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Why Are We Here Tonight? 
 Statutory requirement, Welfare & Institutions Code, 

§4519.5 
 Department of Developmental Services (DDS) and 

regional centers annually compile data relating to 
purchase of service authorization, utilization and 
expenditure  

 Each regional center reports with respect to several 
indicators including age, race, language and disability  

 Data was posted by December 31, 2015  
 Regional centers required to meet with stakeholders in a 

public meeting regarding the data within three months of 
posting data 
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RCOC’s Guiding Principles 
 Family support services are flexible and 

innovative in meeting the family’s needs as 
they evolve over time, are tailored to the 
preferences of the individual family, and are 
consistent with their cultural norms and 
customs. 

 Services and supports are sensitive to the 
diverse religious, cultural, language, 
socioeconomic and ethnic characteristics of 
their community. 
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Who Are We? 
 RCOC is one of 21 regional centers in 

California 
 We serve approximately 19,200 individuals 

with developmental disabilities in Orange 
County 

 We are the fifth largest regional center  
 Our Purchase of Service (POS) allocation in 

fiscal year 2014-15 was $273.8 million 
 We have 252 Service Coordinators (58% are 

bilingual) 4 
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How Can We Put Expenditure Data in Context? 

 Represents expenditures for fiscal year 2014-15 
 Keep in mind limitations of the data: 

 Based on what regional centers paid for services 
provided to consumers during that time period. 

 Consumer count – total numbers are greater than 
current/actual caseload.  Consumers included in data if 
they received services at any time during fiscal year. 

Multiple diagnoses – many consumers have more than 
one diagnosis so some are counted in more than one 
category.   
 For example, diagnosis of autism and epilepsy, counted in 

both categories 
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 Consumers’ needs are different.   
 Some services are more expensive than others.  
 Differences in expenditure do not mean that 

consumers’ needs aren’t being met. 
 The expenditure data do not answer questions 

about why differences exist. 
 We don’t know why differences exist without looking 

at other information. 
 We don’t know if the differences in expenditure are a 

problem without looking at other information. 

What Do We Need to Know When Interpreting 
Expenditure Data? 
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Average Cost of Services for Consumers 
by Ethnicity or Race 
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For All Ages
Birth to 2 years, 

inclusive
Ages 3 to 21 

years, inclusive
Ages 22 years 

and older
Asian $15,073 $9,191 $14,552 $21,090
Hispanic $12,112 $5,790 $10,247 $21,103
White $23,108 $6,612 $13,523 $32,148
Overall Average $16,863 $6,849 $12,287 $27,615

Average Authorized Cost
Ethnicity 
or Race



POS Expenditure Differences  
Based on Where Consumers Live 
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NOTE:  Based on RCOC consumer total equals 19,207 as of February 1, 2016  



Average Cost of Services for Consumers 
by Residency Type and Ethnicity or Race 
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Living at Home Living Out of Home
Asian $12,700 $42,511
Hispanic $9,720 $37,621
White $12,705 $40,493
Overall Average $11,230 $40,294

Average Authorized CostFor All Ages



Average Cost of Services for Consumers 
by Residency Type and Ethnicity or Race 
(continued) 
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Living at Home Living Out of Home
Asian $14,137 $35,557
Hispanic $9,888 $26,652
White $11,997 $40,653
Overall Average $11,461 $37,880

For Ages 3 to 21 years, 
inclusive

Average Authorized Cost

Living at Home Living Out of Home
Asian $14,011 $43,356
Hispanic $14,221 $39,381
White $17,596 $40,486
Overall Average $15,622 $40,512

For Ages 22 years 
and older

Average Authorized Cost



What Other Information Can Help Us 
Understand Expenditure Data? 

Are there differences in expenditures?   
Yes. 

Do these differences mean that               
people’s needs are not being met?   

Not necessarily. 
What other information is available?   

National Core Indicators (NCI) 
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National Core Indicators (NCI) 
Surveys in a Nutshell… 

NCI is a multi-state collaboration 
NCI surveys are used by many states 

to assess outcomes of services 
provided to individuals with intellectual 
and developmental disabilities and 
their families 
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Core Indicators of Interest 

Access and Support Delivery 
 Services and supports meet 

consumer’s/family’s needs 
 Services delivered in a way that is 

respectful to the family’s culture 
 Support workers/translators available to 

provide information, services/supports in the 
family’s/consumer’s primary language 
 16 



More Core Indicators of Interest 

Satisfaction 
 Satisfaction with services and supports 

received 
 Family Outcomes 
 Services/supports help family better care for 

family member living at home 
Service Coordination 
 Consumers/families involved in creating IPP 
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NOTE: Based on results from NCI Consumer Surveys conducted with 411 consumers in FY12 



NOTE: Based on results from NCI Adult Family Surveys returned by 186 families in FY11 



NOTE: Based on results from NCI Adult Family Surveys returned by 186 families in FY11 



NOTE: Based on results from NCI Family Guardian Surveys returned by 256 families in FY11.   



NOTE: Based on results from NCI Family Guardian Surveys returned by 256 families in FY11.   



NOTE: Based on results from NCI Child Family Surveys returned by 407 families in FY13.   



NOTE: Based on results from NCI Child Family Surveys returned by 407 families in FY13.   



