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Gia đình Atherton

rước ngày Sarah Atherton 
sinh đứa con trai thứ hai một Tthời gian ngắn, bà và chồng 

của bà là Jerah không thể vứt bỏ mối 
quan ngại là đứa con thứ nhất của 
họ—bé Gavin hai tuổi—vẫn chưa 
nói được dù chỉ là một từ.  Cho dù là 
khỏe mạnh và vui vẻ, Gavin vẫn chỉ 
tiếp tục bập bẹ ở cái tuổi mà các trẻ 
mới biết đi thường đã bắt đầu xây 
dựng được cho mình một vốn từ 
vựng của các từ riêng biệt.

Gavin vẫn chỉ tiếp tục bập bẹ ở 
cái tuổi mà các trẻ mới biết đi 
thường đã bắt đầu xây dựng 

được cho mình một vốn từ vựng.

May mắn thay, bác sĩ nhi khoa của 
họ tại Kaiser Permanente đã lắng 
nghe mối quan tâm mà họ có và đã 
giới thiệu gia đình sống tại Costa 
Mesa này đến Trung Tâm Vùng 
Quận Orange (RCOC) vào tháng 11 
năm 2011.  Một sự kiểm tra định 
lượng đã diễn ra hai tuần sau đó và 
xác nhận rằng Gavin đã bị chậm phát 
triển về phương diện lời nói. Từ năm 
2009, California đã yêu cầu bảo 
hiểm y tế tư nhân của một gia đình 
phải trả tiền cho các dịch vụ can 
thiệp sớm (Early Start) như ngôn ngữ 
trị liệu, vì vậy RCOC đã cung cấp 
cho gia đình một thư giới thiệu chính 
thức để trao cho Kaiser. Tuy nhiên, 
yêu cầu ban đầu của gia đình 
Atherton cho các dịch vụ đã bị từ 
chối vì Gavin vẫn chưa được thông 
qua tiến trình đánh giá của Kaiser.

Điều này tạo một chút lo lắng cho 
các gia đình trẻ, nhưng Shelly 
Woodward, phối hợp viên dịch vụ 
của họ tại RCOC, đã có mặt để giúp 
đỡ.

"Shelly nói với chúng tôi những gì 
chúng tôi cần phải làm để nộp đơn 
khiếu nại", Sarah nói; bà là người 
làm việc bán thời gian cho một hãng 
sản xuất cà phê thương mại tại Santa 
Ana. Nhận thức được rằng thời gian 
có thể là yếu tố quan trọng trong sự 
phát triển của một đứa trẻ, Shelly 
cũng đã giúp họ ghi danh Gavin cho 
việc trị liệu về mặt ngôn ngữ do 

RCOC tài trợ trong khi họ nộp đơn 
khiếu nại tại Kaiser.

Tuy nhiên, sau đó chẳng bao lâu, 
một mối quan tâm khác lại xuất 
hiện. Chỉ một vài tuần sau đó, trị 
liệu viên ngôn ngữ hiện giúp cho 
Gavin lúc đó nói với ông bà 
Atherton rằng con trai của họ phải 
được xét nghiệm vì có thể cháu bị 
chứng tự kỷ.  Sarah và Jerad đã bị 
choáng váng bởi sự cho biết đột 
ngột này.

Xem Gia Đình Attherton, trang 6

Gia đình Atherton:  Jerah bế Gavin, trong 
khi Sarah bế em của Gavin là Carson lúc 
ấy được 8 tháng. (phải) Gavin vui thích 
đạp chiếc xe ba bánh của mình.
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Đối Thoại 

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.
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Ban Giám Đốc  

Tresa Oliveri, Chủ tịch  
Clifford Amsden, Phó Chủ tịch
Sylvia Delgado, Thư ký
Robert Costello, Thủ quỹ
Mark Antenucci
Meena Chockalingam
Joseph DeCarlo  
Luke Franck
Christopher Jenkins
Peter Kuo
Kathy McCrystal
Thomasina Parker
Martha Patarroyo
Fernando Peña
Palak Shah
Hilda Sramek

  
Những Buổi Họp của Ban Giám Đốc

Năm 2013

10 tháng Một  •  7 tháng Hai  •  7 tháng Ba  
4 tháng Tư  • 2 tháng Năm  •  6 tháng Sáu

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.

