẫn, hoàn thành nhiệm vụ. 
h. Phát triển kỹ năng liên quan đến công việc, ví dụ như giải quyết vấn đề, lập kế hoạch cho các cơ hội việc làm trong 

tương lai. 
i. Kỹ năng quản lý tiền bạc và báo cáo thu nhập.  
j. Phát triển và sử dụng các hỗ trợ công việc tự nhiên. 
k. Kỹ năng hoà nhập trong lực lượng lao động. 
l. Phát triển sự hoà nhập cộng đồng/xây dựng mối quan hệ. 
m. Kỹ năng an toàn và đào tạo. 
n. Khám phá nghề nghiệp, kỹ năng tìm kiếm việc làm và phỏng vấn. 
o. Đào tạo tự hỗ trợ, tư vấn cho người tham gia, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp và tham gia câu lạc bộ. 
p. Phong trào tình nguyện để hỗ trợ cá nhân xác định sở thích công việc hoặc nghề nghiệp. 
q. Đánh giá cá nhân.  
r. Phân tích công việc, phát triển và sắp xếp công việc để tạo ra công việc phù hợp cho người tham gia và chủ lao động. 
s. Giám sát hoặc đào tạo trực tiếp trong khi người tham gia được hội nhập vào công việc tích hợp. 
t. Huấn luyện nghề nghiệp được cung cấp tại hoặc ngoài nơi làm việc. 
u. Bàn bạc với người tham gia/gia đình và/hoặc đại diện được ủy quyền để đảm bảo hỗ trợ người tham gia điều chỉnh 

công việc hoặc lập kế hoạch nghỉ hưu. 
v. Tư vấn về các phúc lợi để đảm bảo người tiêu dùng hiểu mối quan hệ giữa thu nhập kiếm được và nhận các phúc lợi 

công cộng như các Kế hoạch SSI, SSA, Medi-Cal và PASS. 
w. Tham khảo ý kiến nhân viên Quản trị Nhân sự của chủ lao động. 
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x. Đánh giá nhu cầu về công nghệ và tạo điều kiện nhận được các công cụ hỗ trợ giao tiếp và công nghệ.  
y. Tùy chỉnh công việc, ví dụ: sửa đổi các tài liệu, quy trình và cách thức làm việc. 
z. Tự hành nghề và phát triển kinh doanh, cụ thể là, xác định các cơ hội kinh doanh tiềm năng, phát triển kế hoạch kinh 

doanh, xác định các hỗ trợ cần thiết, và hỗ trợ liên tục. 
 
Chuyên chở từ nơi cư trú của người tham gia đến nơi làm việc của họ không bao gồm trong dịch vụ này. Các dịch vụ 
và hỗ trợ được trình bày ở trên không thể được cung cấp khi có sẵn theo chương trình được tài trợ theo §110 của Đạo 
luật Cải tổ năm 1973 (29 U.S.C 730) hoặc §602 (16) và (17) của Đạo luật Giáo dục Người Khuyết tật (IDEA.) (20 U.S.C 
1401 (16 và 17)). 

 
Điều chỉnh Khả năng Tiếp cận Môi trường 

 
Những điều chỉnh về vật chất đối với nhà ở của người tham gia, được yêu cầu bởi IPP của người đó, là cần thiết để 
đảm bảo sức khỏe, phúc lợi và an toàn của cá nhân hoặc cho phép cá nhân hoạt động độc lập hơn trong nhà và nếu 
không có những điều chỉnh đó, cá nhân sẽ có nguy cơ bị mất tính tự lực. Các dịch vụ này chỉ được cho phép khi một cá 
nhân khác (tức là chủ nhà) không chịu trách nhiệm thực hiện (các) điều chỉnh cần thiết. 
Những điều chỉnh này có thể bao gồm xây dựng các đoạn đường dốc và thanh chắn, mở rộng cửa, sửa đổi thiết bị 
phòng tắm hoặc lắp đặt hệ thống điện và đường ống nước chuyên dụng cần thiết để chứa các thiết bị và dụng cụ y tế 
cần thiết cho sức khoẻ của cá nhân. Miễn là được cho phép, các điều chỉnh và sửa đổi khả năng tiếp cận môi trường 
khác có thể được chấp thuận trong từng trường hợp cụ thể khi công nghệ thay đổi hoặc khi nhu cầu vật chất hoặc môi 
trường của người tham gia thay đổi. 
Những điều chỉnh hoặc cải tiến cho nhà ở không được bao gồm là những điều chỉnh hoặc cải tiến là tiện ích chung và 
không mang lại lợi ích trực tiếp về y tế hoặc điều trị cho cá nhân, ví dụ như trải thảm, sửa mái nhà, điều hòa không khí 
trung tâm, v.v. Tất cả các dịch vụ sẽ được cung cấp theo quy chuẩn xây dựng hiện hành của Tiểu bang hoặc địa 
phương. 
• Điều chỉnh môi trường cho nhà ở của cá nhân có thể là cần thiết trước khi họ chuyển từ một cơ sở về cộng đồng. 
Những điều chỉnh như vậy có thể được thực hiện trong khi người đó đang sống tại cơ sở. Điều chỉnh môi trường, được 
bao gồm trong kế hoạch chăm sóc của cá nhân đó, có thể được cung cấp tối đa 180 ngày trước khi cá nhân rời cơ sở. 
Tuy nhiên, những điều chỉnh như vậy sẽ không được coi là hoàn thành cho đến ngày cá nhân rời cơ sở và đăng ký miễn 
trừ. 
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Dịch vụ Hỗ trợ Gia đình  
 
Dịch vụ chăm sóc và giám sát trẻ em được cung cấp thường xuyên, trong thời gian dưới 24 giờ mỗi ngày, trong khi cha 
mẹ/người chăm sóc chính không được trả lương không ở nhà. Dịch vụ này được cung cấp tại nhà riêng của người 
nhận hoặc ở một địa điểm ngoài nhà được chấp thuận để thực hiện tất cả những điều sau đây: 

 
1. Hỗ trợ thành viên gia đình bảo vệ người nhận tại nhà; 
2. Cung cấp sự chăm sóc và giám sát phù hợp để bảo vệ sự an toàn của người nhận khi thành viên gia đình vắng mặt; 
3. Giảm bớt trách nhiệm chăm sóc liên tục cho các thành viên trong gia đình; và 
4. Hỗ trợ các nhu cầu tự lực cơ bản của người nhận và các hoạt động khác trong sinh hoạt hàng ngày, bao gồm giao tiếp, 

hoà nhập và tiếp tục các thói quen hàng ngày thường sẽ được thực hiện bởi các thành viên gia đình. 
Thanh toán cho các dịch vụ hỗ trợ gia đình chỉ có thể được thực hiện khi chi phí dịch vụ vượt quá chi phí cung cấp dịch vụ 
cho một người cùng tuổi không bị khuyết tật. 

 
Đào tạo Gia đình/Người tiêu dùng  

 
Các dịch vụ hỗ trợ và đào tạo gia đình/người tiêu dùng được cung cấp, khi cần thiết, kết hợp với các dịch vụ kế hoạch 
tiểu bang mở rộng trong bản miễn trừ này. Những dịch vụ này bao gồm việc đào tạo bởi các nhà cung cấp được cấp 
phép để duy trì hoặc tăng cường tác động lâu dài của việc điều trị được cung cấp. Điều này bao gồm hỗ trợ hoặc tư vấn 
cho người tiêu dùng và/hoặc gia đình để đảm bảo họ hiểu đúng về phương pháp điều trị được cung cấp và những hỗ trợ 
cần thiết trong môi trường nhà ở của người nhận để tăng cường các phương pháp điều trị. 
Những dịch vụ này sẽ được cung cấp cho các cá nhân từ 21 tuổi trở lên. 