Summary – What We’ve Learned 
 Whether a loved one lives at home with their 

family or away from home varies depending 
on the family’s ethnicity.  

 Living away from home is more costly than 
living with family. 

 Expenditure is higher for Whites because 
more of them live away from home. 

 For consumers birth to age 21, expenditure is 
higher for Asian than for other ethnicities. 
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Summary – RCOC’s Commitment  
 RCOC’s Board of Directors has a set of 

Guiding Principles that communicate their 
values to the community.  

 RCOC is committed to meeting the needs of 
those it serves regardless of age, ethnicity or 
diagnosis. 

 RCOC values the IPP as the driving process 
for person-centered planning and 
individualized services. 
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Questions? 
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¿Por qué estamos aquí hoy? 
 Requisito reglamentario del artículo 4519.5 del Código de 

Bienestar e Instituciones 
 El Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) y los 

centros regionales recopilan anualmente datos relacionados 
con los gastos y la compra de autorización y utilización de 
servicios 

 Cada centro regional suministra información con respecto a 
varios indicadores, tales como edad, raza, idioma y 
discapacidad 

 Los datos se publicaron para el 31 de diciembre de 2015  
 Los centros regionales están obligados a reunirse con las 

personas interesadas en una junta pública sobre los datos en 
un plazo no superior a tres meses de la fecha de publicación 
de los datos 2 



Principios guía del RCOC 
 Los servicios de apoyo a familias son flexibles 

e innovadores a la hora de cubrir necesidades 
familiares que evolucionan, se adaptan a las 
preferencias de la familia concreta y 
concuerdan con sus normas y costumbres 
culturales. 

 Los servicios y apoyos tienen en cuenta las 
diversas características religiosas, culturales, 
idiomáticas, socioeconómicas y étnicas de su 
comunidad. 
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¿Quiénes somos? 
 El RCOC es uno de los 21 centros regionales de 

California 
 Prestamos servicio a unas 19,200 personas con 

discapacidades del desarrollo en el Condado de 
Orange 

 Somos el quinto centro regional en tamaño 
 Nuestra asignación para compra de servicios 

(POS) en el año fiscal 2014-15 fue de $273.8 
millones 

 Tenemos 252 coordinadores de servicios (el 58% 
son bilingües) 4 
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Nativos americanos, 
0.4% 

Asiáticos, 25% 

Negros/Afro
americanos, 
4% 

Hispanos, 43% 

Dos o más, 1% 

Blancos, 26% 

NOTA: El número total de coordinadores de servicios del RCOC es de 252 al 1 de febrero de 2016 

Coordinadores de servicios del RCOC por grupo étnico 
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Consumidores del RCOC por grupo étnico 
Asiáticos, 13% 

Negros/Afroamericanos, 
2% 

Filipinos, 2% 

Hispanos, 33% 

Nativos americanos, 0.2% 
Otro/Se 
desconoce, 11% 

Blancos, 38% 

NOTA: Basado en la información proporcionada por los consumidores en el momento de la evaluación; el número 
total de consumidores del RCOC es de 19,207 al 1 de febrero de 2016 
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Consumidores del RCOC que viven en casa con su familia por grupo étnico 

Asiáticos Negros/Afro
americanos 
 
 

Filipinos Hispanos Nativos 
americanos 

Otro/Se 
desconoce 

Blancos 

NOTA: Basado en la información proporcionada por los consumidores en el momento de la evaluación; el número 
total de consumidores del RCOC es de 19,207 al 1 de febrero de 2016 



¿Cómo podemos poner en contexto  
los datos sobre gastos? 

 Representa gastos del año fiscal 2014-15 

 Hay que tener en cuenta las limitaciones de los datos: 

 Basados en lo que los centros regionales pagaron por 
servicios prestados a clientes durante ese período. 

 Número de consumidores – las cifras totales son mayores 
que el número de casos actual/real. Se incluye a los 
consumidores en los datos si recibieron servicios en 
cualquier momento del año fiscal. 

 Varios diagnósticos – muchos clientes tienen más de un 
diagnóstico, así que se les cuenta en más de una categoría.   
 Por ejemplo, el diagnóstico de autismo y epilepsia se cuenta 

en ambas categorías 
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 Las necesidades de los consumidores varían.   
 Algunos servicios son más caros que otros.  
 Las diferencias en gastos no significa que no se 

estén satisfaciendo las necesidades de los 
consumidores. 

 Los datos sobre gastos no responden a preguntas 
referentes a por qué existen diferencias. 

 No sabemos por qué existen diferencias sin analizar 
otra información. 

 No sabemos si las diferencias en gastos son un 
problema sin analizar otra información. 