Ban Điều Hành Trung Tâm Vùng 
Quận Orange

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 
    Trung Tâm
Keli Radford, Quản Đốc vùng Tây
Patrick Ruppe, Quản Đốc vùng Bắc

Tin Cập Nhật về Lập Pháp

Sự Hợp Tác của 
Tiểu Bang về 
Việc Làm cho 
Người Tự Kỷ

hoảng 400 nhà cung cấp dịch 
vụ, những người ủng hộ, Knhững người tự ủng hộ cho 

chính mình và các thành viên trong 
gia đình họ, cùng với đội ngũ nhân 
viên từ các nhà lập pháp, các khu học 
chính và các trung tâm vùng trên 
toàn California đã gặp nhau vào 
tháng Chín cho ngày "A New Day 
2012", Hội nghị lần thứ tư về Việc 
Làm và Nhà Ở cho Những Người Có 
Khuyết Tật Phát Triển, được Hiệp 
Hội Các Cơ Quan Trung Tâm Vùng 
(ARCA) tài trợ.

Gần đây nhóm đã tăng cường nỗ 
lực của mình trong lĩnh vực tìm việc 
làm cho những người bị bệnh tự kỷ.

Mỗi năm, hội nghị cung cấp một diễn 
đàn để chia sẻ các ý tưởng, hợp tác 
trong những cách làm việc tốt nhất, 
và thảo luận về các ưu tiên trong 
hành động.  Năm nay, Tiến sĩ Giáo 
dục Janis White, Giám Đốc Điều 
Hành của Trung Tâm Vùng Quận 
Orange, tham gia trong ủy ban điều 
hành tập trung sự quan tâm đến 
những người tự kỷ; ủy ban này được 
điều hợp bởi bác sĩ Lou Vismara, Tư 
vấn viên về chính sách cho Thượng 
nghị sĩ Darrell Steinberg, người lãnh 
đạo Ủy ban Tuyển chọn của Thượng 
viện về Bệnh Tự Kỷ & Các Chứng 
Nhiễu Loạn liên hệ.

Uỷ ban Tuyển chọn này, trong đó bao 
gồm Thượng Nghị Sĩ Tiểu bang Lou 
Correa của Quận Orange, được thành 
lập vào năm 2009 để đáp ứng với 
cuộc khủng hoảng y tế công cộng 
của bệnh tự kỷ và đã làm việc để 
thúc đẩy sự hợp tác toàn tiểu bang 
hầu hỗ trợ những người bị bệnh tự kỷ 
và gia đình của họ.  Trong số các 
thành tựu của Ủy ban có nhiều điều 

liên quan đến luật pháp, bao gồm SB 
946 qua đó đòi hỏi những hãng bảo 
hiểm phải trả tiền cho các trị liệu về 
mặt sức khỏe hành vi như ABA cho 
những người bị bệnh tự kỷ.  Nó cũng 
chịu trách nhiệm trong việc đưa ra 
những luật để đảm bảo cho các nhân 
viên cảnh sát được huấn luyện để 
làm việc có hiệu quả với những 
người có bệnh tự kỷ (tác giả là 
Thượng nghị sĩ Correa), phát triển 
vấn đề nhà ở, và đào tạo tốt hơn nữa 
các giáo viên để dạy những học sinh 
có chứng tự kỷ.

Gần đây nhóm đã tăng cường nỗ lực 
của mình trong lĩnh vực tìm việc làm 
cho những người bị bệnh tự kỷ, hiện 
được coi là một trong những vấn đề 
cấp bách nhất của cộng đồng.  Các 
thành viên của ủy ban điều hành do 
bác sĩ Vismara điều hành chia sẻ một 
số số liệu thống kê nghiêm túc về 
những gì họ gọi là "sóng thần" của 
những người trẻ tuổi có bệnh tự kỷ 
đang trên đà trưởng thành.  Trên toàn 
quốc, các chứng rối loạn phổ tự kỷ 
(ASD) hiện ảnh hưởng đến một 
trong mỗi 88 em. Trong suốt 12 năm 
qua, các khu học chính tại California 
đã kinh nghiệm một sự gia tăng hơn 
một ngàn phần trăm đối với các học 
sinh từ lớp mẫu giáo đến năm lớp 12 
bị chứng ASD. Trong thập kỷ tới, 
các trung tâm vùng sẽ thấy một sự 
gia tăng nhiều hơn 300 phần trăm số 
người trưởng thành bị bệnh tự kỷ.