 
Dịch vụ Quản lý Tài chính 

 
Dịch vụ này hỗ trợ gia đình hoặc người tham gia để: (a) quản lý và kiểm soát việc chi tiêu tiền tài trợ trong ngân sách cá 
nhân của người tham gia và đảm bảo rằng người tham gia có nguồn tài chính để thực hiện Kế hoạch Chương trình Cá 
nhân (IPP) của mình trong suốt cả năm; (b) hỗ trợ việc thuê các nhà cung cấp dịch vụ cho gia đình hoặc người tham gia, 
ví dụ như nhân viên tài chính hoặc người cùng sở hữu lao động của người tham gia, bằng cách thực hiện các trách 
nhiệm của chủ lao động đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tính tiền lương, khấu trừ thuế liên bang, tiểu bang và địa 
phương và nộp thuế cho cơ quan thuế thích hợp; và, (c) thực hiện kế toán tài chính và lập báo cáo chi tiêu cho người 
tham gia hoặc gia đình và những người khác theo yêu cầu. 
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Dịch vụ này bao gồm các hoạt động sau đây để hỗ trợ người tham gia trong vai trò là chủ lao động hoặc đồng sở hữu lao 
động:  
1. Hỗ trợ người tham gia xác minh sự hội đủ điều kiện để làm việc của người lao động và bằng cấp của nhà cung cấp. 
2. Đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ do người tham gia thuê đáp ứng kiểm tra lý lịch tư pháp bắt buộc và theo yêu cầu 

của người tham gia. 
3. Thu thập và xử lý bảng chấm công của người lao động. 
4. Tính tiền lương, khấu trừ, nộp và thanh toán các loại thuế và bảo hiểm liên quan đến việc làm của liên bang, tiểu bang 

và địa phương.  
5. Theo dõi, chuẩn bị và gửi báo cáo (ví dụ: chi tiêu) cho (các) cá nhân/cơ quan phù hợp. 
6. Duy trì việc cung cấp tài liệu nguồn liên quan đến (các) dịch vụ và chi tiêu được ủy quyền. 
7. Duy trì việc tính toán riêng tiền tài trợ của mỗi người tham gia. 
8. Cung cấp cho người tham gia và điều phối viên dịch vụ trung tâm vùng một báo cáo ngân sách cá nhân hàng tháng 

trình bày số tiền tài trợ được phân bổ theo loại ngân sách, số tiền chi tiêu trong giai đoạn 30 ngày trước đó và số tiền tài 
trợ có sẵn trong ngân sách cá nhân của người tham gia. 

9. Đảm bảo các khoản thanh toán không vượt quá số tiền được trình bày trong ngân sách cá nhân của người tham gia. 
10.  Hoàn thành các trách nhiệm FMS khác theo yêu cầu của luật và quy định của địa phương, tiểu bang và liên bang. 

 
Hỗ trợ Y tế Tại nhà 

 
Các dịch vụ hỗ trợ y tế tại nhà được định nghĩa trong 42 CFR §440.70 được cung cấp cho các cá nhân từ 21 tuổi trở lên 
và chỉ khi giới hạn của các dịch vụ hỗ trợ y tế tại nhà được cung cấp theo giới hạn của kế hoạch Tiểu bang đã được phê 
duyệt đã được sử dụng hết. Các dịch vụ hỗ trợ y tế tại nhà theo kế hoạch của tiểu bang giới hạn ở số lượng được xác 
định là cần thiết về mặt y tế. Tất cả các dịch vụ hỗ trợ y tế tại nhà cần thiết về mặt y tế cho trẻ em dưới 21 tuổi được bảo 
hiểm chi trả trong kế hoạch của tiểu bang theo phúc lợi EPSDT. Phạm vi và bản chất của các dịch vụ này không khác 
biệt so với các dịch vụ hỗ trợ y tế tại nhà được cung cấp theo kế hoạch của Tiểu bang. Các dịch vụ được định nghĩa 
theo cùng cách thức như được cung cấp trong kế hoạch Tiểu bang đã được phê duyệt. Bằng cấp của nhà cung cấp 
được quy định trong kế hoạch của Tiểu bang sẽ áp dụng. 

 
Nội trợ 

 
Các dịch vụ bao gồm các hoạt động nội trợ thông thường (chuẩn bị bữa ăn và chăm sóc gia đình thường xuyên) được 
cung cấp bởi một cá nhân có các kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ nội trợ được quy định trong IPP của 
người tham gia khi cá nhân thường chịu trách nhiệm về các hoạt động này tạm thời vắng mặt hoặc không thể quản lý 
nhà và chăm sóc cho họ hoặc những người khác trong nhà. 
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Hỗ trợ Tiếp cận Nhà ở  
 
Hỗ trợ Tiếp cận Nhà ở bao gồm hai thành phần: 
A) Dịch vụ Chuyển Nhà ở Cá nhân. Các dịch vụ này là: 
1. Tiến hành sàng lọc chủ nhà và đánh giá nhà ở để xác định sở thích của người tham gia và rào cản có liên quan đến 
việc thuê nhà thành công. Việc đánh giá có thể bao gồm thu thập thông tin về các rào cản trong việc chuyển tiếp nhà ở 
tiềm năng và xác định các rào cản trong việc duy trì nhà ở. 
2. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhà ở cá nhân dựa trên đánh giá nhà ở nhằm giải quyết các rào cản đã xác định, bao gồm 
các mục tiêu thích hợp ngắn hạn và dài hạn cho từng vấn đề, xây dựng cách thức để đạt được mục tiêu đó và xác định khi 
nào các nhà cung cấp hoặc dịch vụ khác, cả được hoàn trả và không được hoàn trả bởi Medicaid, có thể được yêu cầu để 
đạt được mục tiêu đó. 
3. Hỗ trợ cá nhân với quá trình đăng ký nhà ở. Hỗ trợ với quá trình tìm kiếm nhà ở. 
4. Hỗ trợ cá nhân xác định các nguồn lực để chi trả chi phí thiết lập cho các tiện nghi hoặc tiếp cận dịch vụ, bao gồm điện 
thoại, điện, nhiệt và nước, và các dịch vụ cần thiết cho sức khoẻ và an toàn của cá nhân đó, bao gồm diệt trừ sâu bệnh và 
dọn dẹp một lần trước khi ở. 
5. Hỗ trợ cá nhân phối hợp các nguồn lực để xác định và giải quyết các tình huống trong môi trường sống có thể làm tổn 
hại đến sự an toàn của người tiêu dùng trước khi chuyển đến. 
6. Hỗ trợ cá nhân với các thông tin chi tiết của việc chuyển nhà bao gồm liên lạc với chủ nhà để thảo luận ngày chuyển 
vào, đọc và hiểu các điều khoản của hợp đồng thuê nhà, lên lịch thiết lập các tiện nghi và dịch vụ, và sắp xếp vận chuyển 
đồ đạc của người tiêu dùng. 
7. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ khủng hoảng về nhà ở bao gồm dịch vụ ngăn ngừa và can thiệp sớm khi nhà ở gặp nguy hiểm. 
B) Dịch vụ Nhà ở & Duy trì Việc Thuê nhà Cá nhân - Dịch vụ này được cung cấp để hỗ trợ các cá nhân duy trì việc thuê 
nhà sau khi nhà ở được bảo đảm. Sự sẵn có của các dịch vụ liên quan đến nhà ở bên cạnh các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn 
khác thúc đẩy việc sinh sống tốt tại nhà, tạo điều kiện cho sự hoà nhập và tham gia cộng đồng, và phát triển mạng lưới 
hỗ trợ tự nhiên. Những dịch vụ hỗ trợ thuê nhà này là: 
1. Cung cấp cho cá nhân sự xác định và can thiệp sớm với các hành vi tạo rủi ro cho nhà ở, ví dụ như trả tiền thuê nhà 
trễ và các vi phạm hợp đồng thuê nhà khác. 
2. Cung cấp cho cá nhân sự giáo dục và đào tạo về vai trò, quyền và trách nhiệm của người thuê nhà và chủ nhà. 
3. Hướng dẫn người tham gia về việc xây dựng và duy trì mối quan hệ mấu chốt với chủ nhà/người quản lý đất để tạo 
điều kiện cho việc thuê nhà thành công.  
4. Hỗ trợ cá nhân trong việc giải quyết các mâu thuẫn với chủ nhà và/hoặc hàng xóm để giảm thiểu nguy cơ bị đuổi khỏi 
nhà hoặc hành động gây bất lợi khác. 
5. Cung cấp cho cá nhân sự hỗ trợ và liên kết tới các nguồn lực cộng đồng để ngăn ngừa việc bị đuổi khỏi nhà khi nhà ở 
bị hoặc có thể bị nguy hiểm.  
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6. Hỗ trợ cá nhân với quy trình chứng nhận lại nhà ở. 
7. Phối hợp với chủ nhà để thường xuyên xem xét, cập nhật và sửa đổi kế hoạch hỗ trợ khủng hoảng về nhà ở để phản 