¿Qué debemos saber cuando interpretamos 
datos sobre gastos? 
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Costo promedio de los servicios 
prestados a los consumidores por grupo 

étnico o raza 
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Grupo étnico o raza 
  

Costo promedio autorizado 

Para todas las 
edades 

Nacimiento a 2 
años de edad, 

inclusive 

3 a 21 años de 
edad, inclusive 

22 años de 
edad en 
adelante 

Asiáticos $15,073 $9,191 $14,552 $21,090 
Hispanos $12,112 $5,790 $10,247 $21,103 
Blancos $23,108 $6,612 $13,523 $32,148 
Promedio en conjunto $16,863 $6,849 $12,287 $27,615 



Diferencias en gastos POS  
basadas en dónde viven los consumidores 
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NOTE:  Based on RCOC consumer total equals 19,207 as of February 1, 2016  

Consumidores del RCOC según dónde viven Gastos POS según dónde viven los consumidores 

NOTA: Basado en el total de consumidores del RCOC, el cual es de 19,207 al 1 de febrero de 2016 

Independientemente 
o con apoyos  

6% 

Centro médico o 
residencial autorizado 

13% 

Con la 
familia 
81% 

Independientemente 
o con apoyos  

15% 

Centro 
médico o 

residencial 
autorizado 

36% 

Con la 
familia 
49% 



Costo promedio de los servicios 
prestados a los consumidores por tipo de 

residencia y grupo étnico o raza 
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Para todas las edades Costo promedio autorizado 
Viviendo en casa Viviendo fuera de casa 

Asiáticos $12,700 $42,511 
Hispanos $9,720 $37,621 
Blancos $12,705 $40,493 
Promedio en conjunto $11,230 $40,294 



Costo promedio de los servicios prestados 
a los consumidores por tipo de residencia y 
grupo étnico o raza(continuación) 
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Para 3 a 21 años de edad, 
inclusive 

Costo promedio autorizado 
Viviendo en casa Viviendo fuera de casa 

Asiáticos $14,137 $45,557 
Hispanos $9,888 $26,652 
Blancos $11,997 $40,653 
Promedio en conjunto $11,461 $37,880 

Para 22 años de edad en 
adelante 

Costo promedio autorizado 
Viviendo en casa Viviendo fuera de casa 

Asiáticos $14,011 $43,356 
Hispanos $14,221 $39,381 
Blancos $17,596 $40,486 
Promedio en conjunto $15,622 $40,512 



¿Qué otra información nos puede ayudar 
a entender los datos sobre gastos? 

¿Existen diferencias en gastos?   
Sí. 

¿Significan estas diferencias que no se están 
satisfaciendo las necesidades de las 

personas?   
No necesariamente. 

¿Que otra información hay disponible?   
Indicadores Básicos Nacionales (NCI) 14 



Las encuestas de los Indicadores 
Básicos Nacionales (NCI) en 
resumidas cuentas… 
NCI es una colaboración entre varios 

estados 
 Las encuestas NCI las usan muchos 

estados para evaluar los resultados de 
los servicios prestados a personas con 
discapacidades intelectuales y             
del desarrollo y a sus familias 
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Indicadores básicos de interés 

Acceso y prestación de apoyo 
 Los servicios y apoyos satisfacen las 

necesidades de consumidores y familias 
 Los servicios se prestan de una manera 

que respeta la cultura de la familia 
 Hay disponibles trabajadores de apoyo y 

traductores para proporcionar información, 
servicios/apoyos en el idioma principal de la 
familia/consumidor 
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Más indicadores básicos de interés 

Satisfacción 
 Satisfacción con los servicios y apoyos 

recibidos 
Resultados para la familia 
 Los servicios/apoyos ayudan a la familia a 

cuidar mejor del familiar que vive en casa 
Coordinación de servicios 
 Consumidores/familias participan en la 

creación del IPP 
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NOTA: Basado en los resultados de las encuestas NCI de consumidores realizadas a 411 consumidores durante 
el año fiscal 2012 

Resultados de la encuesta NCI de consumidores del RCOC por grupo étnico 
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Ayudaron a crear el Plan del 
Programa Individual 

Obtienen los servicios que necesitan 

  Promedio del RCOC   Asiáticos   Hispanos   Blancos 
 



NOTA: Basado en los resultados de las encuestas NCI de familias con adultos contestadas por 186 familias 
durante el año fiscal 2011 

Resultados de la encuesta NCI de familias con adultos del RCOC por grupo étnico 
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El IPP incluye servicios y 
apoyos que son 

importantes para su 
familia 

El miembro de la familia 
obtiene los servicios y 
apoyos que necesita 

La familia obtiene los 
servicios y apoyos que 

necesita 

En general, satisfecho con 
los servicios/apoyos 

recibidos 

  Promedio del RCOC   Asiáticos   Hispanos   Blancos 
 



NOTA: Basado en los resultados de las encuestas NCI de familias con adultos contestadas por 186 familias 
durante el año fiscal 2011 
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Resultados de la encuesta NCI de familias con adultos del RCOC por grupo étnico 

Servicios prestados de una manera 
que respeta la cultura de la familia 

Si el inglés NO es su primer idioma, 
hay disponibles trabajadores de 

apoyo o traductores para hablar con 
usted en el idioma de su preferencia 

Los servicios/apoyos han tenido un 
efecto positivo en la vida de la 

familia 

  Promedio del RCOC   Asiáticos   Hispanos   Blancos 
 



NOTA: Basado en los resultados de las encuestas NCI de tutores de familia contestadas por 256 familias durante 
el año fiscal 2011 
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Resultados de la encuesta NCI de tutores de familia del RCOC por grupo étnico 

Ayudaron a crear el IPP El IPP incluye todos los servicios y apoyos que 
necesita el miembro de la familia 

