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Gene Gibbs

Gene đã được đưa đến sống tại 
Fairview khi anh mới lên bốn.

   

ene Gibbs đã sống tại Trung 
Tâm Phát Triển Fairview Gtrong vòng 39 năm, cho đến 

năm 2004. Và nếu bố mẹ của anh, 
Arlene và Glenn Gibbs, đã có thể 
làm theo ý mình thì anh ta vẫn còn 
tiếp tục sống tại đó. Dù cho cha mẹ 
có thương nhớ anh khi ở nhà, họ vẫn 
tin rằng anh sống an toàn tại 
Fairview.

Là con thứ hai trong bốn người con, 
Gene được sinh ra trong tình trạng bị 
hư não đưa đến kết quả là anh bị 
khuyết tật nặng về tâm trí. Khi còn 
là một em bé, anh không nói, không 
ngồi thẳng hay bò được, và anh cũng 
không đi được cho đến lúc anh được 
khoảng bảy tuổi. Anh cũng bị bệnh 
“pica”, một chứng rối loạn trầm 
trọng về ăn uống khiến anh lượm ăn 
cả những thứ không thể ăn được, và 
điều này đặt anh vào tình trạng nguy 
hiểm là có thể bị ngộ độc cũng như 
bị nghẹt thở vì anh không nhai.

Hiện bây giờ 51 tuổi, Gene đã được 
đưa đến sống tại Fairview khi anh 
mới lên bốn. Lúc đó là trước khi 
Luật Dịch Vụ về Khuyết Tật Phát 
Triển của California được ban hành, 
từ đó hệ thống các trung tâm vùng 
toàn tiểu bang được thành lập. Vào 
thời điểm ấy, phụ huynh của các trẻ 
có khuyết tật phát triển phải tự lo 
liệu lấy. Đối với những phụ huynh 
như ông bà Gibbs, lúc đó không có 

những dịch vụ và sự hỗ trợ cộng 
đồng để giúp cho họ giữ các em nhỏ 
bị bệnh tại nhà mình. Cũng không có 
các nguồn trợ giúp về giáo dục công 
cộng để giúp những người có khuyết 
tật phát triển học hỏi ngay cả những 
kỹ năng căn bản nhất của đời sống. 
Trung tâm phát triển là chọn lựa duy 
nhất cho những gia đình bị căng 
thẳng tuyệt độ trước những thử 
thách và khó khăn trong việc nuôi 

dạy những trẻ có những khuyết tật 
nặng nề, trầm trọng nhất.

Vào những năm xa xưa ấy, ông bà 
Arlene và Glenn phải đón Gene tại 
Fairview một cách thường xuyên 
nhất mà ông bà có thể, rồi đưa anh 
về nhà mình ở Westminster trong 
một ngày. Tuy nhiên, theo thời gian, 
Gene quen thuộc với những sinh 
hoạt hằng ngày tại trung tâm và việc 
được đưa về thăm nhà đã trở thành 

một sự bị ngắt quãng với anh. Nhưng 
sự thiết tha của gia đình dành cho 
anh cũng như việc gia đình mong 
muốn anh được hạnh phúc không 
bao giờ suy giảm.

Khi các nhân viên tại Fairview và 
RCOC cho họ biết là họ cần nghĩ đến 
chuyện để cho con trai hoà mình vào 
đời sống cộng đồng, ông bà Gibbs 
cực lực phản đối. Tin rằng những 
khó khăn của Gene là quá lớn cho 
việc anh có thể sống một cách an 
toàn trong cộng đồng, họ luôn nghi 
ngại trong suốt quá trình chọn lựa 
nhà ở và chương trình ban ngày cho 
anh.

Tất cả những điều đó đã thay đổi 
cùng với sự chuyển tiếp. Trong giai 
đoạn cuối đời khoảng một năm trước 
đây, cha của Gene và Arlene, mẹ 
anh, cùng với các anh chị em của 
Gene, đã thấy Gene phát triển tốt đẹp 
ở nhiều mặt trong khung cảnh cộng 
đồng mà trước đây không ai nghĩ là 
có thể.

Arlene nói, “Đó là điều tốt đẹp nhất 
đã xảy ra cho con tôi.” Tại trung tâm 
phát triển, bà nói, anh là một trong 
những người bệnh sống tại đó và các 
nhân viên không thể nào tập trung sự 
chú ý vào anh như điều mà anh hiện 
đang được hưởng. Hiện tại, với sự 
trợ giúp của những người làm việc 
với anh—cả tại nhà Independent 
Options ở Costa Mesa và tại chương 
trình ban ngày Helping Hands for 
Better Living Adult Healthcare ở 

Sự thiết tha của gia đình dành
cho anh cũng như việc gia đình

mong muốn anh được hạnh phúc
không bao giờ suy giảm.