Trong khi các thành viên trong ủy 
ban điều hành đưa ra nhiều thách 
thức trong vấn đề tìm việc làm đối 
với những người bị tự kỷ, họ cũng 
chỉ ra các yếu tố có thể đưa đến một 
sự chuyển tiếp tốt đẹp từ trường học 
đến các nơi làm việc.  Chúng bao 
gồm sự hợp tác giữa các cơ quan để 
đảm bảo rằng những sự hỗ trợ cho 
công việc được sắp xếp sẵn sàng dựa 
theo những chương trình đã được 
chuẩn bị tại trường học và nhấn 
mạnh vào những sự hỗ trợ và các 
dịch vụ mang tính uyển chuyển và 
được cá nhân hóa.  Ủy ban điều hành 
cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của cha mẹ và gia đình trong việc 
giúp đỡ một người trưởng thành có 
chứng tự kỷ tìm và giữ được việc 
làm.
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Việc Tái Tổ Chức Tiết 
Kiệm Được Tiền Bạc, 
Chuyển Nhân Viên 
Đến Nơi Họ Được 
Cần Nhất
Của Larry Landauer, Tổng Giám Đốc

hiệm vụ của Trung Tâm 
Vùng Quận Orange N(RCOC) trong vai trò là 

một tổ chức phi lợi nhuận là, đầu 
tiên và quan trọng nhất, để phục 
vụ cho nhu cầu của gần 17,000 
người có khuyết tật phát triển và 
gia đình của họ ở Quận Orange.  
Tuy nhiên, chúng tôi cũng là một 
doanh nghiệp có trong tay nhiều 
triệu đô la để  trực tiếp thuê mướn 
hàng trăm nhân viên.  Trong khi 
chúng tôi sẽ không hội đủ điều kiện 
để được đứng vào bảng “phong 
thần” của Fortune 500 nếu chúng tôi 
là một cơ quan tạo ra lợi nhuận, so 
với một doanh nghiệp nhỏ điển hình, 
chúng tôi vẫn lớn hơn rất nhiều.  

Cái quy mô khá lớn của hoạt động 
của trung tâm vùng chúng tôi áp đặt 
một mức độ cao cho trách nhiệm 
lãnh đạo—một sự kết hợp mang tính 
nhạy cảm và trách nhiệm để đáp ứng 
nhu cầu của những người mà chúng 
tôi phục vụ, cùng với hiểu biết kinh 
doanh vững chắc để đạt được hiệu 
quả lớn nhất và đem lại kết quả đẹp 
nhất từ số tiền mà chúng tôi chi tiêu.  
Tất nhiên, cuộc khủng hoảng tài 
chính liên tục của California đã nêu 
bật sự cần thiết cho tất cả các cơ 
quan được tiểu bang tài trợ trong 
việc chứng tỏ khả năng lãnh đạo của 
mình, nhưng việc duyệt xét cẩn 
trọng và chặt chẽ không phải là điều 
mới mẻ đối với RCOC.  Thật sự, nó 
là một quá trình liên tục.

Gần đây nhất, một sự phân tích về 
mặt nhân viên của chúng tôi đã chỉ 
ra một cơ hội để đạt được việc tiết 
kiệm nhiều hơn số tiền trả cho nhân 
viên trong khi chúng tôi tiếp tục 

chuyển đổi sang một phương cách 
làm việc không bám vào giấy má 
nữa.  Bởi vậy, vào tháng Bảy và 
tháng Tám, chúng tôi đã tiến hành 
một sự tái tổ chức.  Chúng tôi đã loại 
bỏ 32 công việc trả lương giờ và 
thay thế chúng bằng một số lượng 
nhỏ hơn những người làm việc toàn 
thời, những người này được sắp đặt 

công việc một 
cách tốt hơn để  
hỗ trợ chức 
năng cốt lõi của 
RCOC là cung 
cấp sự điều 
phối dịch vụ 
với chất lượng 
hàng đầu cho 
các cá nhân và 
gia đình mà 
chúng tôi phục 
vụ.

Nhìn chung, những thay đổi mà 
chúng tôi đã thực hiện sẽ tiết kiệm 
được hơn $482,000 một năm.  Điều 
này là chưa kể đến số tiền $816,000 
mà chúng tôi đã tiết kiệm được trong 
năm ngoái khi chúng tôi kết hợp văn 
phòng khu vực phía Nam của chúng 
tôi vào văn phòng của trụ sở chính 
của mình, và số tiền $350,000 chúng 
tôi đã tiết kiệm được vào năm trước 
đó khi chúng tôi thực hiện một sự 
cải tổ để loại bỏ nhiều việc làm 
mang tính điều hành, quản lý.  Tuy 
nhiên, điều quan trọng là phải nhớ 
rằng những thay đổi này đã không 
chỉ là để cắt giảm chi phí.

Trong khi số lượng tổng thể của 
nhân viên là nhỏ hơn so với trước 
đây, chúng tôi thực sự đã thuê nhiều 
phối hợp viên dịch vụ hơn như là 
một phần của sự tái tổ chức này.  
Chúng tôi cũng tăng cường nhân 
viên cho Trung tâm Nguồn Tài 
nguyên Gia Đình thuộc Comfort 
Connection.  Cả hai động thái này 
phản ánh sự tập trung và giá trị mà 
RCOC đặt ra trong việc phục vụ các 
gia đình một cách tốt hơn.