ánh các nhu cầu hiện tại và giải quyết các rào cản trong việc duy trì nhà ở hiện tại hoặc định kỳ. 
8. Cung cấp cho cá nhân sự đào tạo liên tục về việc trở thành người thuê nhà tốt và tuân thủ hợp đồng thuê nhà, bao gồm 

sự hỗ trợ liên tục với các hoạt động liên quan đến quản lý hộ gia đình. 
 
Dịch vụ Tiếp cận Nhà ở không bao gồm tiền phòng và tiền ăn.  

 
Những cá nhân nhận được dịch vụ Health Home hoặc Chuyển tiếp Cộng đồng California sẽ không nhận được dịch 
vụ này trừ khi dịch vụ Tiếp cận Nhà ở bổ sung qua bản miễn trừ là cần thiết để đảm bảo sức khoẻ, sự an toàn và 
khoẻ mạnh của người tiêu dùng tại nhà và/hoặc trong cộng đồng.  
 
Cố vấn Riêng 

 
Cố vấn Riêng là người do người tham gia lựa chọn và hướng dẫn, là người không cung cấp dịch vụ cho người tham gia 
theo IPP của họ. Dịch vụ hoặc vai trò này là để hỗ trợ người tham gia lập kế hoạch và tiếp cận các dịch vụ để triển khai 
các dịch vụ cần thiết được xác định trong IPP của người tham gia. Các dịch vụ đó có thể bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở: 
1. Tham gia vào quá trình lập kế hoạch tập trung vào con người. 
2. Xác định nhu cầu, sở thích và mục tiêu trước mắt và dài hạn của người tham gia với việc phát triển IPP. 
3. Đưa ra các quyết định sáng suốt về ngân sách cá nhân. 
4. Xây dựng các lựa chọn để đáp ứng các nhu cầu trước mắt và dài hạn đã được xác định và tiếp cận các dịch vụ và 
hỗ trợ cộng đồng được trình bày trong IPP. 
5. Thay mặt người tham gia hỗ trợ trong quá trình lập kế hoạch tập trung vào con người và phát triển IPP, tiếp nhận 
các dịch vụ và hỗ trợ đã được xác định. 

 
Người tham gia/gia đình có thể thuê hoặc ký hợp đồng với IF và sẽ chỉ định trong IPP các hoạt động mà IF sẽ thực 
hiện. Người tham gia có thể lựa chọn sử dụng điều phối viên dịch vụ trung tâm vùng của mình để thực hiện các chức 
năng của IF, thay vì ký hợp đồng với hoặc sử dụng dịch vụ của cố vấn riêng. Dịch vụ này không trùng lặp với các dịch 
vụ do điều phối viên dịch vụ của người tham gia cung cấp. 

 
Đào tạo và Giáo dục Cá nhân 

 



Định nghĩa của các Dịch vụ trong Chương trình Quyền Tự quyết 

16 
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 6, 2018 

 

 

Dịch vụ Đào tạo và Giáo dục Cá nhân bao gồm các chương trình đào tạo, hội thảo và hội nghị hỗ trợ người tham gia tiếp 
nhận và xây dựng các kỹ năng liên quan đến trách nhiệm của họ với tư cách là chủ lao động, xây dựng mối quan hệ, giải 
quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Dịch vụ này giúp người tham gia có được các kỹ năng có thể tạo điều kiện cho các kỹ 
năng tự hỗ trợ của người tham gia, thực hiện các quyền con người và quyền công dân của người tham gia, và quản lý và 
chịu trách nhiệm đối với các dịch vụ và hỗ trợ SDP của họ. 
Dịch vụ này bao gồm phí đăng ký, sách và các nguồn lực/tài liệu tham khảo khác cần thiết để tham gia vào đào tạo và 
giáo dục cá nhân, và chi phí di chuyển, trừ vé máy bay, cần thiết để cho phép tham gia vào đào tạo và giáo dục cá 
nhân. Dịch vụ này không bao gồm chi phí cho bữa ăn hoặc chỗ ở qua đêm. Đào tạo và Giáo dục Cá nhân hỗ trợ các 
nhu cầu hoặc mục tiêu được xác định trong IPP của người tham gia. 
Dịch vụ này không được cung cấp khi có thể tiếp cận khoản tài trợ thông qua Giáo dục Công theo yêu cầu trong IDEA 
(P.L. 105-17, IDEA). Trước khi tiếp cận tài trợ cho dịch vụ này, tất cả các nguồn tài trợ sẵn có và phù hợp khác, bao 
gồm các nguồn được cung cấp bởi Sở Cải huấn hoặc Sở Giáo dục phải được tìm hiểu và sử dụng hết. Những nỗ lực 
này phải được ghi lại trong hồ sơ của người tham gia. 
Dịch vụ này không trùng lặp với các hoạt động được cung cấp bởi dịch vụ miễn trừ của Cố vấn Riêng hoặc Quản lý 
Trường hợp. Quản lý trường hợp cũng như dịch vụ miễn trừ của Cố vấn Riêng đều không bao gồm việc cung cấp đào 
tạo hoặc thanh toán phí đăng ký. Hơn nữa, các nhà cung cấp Cố vấn Riêng có thể không cung cấp các dịch vụ bổ sung 
cho người tham gia. Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý Tài chính đảm bảo tuân thủ yêu cầu này. 