Chân Dung Người Tiêu Thụ

Gene Gibbs
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Ban Giám Đốc 

Những Buổi Họp của Ban Giám Đốc 
Năm 2011-2012

Ban Điều Hành Trung Tâm Vùng 
Quận Orange

Đối Thoại phát hành bốn lần mỗi năm 
do Trung Tâm Vùng Quận Orange thực 
hiện cho những người có khuyết tật phát 
triển, gia đình họ và những người cung 
cấp dịch vụ. Bạn cũng có thể đọc Đối 
Thoại trên mạng toàn cầu của RCOC: 
www.rcocdd.com.

Copyright  2011  

Tresa Oliveri, Chủ tịch  
Jay Connor, Phó Chủ tịch
Alan Martin, Thư ký
Clifford Amsden, Thủ quỹ
Meena Chockalingam
Robert Costello
Cheryl Day  
Joseph DeCarlo  
Sylvia Delgado
Luke Franck
Christopher Jenkins
Kathy McCrystal
Thomasina Parker
Martha Patarroyo
Fernando Peña
Hilda Sramek
Bob Watson  

Công chúng được mời đến tham dự. 
Những buổi họp bắt đầu vào 6:00 giờ 
chiều và được tổ chức tại Phòng Khánh 
tiết của Trung Tâm Vùng tại văn phòng 
trung ương mới, khu Tustin Centre 
Tower, nằm tại 1525 North Tustin 
Avenue ở Santa Ana. Nếu bạn cần người 
thông dịch, xin gọi trước ít nhất 10 ngày 
và để lại lời nhắn tại số (714) 796-5100, 
ext. 5907.

Larry Landauer, Tổng Giám Đốc 
Janis White,  Giám Đốc Điều Hành 
Bette Baber, Giám Đốc Tài Chánh
LeeAnn Christian, Giám đốc về 
    Tính Hữu Hiệu của Tổ Chức  
Peter Himber, M.D., Giám Đốc Y Tế
Pat Glancy, Quản Đốc Nhóm Nhận 
    Người Bệnh Mới
Rosalinda Lopez, Quản Đốc vùng
   Đông/Nam
Keli Radford, Quản Đốc vùng Tây
Patrick Ruppe, Quản Đốc vùng Bắc

©

5 tháng Một  •  2 tháng Hai
1 tháng Ba • 5 tháng Tư

3 tháng Năm  •  7 tháng Sáu

 

 

Cập Nhật về Ngân Sách

Quyết Định Về Việc 
Cắt Giảm Ngân Sách 
Vì “Bị Thúc Đẩy” Có 
Thể Xảy Ra Vào 
Tháng Mười Hai 

gay cả khi ngân sách 
California của năm tài chánh N2011-2012 đã được thông 

qua, những lo lắng vẫn còn vương 
lại về khả năng có thể sẽ có cắt giảm 
thêm trên mặt dịch vụ khắp toàn tiểu 
bang. Bởi lẽ ngân sách đã được Lập 
Pháp và Thống Đốc thông qua dựa 
trên việc tiểu bang sẽ nhận được 
khoảng hơn 4 tỉ nữa cho tiền thu 
nhập cho năm tài khoá này so với 
năm ngoái. Nếu tiểu bang không 
nhận được thêm số tiền này (từ thuế 
và tiền phí, chẳng hạn), việc hoạch 
định ngân sách sẽ buộc Thống Đốc 
Brown thi hành những sự cắt giảm 
do “bị thúc đẩy” để bảo đảm là ngân 
sách được thăng bằng. Những sự cắt 
giảm về ngân sách được tính trước 
này được gọi là “những cắt giảm vì 
bị thúc đẩy” vì việc lo rằng ngân 
sách sẽ trở nên thiếu hụt chính là lý 
do đưa đến, hay “thúc đẩy”, việc 
phải cắt giảm. 

Vì kinh tế vẫn tiếp tục ở trong tình 
trạng trì trệ, và vì số thu nhập vẫn 
trong tình trạng ít hơn đã được kỳ 
vọng, lo ngại về những cắt giảm vì 
bị thúc đẩy là có thực. Những báo 
cáo tài chánh hằng tháng của Viện 
Kiểm Soát Tiểu Bang cho thấy rằng 
số thu nhập cho năm tài chính này 

cho đến hết tháng Mười là $1.5 tỉ ít 
hơn là đã được dự trù lúc ngân sách 
được thông qua, và hầu hết những 
tiên đoán về mặt kinh tế đều không 
có gì lạc quan.

Vào tháng Mười Hai, Thống Đốc sẽ 
xem xét những dữ kiện về số thu 
nhập của ngân sách mà ông nhận 
được từ Bộ Tài Chính và từ Văn 
Phòng của Phân Tích Viên Lập Pháp. 
Nếu nó cho thấy là California có vẻ 
cuối cùng sẽ nhận được $4 tỉ thêm 
trong số thu nhập mà tiểu bang đã kỳ 
vọng cho năm tài chính này, lúc đó 
những sự cắt giảm do bị thúc đẩy sẽ 
không xảy ra. Nếu mọi sự cho thấy 
có thể có một sự thâm thủng lớn, 
Thống Đốc sẽ phải thực hiện việc cắt 
giảm lên tới $2.5 tỉ. Hầu hết những 
sự cắt giảm sẽ có hiệu lực kể từ ngày 
mồng 1 tháng Một, 2012.