  Promedio del RCOC   Asiáticos   Hispanos   Blancos 
 



NOTE: Based on results from NCI Family Guardian Surveys returned by 256 families in FY11.   
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Resultados de la encuesta NCI de tutores de familia del RCOC por grupo étnico 

En general, satisfecho con 
los servicios/apoyos 

recibidos 

Servicios prestados de una 
manera que respeta la cultura 

de la familia 

Los servicios/apoyos han 
tenido un efecto positivo en 

la vida de la familia 

  Promedio del RCOC   Asiáticos   Hispanos   Blancos 
 



NOTA: Basado en los resultados de las encuestas NCI de familias con niños contestadas por 407 familias 
durante el año fiscal 2013 
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Resultados de la encuesta NCI de familias con niños del RCOC por grupo étnico 

El IPP incluye todos los 
servicios y apoyos que 
necesita el miembro de 

la familia 

En general, satisfecho con 
los servicios/apoyos 

recibidos 

Los servicios/apoyos han 
tenido un efecto positivo 
en la vida de la familia 

Los apoyos mejoraron la 
capacidad de la familia 

para cuidar del niño 

  Promedio del RCOC   Asiáticos   Hispanos   Blancos 
 



NOTE: Based on results from NCI Child Family Surveys returned by 407 families in FY13.   
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Resultados de la encuesta NCI de familias con niños del RCOC por grupo étnico 

Servicios prestados de una manera que 
respeta la cultura de la familia 

Si el inglés NO es su primer idioma, hay 
disponibles trabajadores de apoyo o traductores 

para hablar con usted en el idioma de su 
preferencia 

  Promedio del RCOC   Asiáticos   Hispanos   Blancos 
 



Resumen – Qué hemos aprendido 
 El que un ser querido viva en casa con su 

familia o fuera de la casa varía según el grupo 
étnico de la familia.  

 Vivir fuera de la casa es más costoso que vivir 
con la familia. 

 Los gastos son mayores para los blancos 
porque más de ellos viven fuera de casa. 

 Para consumidores desde el nacimiento a los 
21 años de edad, los gastos son mayores para 
los asiáticos que para otros grupos étnicos. 
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Resumen – Compromiso del RCOC  
 La Junta Directiva del RCOC dispone de un 

grupo de Principios Guía que comunican sus 
valores a la comunidad.  

 El RCOC se ha comprometido a satisfacer las 
necesidades de las personas a las que presta 
servicios al margen de su edad, grupo étnico 
o diagnóstico. 

 El RCOC valora el IPP como el proceso que 
impulsa la planificación centrada en la 
persona y los servicios individualizados. 26 



¿Preguntas? 
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Dữ Liệu Chi Tiêu 
cho Tài Khóa 2014-15 

Buổi Họp Người Quan Tâm Cộng Đồng 

Người Trình Bày  
Larry Landauer, Giám Đốc Điều Hành 

Ngày 25 tháng Hai, 2016 

Trung Tâm Vùng Quận Cam 



Tại sao tối nay chúng ta có mặt ở đây? 
 Đòi hỏi pháp lý, Luật An Sinh & Định Chế (Welfare & 

Institutions Code), §4519.5 
 Ban Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental 

Services, hay DDS) và các trung tâm vùng hàng năm sẽ 
biên soạn dữ liệu liên quan đến cho phép mua dịch vụ, 
sử dụng và chi tiêu  

 Mỗi trung tâm vùng sẽ báo cáo về một vài chỉ số bao 
gồm tuổi tác, chủng tộc, ngôn ngữ và tình trạng tàn tật  

 Các dữ liệu được công bố trước ngày 31 tháng Chạp, 
2015  

 Các trung tâm vùng cần phải gặp những người quan tâm 
tại buổi họp công cộng về dữ liệu trong vòng ba tháng kể 
từ ngày công bố dữ liệu 2 



Nguyên Tắc Hướng Dẫn của RCOC 

 Các dịch vụ hỗ trợ gia đình đều uyển chuyển 
và hiện đại trong việc đáp ứng các nhu cầu của 
gia đình vì tiến triển theo thời gian, theo đúng 
ưu tiên của gia đình cá nhân, và phù hợp với 
quy tắc và phong tục văn hóa. 

 Các dịch vụ và hỗ trợ gắn liền với các đặc 
điểm tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, kinh tế xã 
hội và đạo đức đa dạng của cộng đồng. 
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Chúng Ta là Ai? 
 RCOC là một trong số 21 trung tâm vùng tại 

California 
 Chúng ta phục vụ gần 19,200 cá nhân bị 

chậm phát triển tại Quận Cam 
 Chúng ta là trung tâm vùng lớn thứ năm  
 Phân định Mua Dịch Vụ (Purchase of Service, 

hay POS) trong tài khóa 2014-15 của chúng ta 
là $273.8 triệu 

 Chúng ta có 252 người điều hành dịch vụ 
(58% nói được hai ngôn ngữ) 4 
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Điều Phối Viên Dịch Vụ RCOC theo Dân Tộc 

Người Mỹ bản xứ, 
0.4% 

Á Châu, 25% 

Da Đen/Mỹ gốc Phi 
Châu, 4% 

Tây Bồ Nha, 43% 

Hai hoặc hơn 
một chủng tộc, 
1% 

Da Trắng, 
26% 

LƯU Ý: Tổng số Điều Phối Viên Dịch Vụ RCOC đến ngày 1 tháng Hai, 2016 là 252 người 
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Người Tiêu Dùng RCOC theo Dân Tộc 