 
Kính áp tròng và Gọng kính 

 
Dịch vụ này bao gồm kính áp tròng và gọng kính theo toa cho người tiêu dùng trên 21 tuổi theo chỉ định của bác sĩ và chỉ 
khi giới hạn của kính áp tròng và gọng kính theo toa được cung cấp theo kế hoạch tiểu bang đã được phê duyệt đã được 
sử dụng hết. Tất cả các Kính áp tròng/Gọng kính Theo toa cần thiết về mặt y tế cho trẻ em dưới 21 tuổi được bảo hiểm 
chi trả trong kế hoạch của tiểu bang theo phúc lợi EPSDT. 
Kính áp tròng/Gọng kính Theo toa theo kế hoạch của tiểu bang giới hạn ở những người thụ hưởng dưới 21 tuổi và cư 
dân của viện dưỡng lão. Bằng cấp của nhà cung cấp được liệt kê trong kế hoạch sẽ được áp dụng và do đó được đưa 
vào yêu cầu miễn trừ này để tham khảo. Kính áp tròng và gọng kính theo toa sẽ không thay thế các dịch vụ có sẵn thông 
qua chương trình Medicaid đã được phê duyệt của Tiểu bang hoặc phúc lợi EPSDT. 

 
Nhân viên Chăm sóc Tại nhà 
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Dịch vụ nhân viên chăm sóc tại nhà cung cấp khoản thanh toán cho các chi phí thuê nhà và thực phẩm bổ sung mà có 
thể được chỉ định một cách hợp lý cho một người chăm sóc cá nhân không cùng huyết thống, sống trong cùng hộ gia 
đình với người tham gia. Khoản thanh toán này chỉ khả dụng trong trường hợp người tham gia nhận được hỗ trợ chăm 
sóc cá nhân và sống trong ngôi nhà mà họ thuê, cho thuê hoặc sở hữu. Người giám hộ hợp pháp có thể không cung cấp 
dịch vụ này. Cách thức thanh toán số tiền này được xác định theo quy định trong Phụ lục I-6. Thanh toán sẽ không được 
thực hiện khi người tham gia sống tại nhà của người chăm sóc hoặc tại nơi được sở hữu hoặc cho thuê bởi nhà cung 
cấp dịch vụ Medicaid. 

 
Mát xa Trị liệu 

 
Mát xa trị liệu là phương pháp xoa bóp khoa học lên các mô mềm trên cơ thể nhằm mục đích cân bằng các mô đó và 
gồm có các kỹ thuật xoa bóp bao gồm tạo lực cố định hoặc di chuyển, giữ và/hoặc tạo ra chuyển động của hoặc tới cơ 
thể. Mát xa trị liệu sẽ được cung cấp cho người tham gia như là một phần của dịch vụ chăm sóc liên tục hiệu quả trong 
suốt quá trình điều trị y tế. 

 
Dịch vụ Chuyên chở Không liên quan đến Y tế 

 
Dịch vụ được cung cấp để cho phép các cá nhân được tiếp cận bản miễn trừ của Chương trình Quyền Tự quyết và 
các dịch vụ cộng đồng, việc làm, các hoạt động và nguồn lực, và tham gia vào cuộc sống cộng đồng theo quy định của 
Kế hoạch Chương trình Cá nhân của họ. Dịch vụ này được cung cấp bên cạch dịch vụ chuyên chở y tế cần thiết theo 
42 CFR 431.53 và các dịch vụ chuyên chở theo kế hoạch của Tiểu bang, được xác định trong 42 CFR 440.170(a) (nếu 
áp dụng), và sẽ không thay thế chúng.  
Các dịch vụ chuyên chở theo bản miễn trừ sẽ được cung cấp theo kế hoạch chăm sóc của cá nhân và sẽ bao gồm các 
dịch vụ hỗ trợ chuyên chở và các hỗ trợ khác khi cần thiết để đảm bảo việc di chuyển an toàn cho người nhận. Dịch vụ 
chuyên chở chuyên biệt, riêng tư sẽ được cung cấp cho những cá nhân không thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ 
giao thông công cộng một cách an toàn (nếu có sẵn). Bất cứ khi nào có thể, việc sử dụng các hỗ trợ tự nhiên, ví dụ 
như gia đình, hàng xóm, bạn bè hoặc các cơ quan cộng đồng có thể cung cấp dịch vụ này miễn phí sẽ được tận dụng. 
Tất cả những người tham gia SDP sẽ làm việc với một điều phối viên dịch vụ trung tâm vùng và nhà cung cấp Dịch vụ 
Quản lý Tài chính. Một số người sẽ lựa chọn làm việc với Cố vấn Riêng. Người tham gia SDP và một hoặc tất cả các 
cá nhân này sẽ xác định khi nào các hỗ trợ tự nhiên, ví dụ như gia đình, hàng xóm và bạn bè đã được sử dụng và các 
dịch vụ phải trả tiền bắt đầu. 

 
Tư vấn Dinh dưỡng 
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Tư vấn dinh dưỡng bao gồm cung cấp sự tư vấn và hỗ trợ trong việc lập kế hoạch để đáp ứng các nhu cầu dinh 
dưỡng và chế độ ăn uống đặc biệt của người tham gia. Các dịch vụ này mang tính chất tư vấn và không bao gồm việc 
lập kế hoạch cụ thể và mua, hoặc chuẩn bị bữa ăn cho người tham gia. 

 

Trị liệu Cơ năng 
 
Dịch vụ Trị liệu Cơ năng được định nghĩa trong Tiêu đề 22, Bộ Quy chế California, Mục 51085 và 51309 là các dịch vụ 
được thiết kế để khôi phục hoặc cải thiện khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của một người khi 
những kỹ năng đó bị suy giảm do khuyết tật phát triển hoặc tâm lý xã hội, bệnh tật hoặc tuổi tác. Trị liệu Cơ năng bao 
gồm các dịch vụ đánh giá, lập kế hoạch điều trị, điều trị, hướng dẫn và tư vấn. 
 
Tất cả các dịch vụ trị liệu cơ năng cần thiết về mặt y tế cho trẻ em dưới 21 tuổi được bảo hiểm chi trả trong kế hoạch 
của tiểu bang theo phúc lợi EPSDT. Trị liệu cơ năng trong bản miễn trừ này chỉ được cung cấp cho những cá nhân từ 
21 tuổi trở lên và chỉ khi giới hạn của các dịch vụ trị liệu cơ năng được cung cấp theo kế hoạch tiểu bang đã được phê 
duyệt đã được sử dụng hết. Các dịch vụ trị liệu cơ năng trong kế hoạch tiểu bang đã được phê duyệt chỉ giới hạn ở tối 
đa hai dịch vụ trong một tháng hoặc bất cứ tổ hợp hai dịch vụ nào mỗi tháng từ các dịch vụ sau: thính học, châm cứu, trị 
liệu thần kinh cột sống, tâm lý học, điều trị bệnh chân và trị liệu âm ngữ hoặc số lượng dịch vụ được xác định là cần thiết 
về mặt y tế. 