Nếu mọi sự cho thấy California có 
thể sẽ thiếu hụt $1 tỉ hay ít hơn, sẽ 
không có vấn đề cắt giảm vì bị thúc 
đẩy, và số tiền thiếu hụt sẽ được đưa 
sang ngân sách của năm tài chính kế. 
Nếu số thâm thủng là từ $1 đến $2 tỉ, 
sẽ có $600 triệu cắt giảm do bị thúc 
đẩy, trong đó sẽ bao gồm $100 triệu 
lấy từ ngân sách cho các dịch vụ phát 
triển và $100 triệu từ Những Dịch 
Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS) cùng với 
những sự cắt giảm khác. Nếu tiểu 
bang bị thâm thủng nặng hơn nữa so 
với ngân sách dự trù ban đầu, sẽ có 
thêm $1.9 tỉ nữa sẽ bị cắt giảm, hầu 
hết là trong ngành giáo dục.
RCOC sẽ theo dõi sát tình hình và sẽ 
niêm yết những diễn biến quan trọng 
trên trang mạng toàn cầu của mình. 
Xin vào địa chỉ www.rcocdd.com và 
bấm vào mục “Latest Budget News” 
để xem những thông tin được cập 
nhật nhất.

Chuyện Gì Kế Tiếp Sẽ Xảy Ra

Lo ngại về những cắt giảm vì
bị thúc đẩy là có thực.
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Tường Trình của 
Tổng Giám Đốc

Luật Lanterman Chỉ 
Hướng Cho Quận 
Orange Trong Việc 
Đối Phó Với Những 
Khó Khăn

Trong khi dân số của California 
chỉ tăng 14 phần trăm kể từ
năm 2000, số người tiêu thụ
của trung tâm vùng đã tăng

57 phần trăm.

Của Lary Landauer, Tổng Giám Đốc

ột trong những điểm 
mạnh của hệ thống Mchăm sóc cộng đồng 

của California là mỗi một trong 
21 trung tâm vùng có tính cách tư 
và bất vụ lợi đều có thể suy nghĩ 
và đáp ứng đối với những khía 
cạnh cụ thể và nhu cầu đặc thù 
của những người mà họ phục vụ. 
Đây là mục tiêu chính của Luật 
Lanterman nguyên thuỷ. Những nhà 
lãnh đạo dân cử khôn ngoan—lúc đó 
và bây giờ—nhận thức được rằng 
trong một tiểu bang rộng lớn và đa 
sắc như California, những người có 
khuyết tật phát triển và gia điình của 
họ không bao giờ có thể được phục 
vụ tốt đẹp qua hệ thống bàn giấy do 
tiểu bang điều hành so với việc được 
phục vụ qua những tổ chức địa 
phương dựa trên cộng đồng.

Tuy nhiên, trong một môi trường với 
những nguồn tài trợ giới hạn, hệ 
thống của chúng ta bị thách thức 
trong việc phân bố số tiền hiếm hoi 
thu được từ thuế cho các trung tâm 
vùng theo cách nào để bảo đảm được 
sự thoả mãn nhu cầu cần thiết của 
người bệnh và tưởng thưởng đường 
lối lãnh đạo khéo léo về mặt tài 
chính, trong khi vẫn nhận thức được 
rõ ràng sự khác biệt giữa các vùng 
miền, địa phương khác nhau.

Một yếu tố gây khó khăn khác nữa là 
sự phát triển kinh khủng của số 
người cần dịch vụ của trung tâm 
vùng. Trong khi dân số của 
California chỉ tăng 14 phần trăm kể 
từ năm 2000, số người tiêu thụ của 
trung tâm vùng đã tăng 57 phần 
trăm. Với sự gia tăng vượt bực của 
nhu cầu về dịch vụ, những phương 
pháp đơn giản dựa trên sự phân bố 
nguồn tài trợ cho một trung tâm 

vùng căn cứ 
trên tài khoá 
của năm trước 
cộng với số 
phần trăm của 
sự phát triển 
lượng người 
bệnh nói chung 
là không hợp 
lý.

Trong một số 
tháng qua, Bộ 

Dịch Vụ Khuyết Tật (DDS) đã nỗ 
lực triển khai một phương cách mới 
để quyết định số tiền tài trợ cho mỗi 
trung tâm vùng hầu đáp ứng được 
những nhu cầu của người bệnh. Mục 
tiêu cuối của họ là phân bố nguồn tài 
trợ hiện có dựa trên tính cách cụ thể 
của những người tiêu thụ mà mỗi 
trung tâm phục vụ.