LƯU Ý: Dựa trên báo cáo tự thực hiện vào thời gian nhập liệu; tổng số người tiêu dùng RCOC ngày 1 tháng Hai, 
2016 là 19, 207 

Á Châu, 13% 

Da Đen/Mỹ gốc Phi 
Châu, 2% 

Phi Luật Tân, 2% 

Tây Bồ Nha, 33% 

Người Mỹ bản xứ, 0.2% 

Khác/Không rõ, 
11% 

Da Trắng, 
38% 
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Người Tiêu Dùng RCOC Sống Tại Nhà cùng Gia Đình theo Dân Tộc 

Á Châu Da Đen/Mỹ 
gốc Phi 
Châu 

Phi Luật 
Tân  

Tây Bồ Nha Người Mỹ 
bản xứ 

Khác/Không 
Rõ 

Da trắng 

LƯU Ý: Dựa trên báo cáo tự thực hiện vào thời gian nhập liệu; tổng số người tiêu dùng RCOC ngày 1 tháng Hai, 
2016 là 19,207. 



Làm Thế Nào để Tính Dữ Liệu Chi Tiêu cho đúng? 

 Trình bày chi tiêu cho tài khóa 2014-15 

 Để ý đến hạn chế của dữ liệu: 
 Dựa theo những gì trung tâm vùng trả cho các dịch vụ cung cấp cho 

người tiêu dùng trong suốt khoảng thời gian đó. 

 Tính người tiêu dùng – tổng số lớn hơn tập thể hiện tại/thực sự. 
Người tiêu dùng được bao gồm trong dữ liệu nếu họ được dịch vụ 
vào bất cứ lúc nào trong suốt tài khóa. 

 Nhiều chẩn đoán – nhiều người tiêu dùng có nhiều chẩn đoán do đó 
một số người được nằm trong nhiều phân loại.   

 Thí dụ, chẩn đoán bị bệnh tự kỷ và động kinh, được tính trong cả hai 
phân loại 
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 Nhu cầu của người tiêu dùng đều khác nhau.   
 Một số dịch vụ mắc tiền hơn những dịch vụ khác.  
 Sự khác biệt về chi tiêu không có nghĩa là nhu cầu 

của người tiêu dùng không được đáp ứng. 
 Các dữ liệu chi tiêu không cho biết tại sao có sự 

khác biệt. 
 Chúng ta không biết tại sao có sự khác biệt nếu 

không xem xét các thông tin khác. 
 Chúng ta sẽ không biết sự khác biệt về chi tiêu có là 

vấn đề nếu không xem xét các thông tin khác. 

Chúng Ta Cần Biết Gì khi Giải Thích Dữ Liệu Chi Tiêu? 

9 



Chi Phí Dịch Vụ Trung Bình cho Người 
Tiêu Dùng theo Dân Tộc hay Chủng Tộc 

10 

Dân Tộc hay Chúng 
Tộc  

Chi Phí Dịch Vụ Trung Bình 

Tất cả độ 
tuổi 

Từ sơ sanh 
đến 2 tuổi, 
tính chung 

Từ 3 đến 21 
tuổi, tính 

chung 

Từ 22 tuổi 
trở lên 

Á Châu $15,073 $9,191 $14,552 $21,090 
Tây Bồ Nha $12,112 $5,790 $10,247 $21,103 
Da trắng $23,108 $6,612 $13,523 $32,148 
Trung Bình Tổng Cộng $16,863 $6,849 $12,287 $27,615 



Sự Khác Biệt về Chi Tiêu POS  
dựa theo Nơi Cư Ngụ của Người Tiêu Dùng 

11 

GHI CHÚ: Dựa theo tổng số người tiêu dùng RCOC tương đương 19,207 kể từ ngày 1 tháng Hai, 2016  

Người Tiêu Dùng RCOC theo Nơi Cư Ngụ Chi Tiêu POS theo Nơi Cư Ngụ của Người Tiêu Dùng 

Sống Tự Lập 
6% 
 

Sống tại Cơ Sở Cư 
Trú hoặc Y Tế được 
Cấp Phép  
13% 

Sống 
cùng Gia 
Đình  
81% 

Sống Tự Lập 
15% 
 

Sống tại Cơ 
Sở Cư Trú 
hoặc Y Tế 
được Cấp 
Phép  
36% 

Sống 
cùng Gia 
Đình 
49% 



Chi Phí Dịch Vụ Trung Bình cho Người Tiêu Dùng 
theo Loại Cư Dân và Dân Tộc hay Chủng Tộc 

12 

Tất Cả Độ Tuổi Chi Phí Dịch Vụ Trung Bình 
Sống tại Nhà Sống ngoài Nhà 

Á Châu $12,700 $42,511 
Tây Bồ Nha $9,720 $37,621 
Da trắng $12,705 $40,493 
Trung Bình Tổng Cộng $11,230 $40,294 



Chi Phí Dịch Vụ Trung Bình cho Người 
Tiêu Dùng theo Loại Cư Dân và Dân Tộc 
hay Chủng Tộc (tiếp theo) 