 
Dịch vụ Đo thị lực/Kính mắt 

 
Dịch vụ Đo thị lực/Kính mắt được định nghĩa trong Tiêu đề 22, Bộ Quy chế California, lần lượt ở Mục 51093 và 51090. 
Dịch vụ đo thị lực là bất cứ dịch vụ nào mà chuyên viên đo thi lực có thể thực hiện theo luật của tiểu bang này. Kỹ thuật 
viên kính mắt là một cá nhân hoặc công ty kê đơn thuốc của bác sĩ cho kính áp tròng và các sản phẩm cùng loại theo toa 
và lắp và điều chỉnh kính áp tròng và gọng kính. Kỹ thuật viên kính mắt cũng được ủy quyền để hành động theo lời 
khuyên, chỉ dẫn và trách nhiệm của bác sĩ hoặc chuyên viên đo thị lực liên quan đến việc lắp kính áp tròng. 
Tất cả các dịch vụ Đo thị lực/Kính mắt cần thiết về mặt y tế cho trẻ em dưới 21 tuổi được bảo hiểm chi trả trong kế 
hoạch của tiểu bang theo phúc lợi EPSDT. Dịch vụ Đo thị lực/Kính mắt trong bản miễn trừ này chỉ được cung cấp cho 
những cá nhân từ 21 tuổi trở lên và chỉ khi giới hạn của các dịch vụ Đo thị lực/Kính mắt được cung cấp theo kế hoạch 
tiểu bang đã được phê duyệt đã được sử dụng hết. 
Dịch vụ Đo thị lực/Kính mắt theo kế hoạch của tiểu bang giới hạn ở một lần khám mắt trong mỗi 24 tháng, tuy nhiên, 
giới hạn này có thể được vượt quá dựa trên sự cần thiết về mặt y tế. Bằng cấp của nhà cung cấp được liệt kê trong kế 
hoạch sẽ được áp dụng và do đó được đưa vào yêu cầu này để tham khảo. 
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Hàng hoá và Dịch vụ Hướng đến Người tham gia 
 
Hàng hóa và Dịch vụ Hướng đến Người tham gia bao gồm các dịch vụ, thiết bị hoặc vật dụng không được cung cấp thông 
qua Miễn trừ SDP hoặc thông qua chương trình Medicaid của Tiểu bang trong đó đáp ứng nhu cầu được xác định trong 
IPP (bao gồm cung cấp, cải thiện và duy trì cơ hội tham gia đầy đủ vào cộng đồng của người tham gia) và đáp ứng các 
yêu cầu sau: mặt hàng hoặc dịch vụ đó làm giảm nhu cầu đối với các dịch vụ Medicaid khác; thúc đẩy sự phụ thuộc và 
hòa nhập trong cộng đồng; và tăng sự an toàn của cá nhân tại nhà; và người tham gia không có tiền trợ cấp cá nhân để 
mua mặt hàng hoặc dịch vụ đó và mặt hàng hoặc dịch vụ đó không có sẵn qua một nguồn tài trợ khác. Các hàng hóa và 
dịch vụ hướng đến người tham gia phải được ghi lại trong Kế hoạch Chương trình Cá nhân của người tham gia và được 
mua từ Ngân sách Cá nhân của người tham gia. Các phương pháp điều trị thử nghiệm hoặc bị cấm không được bao gồm. 

 
Hệ thống Phản ứng Khẩn cấp Cá nhân (PERS) 

 
PERS là dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp 24 giờ cho phép người nhận có được sự hỗ trợ ngay lập tức trong trường hợp khẩn 
cấp về mặt cảm xúc, vật chất hoặc môi trường. PERS là dịch vụ dành riêng để đáp ứng các nhu cầu và khả năng của 
người tham gia và bao gồm các nhu cầu đào tạo, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và hồi đáp. Dịch vụ được chấp nhận này bao 
gồm những điều sau đây: 
1. Hồi đáp/trả lời trực tuyến 24 giờ; 
2. Máy nhắn tin; 
3. Vòng cảnh báo y tế; 
4. Hệ thống liên lạc nội bộ; 
5. Dây bảo hộ; 
6. Thiết bị chữa cháy/an toàn, ví dụ như bình chữa cháy và thang dây; 
7. Dịch vụ theo dõi; 
8. Lắp đặt thiết bị chiếu sáng (đèn nhấp nháy, v.v.); 
9. Thiết bị tương thích với điện thoại không miễn phí từ công ty điện thoại; 
10. Các thiết bị/dịch vụ khác dành cho hỗ trợ khẩn cấp. 

 
Các dịch vụ PERS giới hạn ở những cá nhân không có người chăm sóc hoặc người ở cùng thường xuyên trong thời gian 
dài và những cá nhân cần được giám sát thường xuyên. Bằng cách cung cấp sự tiếp cận ngay lập tức tới sự hỗ trợ, các 
dịch vụ PERS ngăn chặn việc mất tính tự lập của những cá nhân này và cho phép họ ở lại cộng đồng. Tất cả các vật dụng 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành về sản xuất, thiết kế và lắp đặt. Việc sửa chữa và bảo trì các thiết bị đó sẽ được 
thực hiện bởi người bán được ủy quyền của nhà sản xuất nếu có thể.
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Vật lý Trị liệu 
 
Dịch vụ Vật lý Trị liệu được định nghĩa trong Tiêu đề 22, Bộ Quy chế California, Mục 51081 và 51309 là các dịch vụ tác 
động lên cơ thể sử dụng các tác nhân vật lý, hóa học hoặc nhiệt độ, ánh sáng, nước, điện hoặc siêu âm, và bằng xoa 
bóp hay các bài tập thể dục chủ động, đề kháng hay bị động. Vật lý Trị liệu bao gồm các dịch vụ đánh giá, lên kế hoạch 
điều trị, điều trị, hướng dẫn, tư vấn và sử dụng thuốc bôi ngoài da. 
Các dịch vụ vật lý trị liệu cần thiết về mặt y tế dành cho trẻ em dưới 21 tuổi được bảo hiểm chi trả trong kế hoạch của 
tiểu bang theo phúc lợi EPSDT. Vật lý trị liệu trong bản miễn trừ này chỉ được cung cấp cho các cá nhân từ 21 tuổi trở 
lên và chỉ khi giới hạn của các dịch vụ được cung cấp theo kế hoạch tiểu bang đã được phê duyệt đã được sử dụng hết. 
Các dịch vụ vật lý trị liệu trong kế hoạch tiểu bang đã được phê duyệt giới hạn ở 6 tháng điều trị và có thể được gia hạn 
nếu được xác định là cần thiết về mặt y tế. 

 
Hỗ trợ Tiền Hướng nghiệp 

 
Dịch vụ này được cung cấp cho các cá nhân để đạt được các kết quả cá nhân cụ thể của họ liên quan đến việc tiếp 
nhận, cải thiện và/hoặc duy trì các kỹ năng và khả năng để hỗ trợ và chuẩn bị cho người tham gia hoà nhập cộng đồng, 
phụ thuộc lẫn nhau, tự lập và/hoặc làm việc trong cộng đồng. 

 
Người tham gia lựa chọn dịch vụ này trong số các lựa chọn dịch vụ bao gồm các môi trường cụ thể dành cho người 
không bị khuyết tật. Các lựa chọn dịch vụ dựa trên nhu cầu và sở thích cá nhân của người tham gia.  
Người tham gia nhận được dịch vụ này trong các môi trường được tích hợp và hỗ trợ toàn quyền tiếp cận tới cộng đồng 
rộng lớn hơn và tạo điều kiện cho sự thoải mái, phụ thuộc, tự lập, sở thích và việc sử dụng công nghệ của người tham 
gia. Lựa chọn của người tham gia được đưa vào các dịch vụ và hỗ trợ, và các quyền cá nhân thiết yếu về sự riêng tư, 
nhân phẩm, tôn trọng, và tự do không bị ép buộc của họ được bảo vệ. Các môi trường dịch vụ phải cho phép người tham 
gia quản lý nguồn lực cá nhân và lịch trình và hoạt động của họ. Ngoài ra, các môi trường phải cho phép người tham gia 
được nghỉ ngơi giống như một cá nhân không bị khuyết tật. 