Về mặt quan niệm, RCOC ủng hộ 
một phương thức được dùng như 
một cách để sửa chữa những sự 
không thống nhất về một loạt dịch 
vụ cụ thể trong việc đáp ứng những 
nhu cầu của từng cá nhân. Thí dụ, 
một vài trung tâm đã tài trợ liệu pháp 
trị bệnh qua việc cưỡi ngựa cho một 
số người tiêu thụ, trong khi những 
trung tâm khác, chẳng hạn như 
RCOC, không cho phép việc này. 
Nếu DDS thành công, phương thức 
mới của họ trong việc phân bố nguồn 
tài chính sẽ giải quyết được những 
sự không thống nhất này hầu cho 
người tiêu thụ trên toàn tiểu bang có 
thể yên chí rằng—dù họ sống ở bất 
cứ đâu—những dịch vụ được cung 
cấp phản ánh nhu cầu của người 
bệnh qua bản IPP sẽ được cung cấp 
theo một cách vừa hiệu quả vừa 
ngang bằng nhau trên khắp tiểu 
bang. Cùng lúc, người thụ thuế cũng 
có thể được yên tâm rằng số tiền trả 

thuế mà họ bỏ ra được sử dụng một 
cách xứng đáng nhất trong việc 
chăm sóc cho những người có 
khuyết tật phát triển.

Hy vọng rằng phương thức mới 
trong việc phân bố nguồn tài trợ cho 
các trung tâm vùng sẽ sớm được 
hoàn thành, và nó sẽ có hiệu quả và 
đạt được sự thích đáng. Tuy nhiên, 
trong lúc này, DDS hiện đang áp 
dụng một phương pháp giúp kìm giữ 
sự chi tiêu qua việc, trên căn bản, 
tưởng thưởng những trung tâm nào 
chi tiêu ít và phạt những trung tâm 
nào chi tiêu nhiều. 

Tất cả mọi trung tâm đều nhận được 
ít tài trợ đi, đơn giản là vì California 
có ít tiền hơn để chi tiêu, nhưng sự 
cắt giảm này nhỏ hơn cho những 
trung tâm nào đã tự cắt giảm chi tiêu 
của họ nhiều nhất trong quá khứ. 
DDS đánh giá sự chi tiêu trong năm 
vừa qua của mỗi trung tâm trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau, và một 
trung tâm có thể bị phạt vì đã chi 
tiêu quá nhiều trong một số lĩnh vực 
nào đó, nhưng được thưởng cho sự 
chi tiêu ít trong nhưng lĩnh vực 
khác. Kết quả cuối cùng đối với 
RCOC là chúng ta nhận được ít hơn 
15 triệu so với số tài trợ mà chúng ta 
kỳ vọng cho năm nay.

Đây là một sự mất mát lớn lao, 
nhưng tôi hãnh diện là cộng đồng 
của chúng ta đã cố gắng thích ứng 
được với nguồn tài trợ ít ỏi hơn 
trong khi vẫn duy trì được Lời Hứa 
Lanterman. Người tiêu thụ và gia 
đình đã hợp tác với chúng tôi trong 
việc đối diện với những đòi hỏi mới 
của tiểu bang, trong khi những nhà 
cung cấp dịch vụ đã nỗ lực làm việc 
với chúng tôi để bảo đảm là những 
nhu cầu cần thiết của người bệnh 
tiếp tục được đáp ứng.

DDS hiện đang áp dụng một 
phương pháp giúp kìm giữ sự 
chi tiêu qua việc, trên căn bản, 
tưởng thưởng những trung tâm 

nào chi tiêu ít và phạt những 
trung tâm nào chi tiêu nhiều.
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Bản Tin Cập Nhật về Ủy Ban 
Cố Vấn Người Tiêu Thụ 

Những Hướng Dẫn 
cho Người Tiêu Thụ 
về Việc Chuẩn Bị cho 
Trường Hợp Khẩn 
Cấp

Của Jay Connor, Chủ tịch 
Nhóm CAT

ại buổi họp 
vào tháng TChín của 

chúng tôi, Jack 
Stanton, Trưởng 
khối Hướng Dẫn, đã 
nói chuyện với các 
thành viên của CAT về việc 
bằng cách nào RCOC cộng 
tác với những “đáp ứng viên 
đầu tiên”, chẳng hạn như 
cảnh sát và Sở Cứu Hoả, để 
bảo đảm rằng họ có thể tìm 
và giúp đỡ những người tiêu 
thụ cần đến họ nếu một 
trường hợp khẩn cấp xảy ra. 
Ông cũng cho chúng tôi biết 
điều quan trọng đối với mọi 
người tiêu thụ, đặc biệt 
những người sống một mình, 
là phải có một bản hoạch 
định cho trường hợp có động 
đất lớn hay một tai hoạ nào 
khác.