13 

Từ 3 đến 21 tuổi, tính chung Chi Phí Dịch Vụ Trung Bình 
Sống tại Nhà Sống ngoài Nhà 

Á Châu $14,137 $45,557 
Tây Bồ Nha $9,888 $26,652 
Da trắng $11,997 $40,653 
Trung Bình Tổng Cộng $11,461 $37,880 

Từ 22 tuổi trở lên Chi Phí Dịch Vụ Trung Bình 
Sống tại Nhà Sống ngoài Nhà 

Á Châu $14,011 $43,356 
Tây Bồ Nha $14,221 $39,381 
Da trắng $17,596 $40,486 
Trung Bình Tổng Cộng $15,622 $40,512 



Thông Tin Nào Khác Có Thể Giúp 
Chúng Ta Hiểu Dữ Liệu Chi Tiêu? 

Có sự khác biệt nào về chi tiêu không?   
Có. 

Những khác biệt này có nghĩa là nhu cầu của 
người dân không được đáp ứng?   

Không nhất thiết. 
Có sẵn thông tin nào khác không?   

Chỉ Số Chánh Quốc Gia (National Core 
Indicators, hay NCI) 

14 



Khảo Sát Chỉ Số Chánh Quốc Gia 
(National Core Indicators, hay NCI) 
trong Bản Tóm Tắt… 

NCI là cộng tác đa tiểu bang 
Khảo sát NCI được nhiều tiểu bang sử 

dụng để đánh giá kết quả dịch vụ cung 
cấp cho những cá nhân bị suy giảm trí 
tuệ và chậm phát triển và gia đình của 
họ 

15 



Chỉ Báo Lợi Ích Chánh  

Đánh Giá và Hỗ Trợ Cung Cấp 
 Các dịch vụ và hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của 

người dùng/gia đình 
 Cung cấp dịch vụ theo cách tôn trọng văn 

hóa của gia đình 
 Hỗ trợ nhân viên/thông ngôn viên nhằm 

cung cấp thông tin, dịch vụ/hỗ trợ bằng ngôn 
ngữ chánh của gia đình/người tiêu dùng 
 16 



Thêm Nhiều Chỉ Báo Lợi Ích Chánh 

Hài lòng 
 Hài lòng với dịch vụ và hỗ trợ đã nhận 

Kết quả gia đình 
 Dịch vụ/hỗ trợ giúp gia đình chăm sóc thân 

quyến sống tại gia tốt hơn 
Điều hành dịch vụ 
 Người tiêu dùng/gia đình tham gia lập IPP 

17 



CHÚ Ý: Dựa theo kết quả từ Khảo Sát Người Tiêu Dùng NCI thực hiện với 411 người tiêu dùng trong Tài Khóa 12 
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Hỗ Trợ Hoạch Định Chương Trình Cá 
Nhân 

Được dịch vụ cần thiết 

Kết Quả Khảo Sát Người Tiêu Dùng NCI RCOC theo Dân Tộc 

  RCOC trung bình   Á Châu   Tây Bồ Nha   Da trắng 
 



CHÚ Ý: Dựa theo kết quả từ Khảo Sát Gia Đình Người Lớn NCI do 186 gia đình gởi trả về trong Tài Khóa 11 
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Kết Quả Khảo Sát Gia Đình Người Lớn NCI RCOC theo Dân Tộc 

IPP gồm các dịch vụ và 
hỗ trợ quan trọng cho 

gia đình quý vị 

Người trong gia đình 
được các dịch vụ/hỗ trợ 

họ cần 

Gia đình được các dịch vụ 
và hỗ trợ cần thiết 

Nói chung, hài lòng với 
dịch vụ/hỗ trợ đã nhận 

  RCOC trung bình   Á Châu   Tây Bồ Nha   Da trắng 
 



CHÚ Ý: Dựa theo kết quả từ Khảo Sát Gia Đình Người Lớn NCI do 186 gia đình gởi trả trong Tài Khóa 11 
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  RCOC trung bình   Á Châu   Tây Bồ Nha   Da trắng 
 

Kết Quả Khảo Sát Gia Đình Người Lớn NCI RCOC theo Dân Tộc 

Dịch vụ được cung cấp theo cách 
tôn trọng văn hóa của gia đình 

Nếu tiếng Anh không phải ngôn ngữ 
mẹ đẻ của quý vị thì có nhân viên 
hoặc phiên dịch viên hỗ trợ để nói 

chuyện bằng ngôn ngữ quý vị muốn 

Dịch vụ/hỗ trợ đem đến sự khác 
biệt tích cực cho đời sống gia đình 



CHÚ Ý: Dựa theo kết quả  từ Khảo Sát Giám Hộ Gia Đình NCI do 256 gia đình gởi trả trong Tài Khóa 11.   
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  RCOC trung bình   Á Châu   Tây Bồ Nha   Da trắng 
 

Kết Quả Khảo Sát Người Bảo Hộ Gia Đình NCI RCOC theo Dân Tộc 

Giúp lập chương trình IPP IPP gồm các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết cho 
người trong gia đình 