 
Hỗ trợ tiền hướng nghiệp được thiết kế riêng và được cung cấp theo cách thức được chỉ định bởi nhóm lập kế hoạch để 
hỗ trợ người tham gia tìm kiếm việc làm, bao gồm tự hành nghề hoặc làm việc tình nguyện, trong môi trường làm việc 
trong cộng đồng để đạt được các kết quả đã được xác định của người tham gia. Các dịch vụ và hỗ trợ này cũng bao gồm 
các hoạt động liên quan đến khám phá nghề nghiệp, tự hành nghề và nghỉ hưu. Kết quả dự kiến của dịch vụ này là đẩy 
mạnh mục tiêu chuẩn bị cho nghề nghiệp giúp mang đến cơ hội lớn hơn cho công việc tích hợp cạnh tranh và thăng tiến
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nghề nghiệp với mức lương bằng hoặc trên mức lương tối thiểu. 
Người tham gia có thể nhận được bất cứ Hỗ trợ Tiền Hướng nghiệp nào, bao gồm: 
 
• Phát triển năng lực thể chất, cụ thể là, các lo ngại về sức khỏe. 
• Phát triển kỹ năng tâm thần vận động. 
• Phát triển kỹ năng giao tiếp ứng xử, giao tiếp/xã hội và thích ứng, ví dụ như ứng xử phù hợp với cấp trên/đồng nghiệp. 
• Phát triển thói quen làm việc, ví dụ như đi làm đầy đủ và đúng giờ, tập trung vào công việc. 
• Phát triển kỹ năng chuẩn bị trang phục và diện mạo phù hợp với nghề nghiệp. 
• Phát triển kỹ năng làm việc hiệu quả, cụ thể là, đạt được các tiêu chuẩn về năng suất và kết quả chất lượng. 
• Đào tạo thực hành công việc, ví dụ như tuân thủ các hướng dẫn, hoàn thành nhiệm vụ. 
• Phát triển kỹ năng liên quan đến công việc, ví dụ như giải quyết vấn đề, lập kế hoạch cho các cơ hội việc làm trong 

tương lai. 
• Kỹ năng quản lý tiền bạc và báo cáo thu nhập. 
• Phong trào tình nguyện để hỗ trợ cá nhân xác định sở thích công việc hoặc nghề nghiệp. 

 
Hỗ trợ Tiền Hướng nghiệp được thiết kế để trang bị cho các cá nhân những thế mạnh và kỹ năng đặc thù không liên quan 
đến công việc để tìm được công việc tích hợp cạnh tranh, khác với các dịch vụ hướng nghiệp với mục đích duy nhất là 
cung cấp việc làm mà không có mục tiêu chuẩn bị cho nghề nghiệp hướng đến phát triển kỹ năng.  
 
Di chuyển từ nơi cư trú của người tham gia đến nơi làm việc của họ không bao gồm trong dịch vụ này. Các dịch vụ 
và hỗ trợ được trình bày ở trên không thể được cung cấp khi có sẵn theo chương trình được tài trợ theo §110 của 
Đạo luật Cải tổ năm 1973 (29 U.S.C 730) hoặc §602(16) và (17) của Đạo luật Giáo dục Người Khuyết tật (IDEA.) 
(20 U.S.C 1401 (16 và 17)). 

 
Dịch vụ Tâm lý 

 
Dịch vụ Tâm lý được định nghĩa trong Tiêu đề 22, Bộ Quy chế California, Mục 51099 là các dịch vụ của một người 
được đào tạo để đánh giá, điều trị, phòng ngừa và cải thiện các rối loạn sức khỏe tinh thần và cảm xúc. 

 
Tất cả các dịch vụ tâm lý cần thiết về mặt y tế cho trẻ em dưới 21 tuổi được bảo hiểm chi trả trong kế hoạch của tiểu 
bang theo phúc lợi EPSDT. Các dịch vụ tâm lý trong bản miễn trừ này chỉ được cung cấp cho các cá nhân từ 21 tuổi trở 
lên và chỉ khi giới hạn của các dịch vụ tâm lý được cung cấp theo kế hoạch tiểu bang đã được phê duyệt đã được sử 
dụng hết. Kế hoạch tiểu bang đã được phê duyệt giới hạn dịch vụ này ở mức cần thiết về mặt y tế. 
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Dịch vụ Nghỉ ngơi 
 
Dịch vụ Nghỉ ngơi được cung cấp cho những người tham gia cần giám sát tạm thời không liên tục. Các dịch vụ được 
cung cấp trong thời gian ngắn do sự vắng mặt hoặc cần thay phiên của những người thường chăm sóc và/hoặc giám 
sát họ và không liên quan đến y tế, ngoại trừ thủ thuật mở thông kết tràng, mở thông hồi tràng, bảo quản ống thông, và 
nội soi dạ dày. 

 
Dịch vụ nghỉ ngơi có thể là bất cứ dịch vụ nào sau đây: 
1. Các dịch vụ được cung cấp theo giờ theo từng đợt do những người thường chăm sóc cá nhân đó vắng mặt 
hoặc cần thay phiên. 

 
2. Các dịch vụ được cung cấp vào ban ngày/qua đêm trong thời gian ngắn do những người thường chăm sóc cá 
nhân đó vắng mặt hoặc cần thay phiên. 

 
3. Các dịch vụ để hỗ trợ nhu cầu tự lực cơ bản và các hoạt động khác trong sinh hoạt hàng ngày của người tham gia, 
bao gồm giao tiếp, hoà nhập và tiếp tục các thói quen hàng ngày thường sẽ được thực hiện bởi những người thường 
chăm sóc và/hoặc giám sát họ. 

 
Dịch vụ nghỉ ngơi có thể được mụa bởi các cơ quan hoặc cá nhân đủ điều kiện. Người tham gia có thể thuê các nhân 
viên cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi cá nhân. Trong mọi trường hợp, IPP phải chỉ định các khóa đào tạo và kỹ năng cần 
thiết mà những nhân viên đó hoặc các nhà cung cấp khác phải có. 

 
Dịch vụ Nghỉ ngơi có thể được cung cấp ở các địa điểm sau: 
• Nhà riêng. 
• Khu dân cư được Tiểu bang chấp thuận. 
• Các môi trường cộng đồng khác không phải nhà riêng, ví dụ như: 
• Cơ sở dành cho Người trưởng thành/Cơ sở Giáo dục Gia đình 
• Cơ sở dành cho Trẻ em được Chứng nhận  
• Cơ sở Chăm sóc Ban ngày dành cho Người trưởng thành  
• Trại 
• Trường mầm non được cấp phép 
FFP sẽ không chịu trách nhiệm cho các dịch vụ nghỉ ngơi được cung cấp quá 30 ngày liên tiếp tại một cơ sở
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Dịch vụ Nghỉ ngơi không thể được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc vợ/chồng của người đó theo 
định nghĩa này. Các nhà cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi bắt buộc phải xây dựng và thực hiện kế hoạch dự phòng cho những 
lúc họ có lịch, nhưng không thể đến và cung cấp dịch vụ.  

 
Dịch vụ Nghỉ ngơi không trùng lặp với các dịch vụ được cung cấp theo Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA) năm 
2004. Các dịch vụ này chỉ có thể được cung cấp khi nhu cầu chăm sóc và giám sát của người tiêu dùng vượt quá nhu 
cầu của một người cùng tuổi không bị khuyết tật phát triển và sẽ không chịu trách nhiệm cho chi phí ăn ở trừ khi được 
cung cấp như một phần của dịch vụ chăm sóc nghỉ ngơi tại một cơ sở được Tiểu bang phê duyệt và không phải nhà 
riêng. 