Jack cho biết là những nhà 
nội trú được đòi hỏi là phải 
có những bản hoạch định cho 
trường hợp khẩn cấp để 
những người mà họ phục vụ 
có được những thứ như thực 
phẩm và nước uống mà họ 
cần. Nhưng những người tiêu 

thụ trưởng thành sống một 
mình phải có những hoạch 
định riêng của họ mà họ 
chuẩn bị chung với những 
người cung cấp dịch vụ Sống 
Tự Lập hoặc Sống Với Sự 
Hỗ Trợ và với những Phối 
Hợp Viên Dịch Vụ tại RCOC 
của họ. Ông còn nói rằng có 

cả một phần hoạch 
định về vấn đề tai 
hoạ trong bản IPP 
của mỗi người tiêu 
thụ.

Bởi vì cần một 
khoảng thời gian 
trước khi các nhân 
viên cảnh sát hoặc 
cứu hoả có thể đến 
cứu, Jack cho biết 

một ý kiến hay là người tiêu 
thụ nên biết những người 
hàng xóm của mình, những 
người sống ở gần mình và có 
thể để ý và biết khi nào 
chúng ta cần sự giúp đỡ. Ông 
cũng nói là đối với hầu như 
bất kỳ một tai hoạ nào, nếu 
người tiêu thụ có thể ở yên 
tại nhà, họ nên ở lại đó vì 
đấy là địa chỉ mà RCOC có 
về họ, và đó là nơi mà nhân 
viên cứu hộ sẽ đến để tìm họ.

Nếu một người tiêu thụ phải 
rời nhà, Jack nói người ấy 
phải nhớ để lại một lời nhắn 
cho biết là họ đi đâu. Ông 
cũng đưa cho chúng tôi 
những miếng thẻ treo đặc 
biệt ở cửa để dùng—một mặt 
mầu xanh lá cây viết “Tôi an 
toàn”, và mặt kia mầu đỏ viết 
“Tôi cần sự giúp đỡ”.

Thẻ treo cửa là một phần của 

việc chuẩn bị cho trường hợp 
khẩn cấp mà RCOC đã cung 
cấp cho tất cả mọi người tiêu 
thụ vài năm trước. Ông vẫn 
còn một số, vậy nếu trước 
đây bạn chưa có, hoặc có 
nhưng đã mất, bạn có thể gọi 
cho Jack tại số 714-796-
5308.

Người tiêu thụ có thể tìm 
thêm thông tin về việc chuẩn 
bị cho trường hợp khẩn cấp 
bằng cách vào trang mạng 
toàn cầu của Bộ Dịch Vụ 
Phát Triển 
( ). Từ trang 
chính, xin bấm vào 
“Consumer Corner” trên đầu 
trang, rồi vào “Emergency 
Preparedness”.

www.dds.ca.gov

Những Buổi Họp 
Tới Của Nhóm CAT    

21 tháng Mười Hai –

  Họp Mặt Dịp Lễ

18 tháng Một

15 tháng Hai

21 tháng Ba

18 tháng Tư

Những buổi họp của CAT 
từ 10:00 giờ sáng đến trưa 
tại văn phòng mới của 
RCOC ở Santa Ana, 1525 
North Tustin Avenue. Xin 
gọi trước cho Nancy Mata 
tại (714) 796-5217 để cho 
bà biết là bạn sẽ tham dự.  
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rung Tâm Giáo Dục Ngoài Trời 
của Irvine Ranch là khung cảnh 
cho cuộc Hội Thảo TLC T
thường niên lần thứ 20 của Hệ 

Thống Hỗ Trợ Gia Đình: Dạy Chăm 
Sóc Yêu Thương, đã được tổ chức vào 
tháng Chín. Được nhiều cơ quan tài 
trợ, cuộc hội thảo vào những ngày cuối 
tuần này đã là cơ hội cho các phụ 
huynh tham gia những buổi hội học 
liên hệ đến những nhu cầu đặc biệt của 
con em họ, cũng như là dịp để nối kết 
với các nhà chuyên môn và phụ huynh 
khác. Trong khi các phụ huynh tham 
gia những buổi hội học, con em của họ 
được chăm sóc tận tâm bởi các 
bác sĩ, y tá và các thiện 
nguyện viên đầy kinh nghiệm, 
những người đã giám sát các 
sinh hoạt khác nhau cho các 
trẻ có các nhu cầu đặc biệt và 
các anh chị em của các em, 
bao gồm những trò bơi lội, bắn 
cung, và các sinh hoạt thủ 
công, nghệ thuật. Một số nhân 
viên của RCOC đã ở trong 
nhóm những thiện nguyện 
viên. Tổng Giám Đốc Larry 
Landauer của RCOC đã hướng 
dẫn một trong những buổi hội 
học này của phụ huynh.

Hội Thảo TLC: Dạy Chăm Sóc Yêu Thương   

Theo chiều kim đồng hồ từ trên 
xuống: Raziel và Enexia Melendez; 
Thomas Cantu và Angel Zamudio; 

Eddie Valdez.