CHÚ Ý: Dựa theo kết quả từ Khảo Sát Giám Hộ Gia Đình NCI do 256 gia đình gởi trả trong Tài Khóa 11.   
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  RCOC trung bình   Á Châu   Tây Bồ Nha   Da trắng 
 

Nói chung, hài lòng với dịch 
vụ/hỗ trợ đã nhận 

Dịch vụ được cung cấp theo 
cách tôn trọng văn hóa của 

gia đình 

ịch vụ/hỗ trợ đem đến sự 
khác biệt tích cực cho đời 

sống gia đình 

Kết Quả Khảo Sát Người Bảo Hộ Gia Đình NCI RCOC theo Dân Tộc 



CHÚ Ý: Dựa theo kết quả từ Khảo Sát Gia Đình Trẻ Em NCI do 407 gia đình gởi trả trong Tài Khóa 13.   
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Kết Quả Khảo Sát Gia Đình có Con NCI RCOC theo Dân Tộc 

IPP gồm dịch vụ và hỗ 
trợ cần thiết cho người 

trong gia đình 

Nói chung, hài lòng với 
dịch vụ/hỗ trợ đã nhận 

Dịch vụ/hỗ trợ đem đến sự 
khác biệt tích cực cho đời 

sống gia đình 

Hỗ trợ cải tiến khả năng 
của gia đình để chăm sóc 

trẻ 

  RCOC trung bình   Á Châu   Tây Bồ Nha   Da trắng 
 



CHÚ Ý: Dựa theo kết quả từ Khảo Sát Gia Đình Trẻ Em NCI do 407 gia đình gởi trả trong Tài Khóa 13.   
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  RCOC trung bình   Á Châu   Tây Bồ Nha   Da trắng 
 

Kết Quả Khảo Sát Gia Đình có Con NCI RCOC theo Dân Tộc 

Dịch vụ được cung cấp theo cách tôn trọng văn hóa 
của gia đình 

Nếu tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị 
thì có nhân viên hoặc phiên dịch viên hỗ trợ để nói 

chuyện bằng ngôn ngữ quý vị muốn 



Tóm Lược – Chúng Ta Biết Được Những Gì 

 Người thân cư ngụ tại gia với gia đình hay xa 
nhà có thay đổi tùy theo dân tộc của gia đình.  

 Sống ngoài nhà tốn kém hơn sống với gia 
đình. 

 Chi tiêu cao hơn đối với người da trắng vì 
nhiều người trong số họ sống ngoài nhà 

 Đối với người tiêu dùng từ lúc mới sinh đến 
21 tuổi, thì chi tiêu cao hơn đối với người Á 
Châu so với những dân tộc khác. 

25 



Tóm Lược – Cam Kết của RCOC  
 Ban Giám Đốc của RCOC đề ra Nguyên Tắc 

Hướng Dẫn truyền đạt giá trị của họ cho cộng 
đồng.  

 RCOC cam kết đáp ứng nhu cầu của những 
người họ phục vụ, bất kể tuổi tác, dân tộc hay 
chẩn đoán. 

 RCOC xem IPP là tiến trình hướng dẫn cho 
hoạch định hướng đến con người và các dịch 
vụ cá nhân hóa. 

26 



Có thắc mắc? 
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Regional Center of Orange County 
Public Meeting Regarding 

Purchase of Service Expenditure Data 

You are invited to attend a public meeting regarding   
Purchase of Service authorization, utilization and expenditure. 

When: Thursday, June 6, 2013, at 7:00 p.m.

No childcare available. 
No reservations required. 

Upon request, translation will be provided in Spanish or Vietnamese. 

The Regional Center of Orange County will present data, as required by the Lanterman 
Developmental Disabilities Services Act, relating to purchase of service authorization, 
utilization and expenditure with respect to all of the following: 

(1) The age of consumer,
(a) Birth to age two, inclusive,
(b) Three to age 21, inclusive, and
(c) Age twenty-two and older.

(2) Race or ethnicity of the consumer,
(3) Primary language spoken by the consumer, and
(4) Disability.

Please mark your calendar now!  We look forward to meeting with you on
and welcome your comments and questions. 

RCOC is dedicated to providing services consistent with the values and philosophy of the 
Lanterman Developmental Disabilities Services Act. 

Thursday, February 25, 2016, at 6:30 p.m.

Where: Regional Center of Orange County Board Room 
1525 North Tustin Avenue, Santa Ana  

 February 25th
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Regional Center of Orange County
1525 North Tustin Ave.

Santa Ana, California 92705
Tel. (714) 796-5100 • Fax (714) 796-5200 • TTY (714) 677-6021

Serving individuals in Orange County with developmental 
disabilities and their families

Use 17th Street exit from 55 Freeway, and go west.
Turn left at Tustin Avenue.

RCOC will be on the left side (1525 N. Tustin Ave.).



Regional Center of Orange County 
Public Meeting Regarding 

Purchase of Service Expenditure Data 

You are invited to attend a public meeting regarding
Purchase of Service authorization, utilization and expenditure.

When: Thursday, June 6, 2013, at 7:00 p.m.

Where: Regional Center of Orange County Board Room
1525 North Tustin Avenue, Santa Ana

No childcare available.
No reservations required.

Upon request, translation will be provided in Spanish or Vietnamese.

