Chương Trình Tự Xác Định (SDP) là một chương trình tự
nguyện, giúp những người mắc khuyết tật phát triển và
gia đình của họ có nhiều khả năng quản lý hơn đối với các
dịch vụ và hỗ trợ cần thiết để đạt được mục tiêu của họ.
Chương trình sẽ đề ra ngân sách cá nhân cho họ, giúp họ
mua những dịch vụ và hỗ trợ cần thiết để thực
hiện kế hoạch cá nhân trọng tâm con người.

AI

Ai đủ điều kiện:
Những người tham gia SDP phải là khách hàng của trung
tâm khu vực, phải sống ở nhà hoặc trong cộng đồng nhưng
không sống trong cơ sở chăm sóc dài hạn, tham gia định
hướng được chấp thuận, và sẵn sàng tuân theo các quy định
nhất định của chương trình.

QUY TRÌNH
Thông tin và quy trình chọn lựa:

• Bộ Dịch Vụ Phát Triển và nhóm làm việc của mình
•

•
•
•

KHI NÀO
Khi nào có chương trình:

• Bộ Dịch Vụ Phát Triển (DDS) đã nộp đơn xin lên

chính phủ liên bang về Chương Trình Tự Xác Định.

• Sau khi đơn xin trợ cấp liên bang được chấp
thuận, SDP sẽ được thực hiện cho 2,500 người tham
gia tại California trong 3 năm đầu tiên.
• Trong 3 năm đầu tiên này, DDS sẽ chọn ra các khách
hàng từ từng trung tâm khu vực để tham gia.
• DDS đã cho chúng tôi biết rằng họ sẽ chọn 98 khách
hàng của Trung Tâm Khu Vực Cảng (HRC) để tham gia
SDP trong 3 năm đầu tiên.

• Sau 3 năm thực hiện, chương trình sẽ dành cho tất
đang phát triển các tài liệu đào tạo và định hướng.
cả những khách hàng quan tâm.
Sau khi trợ cấp liên bang được chấp thuận và
những tài liệu này được triển khai xong, HRC sẽ
mời những khách hàng quan tâm và gia đình tham dự buổi Họp Thông Tin Trước Khi Đăng Ký SDP.
Sau khi tham dự buổi Họp Thông Tin Trước Khi Đăng Ký, khách hàng quan tâm/gia đình có thể yêu cầu
được xem xét tham gia SDP.
HRC sẽ gửi tên của những người yêu cầu tham gia SDP lên DDS.
DDS sẽ quyết định ai trong số những người quan tâm này sẽ được chọn để tham gia trong giai đoạn
thực hiện 3 năm đầu tiên này.

Tôi có thể nhận thông tin mới nhất ở đâu?
• Đăng ký nhận email cập nhật từ DDS bằng cách gửi email đến sdp@dds.ca.gov và đề nghị được bao
gồm trong danh sách thông báo cập nhật
• Gửi câu hỏi của bạn về HRC đến selfdetermination@harborrc.org
• Đăng ký nhận cập nhật trong HRC Enewsletter bằng cách gửi email đến
enetworksubscriber@harborrc.org kèm theo tên của quý vị, tên của khách hàng nếu khác nhau,
và địa chỉ email, cùng ghi chú rằng quý v5i muốn được thêm vào danh sách thông tin Chương Trình
Tự Xác Định
• HRC sẽ tiếp tục đăng tải các cập nhật định kỳ trên trang thông tin Chương Trình Tự Xác Định của
chúng tôi tại địa chỉ www.harborrc.org/services/sdp
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