Hãy Ghi Nhớ Ngày Phát Giải Thưởng Spotlight!    
ãy nhớ ghi vào lịch của bạn, và để dành sẵn ngày cho Giải Thưởng Spotlight! Buổi lễ sẽ được tổ 
chức vào ngày thứ Sáu, 16 tháng Ba, 2012 tại Crowne Plaza Anaheim Hotel. Nếu bạn biết một Hngười nào xứng đáng được vinh danh bằng một giải Spotlight, xin nhớ hoàn tất một mẫu đơn đề 

cử được gửi chung với bản tin này và nộp nó chậm nhất là ngày mồng 3 tháng Hai, 2012. Bộ đơn đề cử 
cũng có thể được lấy xuống từ trang mạng của RCOC. Xin truy cập www.rcocdd.com và bấm vào “2012 
Spotlight Awards” từ trang chính. Nếu bạn không thể lấy những mẫu đơn này xuống, xin gọi cho Nas 
Knights tại số (714) 796-5206 và bà sẽ gửi cho bạn những mẫu đơn đó. Những người tiêu thụ nào muốn 
được giúp để hoàn tất đơn đề cử có thể liên lạc với Phối Hợp Viên Dịch Vụ của họ tại RCOC.

Chi phí tổ chức cho buổi lễ Trao Giải Spotlight được lấy từ những tài trợ của các cá nhân hảo tâm và các 
cơ quan kinh doanh tại địa phương, cũng như từ việc bán vé tham dự. Thông tin về việc mua vé sẽ được 
niêm yết trên trang mạng của RCOC trong những tuần tới.
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Thông Tin Về Lệ Phí 
Thường Niên Mới 
Cho Gia Đình (AFPF)
    

Lệ phí mới này sẽ được định xét 
cho các gia đình có con em từ

17 tuổi và nhỏ hơn, sống tại nhà 
và nhận các dịch vụ do các

trung tâm vùng chi trả.

 

ột trong những biện pháp 
mới mà Lập Pháp đã đề ra Mđể tiết kiệm ngân quỹ cho 

những dịch vụ dựa trên cộng đồng là 
Lệ Phí Thường Niên cho Chương 
Trình Gia Đình (AFPF) mà các trung 
tâm vùng phải thực thi kể từ ngày 30 
tháng Sáu 2012. 

Lệ phí mới này sẽ được định xét cho 
các gia đình có con em từ 17 tuổi và 
nhỏ hơn, sống tại nhà và nhận các 
dịch vụ do các trung tâm vùng chi 
trả. Chỉ những gia đình nào mà lợi 
tức thường niên đạt ít nhất là 400 
phần trăm ở mức độ khó nghèo do 
liên bang đặt ra mới bị ảnh hưởng. 
Đây là một thứ phí đơn nhất, trả mỗi 
năm một lần, bất kể đến số lượng trẻ 
nhận lãnh dịch vụ sống trong gia 
đình.

Phí này là $150 cho những gia đình 
mà lợi tức đạt ít nhất là 400 phần 
trăm, nhưng it hơn 800 phần trăm, ở 
mức độ khó nghèo do liên bang đặt 
ra—đối với một gia đình bốn người, 
lợi tức này ở trong khoảng từ 
$89,400 đến $178,799 mỗi năm. Phí 
này là $200 cho những gia đình mà 
lợi tức là 800 phần trăm hay nhiều 
hơn so với mức độ khó nghèo mà 
liên bang định—đối với một gia đình 
bốn người, lợi tức này là từ $178,800 
mỗi năm hoặc nhiều hơn.

Điều quan trọng nên nhớ là có nhiều 
trường hợp được miễn trừ cho thứ 
phí mới này. Nó không áp dụng cho 

những gia đình chỉ nhận sự xét duyệt 
về tính hợp lệ để nhận dịch vụ, sự 
lượng định về nhu cầu, hoặc sự phối 
hợp dịch vụ từ trung tâm vùng. Nó 
cũng không áp dụng cho những gia 
đình có trẻ nhận Medi-Cal. Thêm 
vào đó, loại phí mới này không áp 
dụng cho những gia đình chỉ nhận sự 
giúp đỡ về dịch vụ chăm sóc, đỡ tay 
phần nào tại nhà (respite), hay dịch 
vụ giữ trẻ, hoặc những dịch vụ về 
cắm trại, vì những gia đình này đã 
chia sẻ chi phí cho sự chăm sóc con 
em họ trong Chương Trình Đồng Phí 
Cho Gia Đình (FCPP) đã được khởi 
động từ nhiều năm trước.

Những gia đình mà RCOC phục vụ 
chưa bị xét định về thứ phí mới này, 
vì trung tâm còn đang trong giai 
đoạn hoạch định việc thực thi nó. 
Tuy nhiên, họ sẽ được thông báo về 
số tiền mà họ sẽ phải trả vào đầu 
năm tới. Bởi lẽ luật bắt buộc các 
trung tâm vùng phải hoàn tất đơn ghi 
danh AFPF cho các gia đình vào thời 
điểm mà họ triển khai, duyệt xét 
hoặc thay đổi Bản Hoạch Định 
Chương Trình Cá Nhân (IPP) hay 
Bản Hoạch Định Chương Trình 
Riêng Cho Gia Đình (IFSP). 