The Regional Center of Orange County will present data, as required by the Lanterman
Developmental Disabilities Services Act, relating to purchase of service authorization,
utilization and expenditure with respect to all of the following:

(1) The age of consumer,
(a) Birth to age two, inclusive,
(b) Three to age 21, inclusive, and
(c) Age twenty-two and older.

(2) Race or ethnicity of the consumer,
(3) Primary language spoken by the consumer, and
(4) Disability.

Please mark your calendar now! We look forward to meeting with you on June 6th and
welcome your comments and questions.

RCOC is dedicated to providing services consistent with the values and philosophy of the
Lanterman Developmental Disabilities Services Act.

(Map on reverse side)

Centro Regional del Condado de Orange 
Reunión pública relacionada 

 con los datos de gastos de la compra del servicio (POS) 

Usted está invitado a concurrir a una reunión pública relacionada  
con la autorización, utilización y gastos de la compra del servicio. 

Dónde: Sala de juntas del Centro Regional del Condado de 
Orange 
1525 North Tustin Avenue, Santa Ana  

No hay disponible cuidado de niños. 
No se requiere hacer una reservación 

Si lo solicitan, se proporcionará traducción al español o vietnamita. 

El Centro Regional del Condado de Orange va a presentar datos, según lo requerido por la 
Ley Lanterman de Servicios para Discapacidades del Desarrollo, relacionados con la 
autorización, utilización y gastos de la compra del servicio con respecto a todo lo siguiente: 

(1) La edad del consumidor, 
(a) Nacimiento hasta los dos años, inclusive,
(b) Tres años a 21, inclusive, y 
(c) Veintidós años y mayores.

(2) Raza o etnia del consumidor,
(3) Idioma principal hablado por el consumidor, y
(4) Discapacidad.

¡Por favor, marque ya su calendario!  Tenemos muchos deseos de reunirnos con usted

RCOC está dedicado a suministrar servicios coherentes con los valores y la filosofía de la Ley 
Lanterman de Servicios para Discapacidades del Desarrollo. 

Cuándo:  Jueves, 25 de febrero de 2016, a las 6:30 p.m.

el 10 de marzo y recibir con agrado sus preguntas y comentarios.
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Regional Center of Orange County
1525 North Tustin Ave.

Santa Ana, California 92705
Tel. (714) 796-5100 • Fax (714) 796-5200 • TTY (714) 677-6021

Servimos a las personas en el Condado de Orange con discapacidades 
del desarrollo y sus familias

Use la salida de la calle 17 desde la autopista 55 y vaya hacia el oeste.
Gire hacia la izquierda en Tustin Avenue.

RCOC estará sobre la izquierda (1525 N. Tustin Ave.).



Trung Tâm Vùng Quận Orange 
Buổi Họp dành cho Công Chúng liên hệ đến 

Các Dữ Kiện về Chi Phí cho Việc Mua Dịch Vụ  

Thân mời quý vị đến tham dự một buổi họp dành cho công chúng liên hệ đến 
vấn đề cho phép, sử dụng và chi phí cho Việc Mua Dịch Vụ 

        Thời gian:    Thứ Năm, 25 tháng Hai, 2016, lúc 6:30 tối Địa 

điểm:  Phòng họp chính - Regional Center of Orange County 
 1525 North Tustin Avenue, Santa Ana 

Xin đừng đem theo trẻ con. 
Không cần ghi danh trước. 

Nếu được yêu cầu, sẽ có thông dịch tiếng Tây-ban-nha và tiếng Việt 

Trung Tâm Vùng Quận Orange sẽ trình bày các dữ kiện, như Luật Dịch Vụ Khuyết Tật 
Phát Triển Lanterman đòi hỏi, liên hệ đến vấn đề cho phép, sử dụng và chi phí cho việc 
mua dịch vụ dựa trên các điều sau: 

(1) Tuổi của người tiêu thụ,
(a) Từ khi sanh đến hai tuổi, tính đủ,
(b) Từ ba cho đến 21 tuổi, tính đủ, và
(c) Từ tuổi hai mươi hai trở lên.

(2) Chủng hay sắc tộc của người tiêu thụ,
(3) Ngôn ngữ chính người tiêu thụ dùng, và
(4) Khuyết tật.

Xin ghi vào lịch của quý vị ngay bây giờ! Chúng tôi mong được gặp quý vị vào ngày 
25 tháng Hai và đón chờ ý kiến cũng như câu hỏi của quý vị. 

RCOC tận tâm cung cấp những dịch vụ theo tiêu chuẩn các giá trị và tinh thần của Luật 
Dịch Vụ Khuyết Tật Phát Triển Lanterman. 
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Trung Tâm Vùng Quận Orange 
1525 North Tustin Ave. 

Santa Ana, California 92705 
Tel. (714) 796-5100 • Fax (714) 796-5200 • TTY (714) 677-6021 

Phục vụ những cư dân Quận Orange có khuyết tật phát triển 
và gia đình họ 

57 
Chapman Ave. 

22 

Civic Center 

55 
5 17th Street 

 
1st Street 

Từ Xa lộ 55, lấy Exit Đường 17, rồi đi về phía Tây. 
Quẹo trái tại Đường Tustin. 

Sẽ thấy RCOC ở bên tay trái (1525 N. Tustin Ave.). 
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