 
Điều dưỡng Có Kinh nghiệm 

 
Các dịch vụ được liệt kê trong kế hoạch chăm sóc nằm trong phạm vi của Đạo luật Hành nghề Điều Dưỡng của Tiểu 
bang và được cung cấp bởi một điều dưỡng chuyên nghiệp đã đăng ký hành nghề, hoặc điều dưỡng trung cấp hoặc sơ 
cấp đã được cấp phép dưới sự giám sát của chuyên viên điều dưỡng đã đăng ký hành nghề tại Tiểu bang. 

 
Điều dưỡng có kinh nghiệm chỉ được cung cấp cho các cá nhân từ 21 tuổi trở lên. Tất cả các dịch vụ điều dưỡng có 
kinh nghiệm cần thiết về mặt y tế cho trẻ em dưới 21 tuổi được bảo hiểm chi trả trong kế hoạch của tiểu bang theo 
phúc lợi EPSDT. Các dịch vụ điều dưỡng có kinh nghiệm sẽ không thay thế các dịch vụ có sẵn thông qua chương 
trình Medicaid đã được phê duyệt của Tiểu bang theo phúc lợi y tế tại nhà hoặc phúc lợi EPSDT. 

 
Thiết bị và Dụng cụ Y tế Chuyên dụng 

 
Các thiết bị và dụng cụ y tế chuyên dụng bao gồm: (a) thiết bị, bộ điều khiển hoặc dụng cụ, được chỉ định trong IPP, cho 
phép người tham gia tăng khả năng thực hiện các hoạt động sinh hoạt hàng ngày; (b) thiết bị, bộ điều khiển hoặc dụng 
cụ cho phép người tham gia nhận thức, kiểm soát hoặc giao tiếp với môi trường mà họ sống; (c) các vật dụng cần thiết 
để hỗ trợ cuộc sống hoặc để giải quyết các tình trạng sức khoẻ cùng với các dụng cụ và thiết bị phụ trợ cần thiết để các 
vật dụng hoạt động đúng cách; (d) thiết bị và dụng cụ y tế bền và không bền khác không có sẵn theo kế hoạch của Tiểu 
bang mà cần thiết để giải quyết những hạn chế về chức năng của người tham gia; và, (e) dụng cụ y tế cần thiết không có 
sẵn theo kế hoạch của Tiểu bang. Việc sửa chữa, bảo trì, lắp đặt và đào tạo về việc bảo dưỡng và sử dụng các vật dụng 
này cũng được bao gồm. Các vật dụng được hoàn trả bằng tiền tài trợ của miễn trừ là vật dụng bổ sung bên cạnh bất cứ 
thiết bị và dụng cụ y tế nào được cung cấp theo kế hoạch của Tiểu bang và không bao gồm những vật dụng không mang 
lại lợi ích về mặt y tế hoặc điều trị trực tiếp cho người tham gia. Tất cả các vật dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn hiện 
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hành về sản xuất, thiết kế và lắp đặt, và phải đáp ứng các điều luật của Phòng Thí nghiệm của Công ty Bảo hiểm hoặc 
Uỷ ban Truyền thông Liên bang, nếu áp dụng. Việc sửa chữa và bảo trì các thiết bị đó sẽ được thực hiện bởi người bán 
được uỷ quyền của nhà sản xuất nếu có thể. 

 
Dịch vụ Âm ngữ, Thính giác và Ngôn ngữ  

 
Dịch vụ Âm ngữ, Thính giác và Ngôn ngữ được định nghĩa trong Tiêu đề 22, Bộ Quy chế California, Mục 51096, 51098, 
and 51094.1 lần lượt là các dịch vụ bệnh lý ngôn ngữ, thính học và máy trợ thính. Dịch vụ bệnh lý ngôn ngữ là các dịch 
vụ với mục đích xác định, đo lường và điều chỉnh hoặc sửa đổi các rối loạn và tình trạng về khả năng nói, giọng nói hoặc 
ngôn ngữ và tư vấn liên quan đến các rối loạn và tình trạng đó. Dịch vụ thính học là các dịch vụ để đo lường, đánh giá, 
xác định và tư vấn liên quan đến thính giác và rối loạn thính giác; điều chỉnh các rối loạn giao tiếp do mất thính lực ảnh 
hưởng đến khả năng nói, ngôn ngữ và hành vi thính giác; và khuyến nghị và đánh giá về máy trợ thính. Trợ thính là bất 
cứ thiết bị hỗ trợ nào được kê đơn nhằm hỗ trợ hoặc bù đắp cho sự suy giảm thính lực ở con người. 

 
Tất cả các dịch vụ âm ngữ, thính giác và ngôn ngữ cần thiết về mặt y tế cho trẻ em dưới 21 tuổi được bảo hiểm chi trả 
trong kế hoạch của tiểu bang theo phúc lợi EPSDT. Dịch vụ âm ngữ, thính giác và ngôn ngữ trong bản miễn trừ này chỉ 
được cung cấp cho những cá nhân từ 21 tuổi trở lên và chỉ khi giới hạn của các dịch vụ âm ngữ, thính giác và ngôn ngữ 
được cung cấp theo kế hoạch tiểu bang đã được phê duyệt đã được sử dụng hết. Dịch vụ âm ngữ, thính giác và ngôn 
ngữ trong kế hoạch tiểu bang đã được phê duyệt giới hạn ở hai dịch vụ trong một tháng hoặc bất cứ tổ hợp 2 dịch vụ 
nào mỗi tháng; Phúc lợi về máy trợ thính chịu mức phí tối đa là $1.510 cho mỗi người thụ hưởng mỗi năm tài chính hoặc 
số lượng được xác định là cần thiết về mặt y tế. 

 
Công nghệ 

 
Công nghệ là một vật phẩm, một thiết bị hoặc hệ thống sản phẩm, dù được mua, sửa đổi hay tùy chỉnh, được sử dụng 
để thúc đẩy sự hòa nhập cộng đồng, tính tự lập và tăng cường, duy trì hoặc cải thiện khả năng hoạt động của người 
tham gia. Các dịch vụ công nghệ được cho phép, như được quy định trong IPP của người tham gia bao gồm: 
1. Đánh giá nhu cầu công nghệ của người tham gia, bao gồm đánh giá chức năng về tác động của việc cung cấp 
công nghệ và các dịch vụ thích hợp cho người tham gia trong môi trường thông thường của người tham gia; 
2. Mua, cho thuê hoặc tạo điều kiện để mua bất cứ thiết bị công nghệ nào: điện thoại di động (các ứng dụng điện 
thoại di động tính phí hàng tháng), iPad, máy tính bảng và máy tính xách tay. Các dịch vụ bao gồm bảo hiểm và 
đào tạo về việc sử dụng bất cứ thiết bị công nghệ nào.  
3. Lựa chọn, thiết kế, lắp đặt, tuỳ chỉnh, điều chỉnh, áp dụng, bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị công nghệ; 
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4. Đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho người tham gia, hoặc khi thích hợp, thành viên gia đình, người giám hộ, luật sư, 
hoặc đại diện được uỷ quyền của người tham gia;  
5. Đào tạo hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho chuyên gia hoặc các cá nhân khác cung cấp dịch vụ, thuê hoặc tham gia đáng kể 
vào các hoạt động chính trong cuộc sống của người tham gia. 
Công nghệ chỉ có thể được mua theo Miễn trừ SDP nếu không có sẵn qua kế hoạch của tiểu bang.  

