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DỊCH VỤ GIẢI TRÍ XÃ HỘI

o Việc bãi bỏ đoạn 4648.5 của Bộ Luật An Sinh và Định Chế (Welfare and Institution Codes, hay 

WIC) vào ngày 1 tháng Bảy, 2021 đã khôi phục quyền cấp quỹ cho dịch vụ giải trí xã hội của trung 

tâm vùng

o Bao gồm dịch vụ cắm trại, dịch vụ phi trị liệu và các hoạt động giải trí xã hội như giải trí chuyên biệt, 

nghệ thuật, khiêu vũ, và âm nhạc

o Số nơi cung cấp các dịch vụ giải trí xã hội ở Quận Cam còn ít

o Nhiều gia đình và cá nhân cần dịch vụ có thể chọn các hoạt động thông qua những chương trình cung 

cấp theo hợp đồng hoặc không theo hợp đồng với trung tâm vùng



DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI 
THAM GIA (PDS)

o Dịch Vụ Theo Yêu Cầu của Người Tham Gia (Participant Directed Services, hay PDS) có tính 

uyển chuyển cao cho phép cá nhân cần dịch vụ/các gia đình chọn người cung cấp dịch vụ

o Các gia đình chọn, thuê rồi trả tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ họ chọn

o Những cơ sở cung cấp dịch vụ này không cần hợp đồng với trung tâm vùng

o Hiện có các dịch vụ chăm sóc để nghĩ ngơi, chuyên chở, y tá, chăm sóc ban ngày, hỗ trợ cá 

nhân, các kỹ năng sống độc lập (independent living skills, hay ILS) và việc làm cho người cần 

dịch vụ PDS



DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÁNH (FMS)

o Tựa Đề 17 Bộ Luật Quy Định California (California Code of Regulations, hay CCR) đoạn 

58886 cho phép các dịch vụ PDS được cấp quỹ trực tiếp thông qua Dịch Vụ Quản Lý Tài Chánh 

(Financial Management Services, hay FMS) 

o Cấp quỹ thông qua FMS tránh được những khó khăn liên quan đến việc được dịch vụ

o Các dịch vụ PDS không bao gồm dịch vụ giải trí xã hội, do đó việc cấp quỹ không thể thực hiện 

thông qua hình thức người trả tiền hóa đơn FMS



TIẾN TRÌNH MIỄN TRỪ AB637

o Bộ luật An Sinh và Định Chế (Welfare and Institutions hay WIC) §4669.75(b) quy định tiến 

trình đề nghị miễn trừ AB637/1543/1106

o RCOC sẽ yêu cầu đề nghị miễn trừ thông qua Ban Dịch Vụ Phát Triển (Department of 

Developmental Services, hay DDS)

o Dùng để miễn trừ các đòi hỏi theo quy định và luật định để cung cấp  dịch vụ cần thiết 

o Tạo cách thức dễ dàng và hợp lý hơn để được các dịch vụ



TIẾN TRÌNH MIỄN TRỪ AB637

o Các đòi hỏi để được miễn trừ 

o Chứng minh việc cần miễn

o Chứng minh miễn trừ sẽ tiết kiệm chi phí

o Thâu thập ý kiến của cộng đồng địa phương

o Tuân theo Miễn Trừ cho Dịch Vụ Tại Nhà và Cộng Đồng (Home and Community Based 

Service, hay HCBS)



NẾU CÓ Ý KIẾN VÀ THẮC MẮC?

Theresa Ta

Quản Lý Safety Net & Resource Development (Hệ Thống An Toàn & Phát Triển Tài Nguyên)

tta@rcocdd.com hoặc (714) 796-5192