Trong những năm tới, các trung tâm 
vùng sẽ tái xác định khoản tiền đóng 
góp thường niên của mỗi gia đình, 
dựa trên lợi tức và số người trong gia 
đình trong năm xét định.

Chỉ những gia đình nào mà

lợi tức thường niên đạt ít nhất là 
400 phần trăm ở mức độ

khó nghèo do liên bang đặt ra
mới bị ảnh hưởng.

Điều quan trọng nên nhớ là có 
nhiều trường hợp được miễn trừ 

cho thứ phí mới này.

Những gia đình mà RCOC
phục vụ chưa bị xét định về thứ 
phí mới này, vì trung tâm còn 

đang trong giai đoạn hoạch định 
việc thực thi nó.

Phối hợp viên dịch vụ của quý vị sẽ 
có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào mà 
quý vị có thể có về AFPF. Quý vị 
cũng có thể vào thăm trang mạng 
toàn cầu của RCOC 
(www.rcocdd.com) để tìm hiểu 
thêm. Từ trang chính, xin bấm vào 
News & Events, rồi bấm vào 
Legislation & Budget, và quý vị sẽ 
thấy tài liệu Annual Family Program 
Fee Implementation.

Những Buổi Hội 
Học về Kiểm Soát 
Hành Vi cho Phụ 
Huynh   

ì mùa lễ, các buổi Hội 

Học về Kiểm Soát VHành Vi sẽ không được 

tổ chức vào tháng Mười Một và 

tháng Mười Hai. Những buổi hội 

học này, do RCOC cung cấp 

miễn phí cho các phụ huynh, sẽ 

được tổ chức lại sau ngày đầu 

năm. Thời biểu của những buổi 

hội học sắp tới sẽ được phổ biến 

trên Đối Thoại số kế và cũng sẽ 

được niêm yết trên trang mạng 

toàn cầu của RCOC 

(www.rcocdd.com). Từ trang 

chính, xin bấm vào Family 

Resources, rồi bấm vào Parent 

Training.
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Garden Grove—“Cháu đã phát triển 
một nhân cách, và cháu hạnh phúc... 
Có khi cháu cười khúc khích, có khi 
cười lớn tiếng. Điều này sẽ không 
thể nào xảy ra nếu cháu đã tiếp tục 
sống tại trung tâm phát triển”, bà cho 
biết.

Hiện tại Arlene sống tại Murrieta và 
không thể đến thăm Gene thường 
xuyên như trước. Nhưng bà cùng các 
anh chị em của Gene gọi điện để 
thăm hỏi anh thường xuyên, và khi 
bà đến thăm được, bà sung sướng 
nhìn thấy cuộc sống hiện tại mà con 
bà có. Bà đặc biệt ca ngợi Upkar 
Mangat, nhân viên điều hành QMRP 
có trách nhiệm tại nơi Gene sống 
cùng với năm người đàn ông khác, 
và cả những người khác cùng làm 
việc với Gene tại đó cũng như tại 
chương trình ban ngày của anh.

“Họ thật sự quan tâm đến anh,” bà 
nói, nhấn mạnh rằng Upkar đặc biệt 
có lương tâm trong việc bảo đảm 
rằng những vấn đề sức khoẻ của 
Gene được theo dõi cẩn thận. “Tại 
trung tâm phát triển, cháu phải ăn 
uống một mình, vì cháu sẽ chộp thức 
ăn của người khác. Nhưng điều đó 
không còn nữa—họ đã làm việc với 
cháu để phá bỏ cái tật xấu ấy.”

Theo Dana Bintz, phối hợp viên dịch 
vụ hiện tại của Gene tại RCOC, cái 
nhìn của gia đình Gibbs không khác 
biệt so với cái nhìn của các gia đình 
những người bệnh khác sống tại 
trung tâm phát triển. Đó là một trong 
những lý do mà sự chuyển tiếp được 
thực hiện qua một tiến trình chậm rãi 
và cẩn trọng.

Trước khi Gene rời khỏi Fairview, 
các nhân viên của Independent 
Options đã đến thăm anh tại trung 
tâm phát triển trong vòng nhiều 
tháng để làm quen với anh và với 
những công việc và sinh hoạt hằng 
ngày của anh. Và trước khi dọn đến 

“Cháu đã phát triển một
nhân cách, và cháu hạnh phúc.”

nhà mới của mình, Gene đến thăm 
chỗ ở mới nhiều lần—trước hết là 
vài phút, sau đó là nhiều giờ rồi sau 
cùng là đến ở hẳn khi những người 
lo cho anh chắc chắn là anh đã thoải 
mái và thích ứng tốt đẹp với nơi ở 
mới.