 
Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn cho Người chăm sóc Không được trả Lương  

 
Dịch vụ đào tạo và tư vấn cho các cá nhân cung cấp sự hỗ trợ, đào tạo, đồng hành hoặc giám sát không công cho người 
tham gia. Đối với mục đích của dịch vụ này, "cá nhân" được định nghĩa là bất cứ người nào, thành viên gia đình, hàng 
xóm, bạn bè, bạn đời hoặc đồng nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc, đào tạo, hướng dẫn, đồng hành hoặc hỗ trợ không 
công cho một người trong bản miễn trừ. Dịch vụ này có thể không được cung cấp để đào tạo những người chăm sóc 
được trả lương. Đào tạo bao gồm hướng dẫn về các dịch vụ và hỗ trợ được bao gồm trong IPP, sử dụng thiết bị được 
chỉ định trong IPP và thông tin cập nhật khi cần thiết để giữ an toàn cho người tham gia tại nhà. Tư vấn phải nhằm mục 
đích hỗ trợ người chăm sóc không được trả lương trong việc đáp ứng các nhu cầu của người tham gia. Việc đào tạo cho 
các cá nhân cung cấp sự hỗ trợ không công cho người tham gia phải được bao gồm trong IPP. Dịch vụ này bao gồm chi 
phí đăng ký và phí đào tạo liên quan đến hướng dẫn chính thức trong các lĩnh vực liên quan đến nhu cầu của người 
tham gia được xác định trong IPP. Chi phí đi lại, ăn uống và nghỉ qua đêm để tham dự sự kiện hoặc hội nghị đào tạo 
không được chi trả theo định nghĩa của dịch vụ này. Dịch vụ này không trùng lặp với các dịch vụ được cung cấp theo 
dịch vụ miễn trừ của Đào tạo Gia đình/Người tiêu dùng. 

 
Chi phí Chuyển tiếp/Thiết lập: Các Dịch vụ Khác 

 
Chi phí Chuyển tiếp/Thiết lập là chi phí thiết lập một lần, không lặp lại để hỗ trợ các cá nhân đang chuyển từ một cơ sở 
về nhà riêng của họ trong cộng đồng. Các chi phí này tài trợ cho một số chi phí thiết lập ban đầu có liên quan đến việc 
tiếp nhận và đảm bảo một môi trường sống đầy đủ và giải quyết các nhu cầu về sức khỏe và an toàn của cá nhân khi họ 
bước vào một môi trường sống mới. “Nhà riêng” được định nghĩa là bất cứ nhà ở nào, bao gồm nhà, căn hộ, chung cư, 
toa moóc hoặc nhà ở khác được sở hữu, thuê hoặc cho thuê bởi cá nhân. Dịch vụ này bao gồm đồ đạc cần thiết, đồ gia 
dụng và các dịch vụ mà cá nhân cần để chuyển tiếp thành công sang cuộc sống cộng đồng và có thể bao gồm: 
• Tiền đặt cọc bắt buộc để có được hợp đồng thuê căn hộ hoặc nhà ở;  
• Chi phí chuyển nhà; 
• Bảo đảm sức khoẻ và an toàn, ví dụ như diệt trừ sâu bệnh, kiểm soát dị ứng hoặc dọn dẹp một lần trước khi ở; 
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• Chi phí thiết lập hoặc tiền đặt cọc không được hoàn trả cho các tiện ích (điện thoại, điện, máy sưởi bằng gas) 
• Đồ đạc thiết yếu để ở và sử dụng nhà ở trong cộng đồng, ví dụ như giường, bàn, ghế, rèm cửa sổ, dụng cụ ăn uống, 

dụng cụ chế biến thực phẩm v.v. 
Những dịch vụ này không bao gồm:  
• Các vật dụng để tiêu khiển/vui chơi/giải trí, ví dụ như đồ chơi, ti vi, truy cập truyền hình cáp hoặc VCR và DVD.  
• Tiền phòng và tiền ăn, tiền thuê hàng tháng hoặc tiền thế chấp, phí tiện ích thường xuyên, đồ gia dụng và thực phẩm. 
Các vật dụng được mua thông qua dịch vụ này là tài sản của cá nhân nhận được dịch vụ đó và cá nhân đó mang theo 
tài sản đó trong trường hợp chuyển đến nơi cư trú khác. Một số chi phí trong những chi phí này có thể phát sinh trước 
khi cá nhân chuyển từ một cơ sở về cộng đồng. Trong các trường hợp đó, các chi phí Chuyển tiếp/Thiết lập phát sinh 
trong khi người đó đang sống tại cơ sở không được coi là hoàn thành cho đến ngày cá nhân rời khỏi cơ sở và đăng ký 
miễn trừ. Chi phí Chuyển tiếp/Thiết lập được bao gồm trong kế hoạch chăm sóc của cá nhân có thể được cung cấp tối 
đa 180 ngày trước khi cá nhân rời khỏi cơ sở. Tuy nhiên, các chi phí như vậy sẽ không được coi là hoàn thành cho đến 
ngày cá nhân rời khỏi cơ sở và đăng ký miễn trừ. 

 
Sửa chữa và Điều chỉnh Phương tiện  

 
Điểu chỉnh phương tiện là các thiết bị, bộ điều khiển hoặc dịch vụ cho phép người tham gia tăng tính tự lập, cho phép họ 
hòa nhập hơn vào cộng đồng và đảm bảo sức khỏe và an toàn của họ. Việc sửa chữa, bảo trì, lắp đặt và đào tạo trong 
việc bảo dưỡng và sử dụng các vật dụng này được bao gồm. Các điều chỉnh phương tiện phải được thực hiện bởi người 
bán được ủy quyền của nhà sản xuất thiết bị tương hợp. Việc sửa chữa và bảo trì các thiết bị đó sẽ được thực hiện bởi 
người bán được ủy quyền của nhà sản xuất nếu có thể. 
Điều chỉnh phương tiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều sau đây: 
1. Thay thế tay nắm cửa; 
2. Mở rộng cửa; 
3. Thiết bị nâng; 
4. Thiết bị bảo vệ xe lăn; 
5. Thiết bị ghế phù hợp; 
6. Thiết bị lái, tăng tốc, báo hiệu và phanh phù hợp; và 
7. Tay vịn và tay cầm  

 
Điều chỉnh phương tiện sẽ được bao gồm nếu các điều chỉnh phương tiện, liên quan đến các dịch vụ chuyên chở thay 
thế, giúp tiết kiệm chi phí. Điều chỉnh phương tiện giới hạn ở các phương tiện thuộc sở hữu của người nhận hoặc gia 
đình người nhận và không bao gồm việc mua chiếc xe đó. Gia đình của người nhận bao gồm cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, 
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cha dượng/mẹ kế, anh chị em ruột, con cái, vợ/chồng, đối tác trong nước (trong phạm vi quyền hạn mà đối tác trong 
nước được luật pháp công nhận) hoặc một người là đại diện hợp pháp của người nhận. Điều chỉnh phương tiện sẽ chỉ 
được cung cấp khi được trình bày trong kế hoạch chăm sóc cá nhân và khi có đánh giá bằng văn bản của Bác sĩ Vật lý 
Trị liệu được cấp phép hoặc Bác sĩ Trị liệu Cơ năng đã đăng ký hành nghề. Phương tiện đó có thể thuộc sở hữu của 
người tham gia hoặc một thành viên gia đình mà họ sống cùng hoặc có liên lạc thường xuyên và liên tục với, là người 
cung cấp sự hỗ trợ chủ yếu dài hạn cho người tham gia và không phải là nhà cung cấp được trả lương của những dịch 
vụ này. 
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