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GỬI ĐẾN: CÁC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRUNG TÂM KHU VỰC 
 
VỀ VIỆC: KHÔI PHỤC HOẠT ĐỘNG CẮM TRẠI, GIẢI TRÍ XÃ HỘI VÀ CÁC DỊCH 

VỤ KHÁC THEO MỤC 4648.5 BỘ LUẬT PHÚC LỢI VÀ  ĐỊNH CHẾ 
 
Có hiệu lực từ ngày 01 tháng Bảy năm 2021, các thay đổi trong mục 4648.5 của Bộ luật 
Phúc lợi và Định chế (W&I) khôi phục thẩm quyền cho trung tâm khu vực trong các hoạt 
động gây quỹ đối với các dịch vụ cắm trại và chi phí di chuyển liên quan; các hoạt động 
giải trí xã hội; các dịch vụ giáo dục dành cho trẻ em từ 3 cho đến hết 17 tuổi; và các liệu 
pháp điều trị không dùng thuốc, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, giải trí chuyên 
dụng, nghệ thuật, khiêu vũ và âm nhạc.  Các trung tâm khu vực cần thực hiện những 
bước đi chủ động để thông báo cho cộng đồng của mình về những thay đổi đối với mục 
4648.5 của Bộ luật W&I. 
 
Sở Dịch vụ Phát triển (Sở) yêu cầu các trung tâm khu vực cung cấp thông tin cho các 
điều phối viên dịch vụ và tiến hành các chương trình tiếp cận người tiêu dùng, gia đình, 
nhà cung cấp cũng như các tổ chức cộng đồng địa phương nhằm tạo điều kiện để cộng 
đồng dễ dàng nhận biết phạm vi cung cấp của các dịch vụ này.  Chương trình tiếp cận 
và chia sẻ thông tin cần mở rộng cho các cá nhân và gia đình, những người thường 
không sử dụng các loại dịch vụ này hoặc các dịch vụ được mua khác của trung tâm khu 
vực, trừ những người có thể hưởng lợi từ việc nhận các dịch vụ này. Khi phát triển các 
hoạt động tiếp cận, các trung tâm khu vực cần phải xem xét các hành động sẽ nâng 
cao nhận thức và tạo điều kiện chia sẻ thông tin với các cá nhân và cộng đồng người 
da màu không nói tiếng Anh.  Điều phối viên dịch vụ nên thảo luận về phạm vi cung cấp 
các dịch vụ được khôi phục và nhu cầu của người tiêu dùng liên quan trong cuộc họp 
Hoạch định Chương trình Cá nhân phù hợp với quy định tại mục 4646 (a) của Bộ luật 
W&I. 
 
Mỗi trung tâm khu vực phải đệ trình lên Sở một kế hoạch tiếp cận.  Ngoài ra, mỗi trung 
tâm khu vực phải sửa đổi các chính sách mua dịch vụ (POS) của mình nếu cần, nhằm 
nhìn nhận lại tiến trình khôi phục nguồn vốn cho các dịch vụ này và tăng cường tuân thủ 
các thay đổi trong luật và trình lên Sở để được xem xét và phê duyệt.  Kế hoạch tiếp cận 
cộng đồng và các chính sách sửa đổi về POS cần được trình trước ngày 15 tháng Mười 
Hai năm 2021.  
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Sở sẽ dịch thư này sang các ngôn ngữ được chỉ định và sẽ đăng bản tiếng Anh cũng 
như bản dịch trên trang web của chúng tôi.  Nếu quý vị có thắc mắc về thư này, vui lòng 
liên hệ với Nhân viên Liên lạc Chính của quý vị hoặc Văn phòng các Hoạt động Cộng 
đồng theo số (833) 421-0061.  
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