Tương tự, anh bắt đầu tham dự 
chương trình Helping Hands for 
Better Living Adult Day Healthcare 
khoảng một năm trước khi anh rời 
Fairview. Giống như Gene, bảy 
người khác trong cùng lớp học mà 
anh tham dự cũng bị bệnh “pica”; 
bởi thế, tất cả các vật dụng trong 
phòng học đều được làm bằng những 
vật liệu không có chất độc và thật 
lớn để không thể bỏ vào miệng 

được. Đó là một môi trường an toàn, 
nhưng với một chương trình phong 
phú và đầy thách thức.

Dr. Vanessa Tatum, người điều hành 
và là y sĩ cho các nhân viên trong 
chương trình, đã nhận thấy một sự 
thay đổi tuyệt diệu nơi Gene trong 
mấy năm qua. Khi anh mới bắt đầu 
tham dự chương trình, bà cho biết 
rằng anh cực kỳ nhậy cảm với sự va 
chạm thân xác và sẽ lùi xa không 
cho bác sĩ chạm đến. Giờ đây, bà cho 
biết, anh vui vẻ nắm tay. Sự thăng 
bằng và vấn đề đi đứng của anh cũng 
tiến bộ. Trong những sinh hoạt của 
anh có cả việc chơi ném bóng gỗ và 
chơi banh—ném quả banh vào rổ, đá 
banh, hoặc chơi chụp bắt banh theo 
lối chơi ở bãi biển. Anh cũng thích 
đi dạo chung quanh khu nhà và đi bộ 
tại nhà.

Dr. Tatum cũng nói là Gene thích 
nghe nhạc. Anh không biểu lộ rõ là 
thích loại nhạc đặc biệt nào, nhưng 
anh thích lắc các nhạc cụ tambourine 
và maracas, và lắc lư theo điệu nhạc.

Sự chuyển tiếp được thực hiện 
qua một tiến trình chậm rãi và 

cẩn trọng .

Gene Gibbs
(tiếp theo trang 1)

Người lãnh đạo nhân viên nhà chăm sóc trực 
tiếp Yeraldin Huerta và Gene cùng chơi bóng 
tại nhà anh.

Gene tham dự một chương trình làm vườn tại chương trình ban ngày của mình.



ăm ngoái, chương trình Cây 
Ước Vọng của RCOC đã Ngiúp làm tươi sáng mùa lễ 

của hơn một ngàn người tiêu thụ tại 
Quận Orange qua việc trao tặng quà 
cho họ, và gần 1,200 gia đình nhận 
được thẻ tặng để mua thực phẩm cho 
ngày lễ. Trong khi cộng đồng của 
chúng ta phải tiếp tục chống chỏi với 
sự trì trệ kinh tế và thất nghiệp cao, 
nhu cầu được giúp đỡ lại càng lớn 
hơn cho năm nay. Sự trợ giúp của bạn 
có thể làm nhẹ đi gánh nặng và đem 
niềm vui đến cho các người tiêu thụ 
và gia đình họ.

Cây Ước Vọng bắt đầu bằng việc các 
phối hợp viên dịch vụ xác định những 

cá nhân và gia đình nghèo khó, có lợi 
tức thấp, được RCOC phục vụ và 
điền vào những thẻ các mong ước về 
mặt quà tặng cho dịp lễ. Những mong 
ước này—bao gồm từ các món đồ 
chơi và quần áo cho trẻ em tới những 
thẻ mua sắm tại các tiệm—được 
thành hình khi những người ủng hộ 
cho chương trình Cây Ước Vọng mua 
các món quà được yêu cầu rồi đem 
lại cho RCOC. Các thiện nguyện viên 
khi đó sẽ gói các món quà này và 
đem đến tận nhà cho người tiêu thụ.

Các cá nhân có thể tham gia, nhưng 
cũng có sự tham dự của nhiều công 
ty, tổ chức thiện nguyện và các nhóm 
sinh hoạt tại các nhà thờ; họ khiến 

cho Cây Ước Vọng trở thành một dự 
án của nhóm cho mùa lễ.

Những ai không có thời giờ để đi 
mua quà vẫn có thể tham gia. Những 
sự đóng góp về tài chánh được các 
thiện nguyện viên sử dụng để đi mua 
quà hầu thoả mãn những ước vọng 
đặc biệt được treo trên Cây Ước 
Vọng. Nếu bạn muốn trao tặng, xin 
viết chi phiếu đề cho “Brian's Fund” 
và gửi về Regional Center of Orange 
County, P.O. Box 22010, Santa Ana, 
CA 92702-2010.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về 
chương trình Cây Ước Vọng, xin liên 
lạc với Kelly Rico tại số 
714-796-5330.

Cây Ước Vọng Giúp Cho Người Tiêu Thụ của RCOC và Gia Đình Họ Vui Hưởng Dịp Lễ

Các địa điểm của Trung Tâm Vùng Quận Orange

Bản tin Đối Thoại
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