Như một số người là người tiêu thụ 
thuộc RCOC một thời gian dài biết, 
tôi đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại 
RCOC trong vai trò là một phối hợp 
viên dịch vụ.  Lúc đó tôi tin rằng, và 

vẫn tin tưởng rằng, không có vai trò 
nào quan trọng hơn tại RCOC cho 
bằng vai trò của phối hợp viên dịch 
vụ.  Họ gắn bó chặt chẽ nhất với 
cuộc sống hàng ngày của các gia 
đình và ở vào một vị thế tốt hơn so 
với bất cứ ai trong chúng ta để thấy 
được cả sự phát triển của những nhu 
cầu và tác động của những thay đổi 
và cải cách trong chương trình mà 
cơ quan Lập pháp đã đưa ra trong 
những năm gần đây.

Trong số những thay đổi mà chúng 
tôi biết là một thách thức đối với 
một số gia đình thuộc RCOC là yêu 
cầu mới mà SB 946 đã đưa ra, đòi 
hỏi là các cơ quan bảo hiểm y tế tư 
nhân phải chi trả cho các dịch vụ sức 
khỏe hành vi như dịch vụ Phân tích 
Hành vi Ứng dụng (ABA) cho 
những người bị bệnh tự kỷ. Luật mới 
này dự kiến sẽ tiết kiệm được $80 
triệu một năm—số tiền tiết kiệm có 
thể sẽ thu được bằng cách cắt giảm 
ngân sách cho các dịch vụ này. Tuy 
nhiên, sự thay đổi này cũng có nghĩa 
là các gia đình bây giờ phải trở nên 
quen thuộc hơn với các yêu cầu của 
hãng bảo hiểm của họ.

Nhìn chung, những thay đổi
mà chúng tôi đã thực hiện

sẽ tiết kiệm được hơn
$482,000 một năm.

Điều tốt là cộng đồng chúng ta có 
được một số kinh nghiệm với những 
tình huống này.  Một vài năm trước, 
cơ quan Lập pháp đã thông qua một 
đạo luật tương tự yêu cầu gia đình 
của các trẻ em trong chương trình 
“Early Start” phải đòi bảo hiểm tư 
của họ trả tiền cho các dịch vụ ấy.  
Trong khi điều này mang lại những 
khó khăn, các phối hợp viên dịch vụ 
của RCOC đã đạt được khả  năng 
chuyên môn quý giá trong việc giúp 
đỡ các gia đình đối phó với các công 
ty bảo hiểm.  Bây giờ, như là một 
kết quả của việc tái tổ chức mới đây 
của chúng tôi, tôi tin tưởng rằng 
nhân viên của RCOC sẽ ở vào một 
vị thế tốt hơn bao giờ hết để giúp đỡ 
các gia đình đáp ứng cho những yêu 
cầu của SB 946.

Tường Trình của 
Tổng Giám Đốc
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Người Tiêu Thụ Đã 
Giúp Hủy Bỏ "Từ R" 
ra khỏi Luật 
California

Của Sylvia Delgado, 
Chủ tịch Nhóm CAT

in được 
dành ba Xtiếng hô reo 

mừng cho nhiều 
người tiêu thụ và 
những người khác 
đã giúp đỡ để các dự luật AB 
2370 và SB 1381 được cơ 
quan lập pháp California 
thông qua và được Thống đốc 
ký thành luật!

Các dự luật này nay đã thành 
luật của California, và chúng 
đòi hỏi "Từ R” (Retardation) 
phải bị loại bỏ khỏi luật pháp 
và các quy định của Tiểu 
bang chúng ta.  Bây giờ, tất 
cả những luật nào đã sử dụng 
cụm từ “chậm phát triển trí 
khôn” sẽ được sửa lại thành 
"khuyết tật (về mặt) trí tuệ” 
để mô tả tình trạng thiểu năng 
đó.  Dự luật AB 2370 do Dân 
biểu Tiểu bang thuộc Quận 
Orange là Allan Mansoor đệ 
trình và dự luật SB bởi 
Thượng nghị sĩ Fran Pavley.

Tôi muốn nói chuyện về 
những luật mới này, bởi tôi 
nghĩ rằng chúng sẽ trở nên 
thực sự quan trọng đối với 
cộng đồng của chúng ta.  Tại 
cuộc họp CAT cuối cùng của 

mình, khi chúng ta nói về 
chuyện làm thế nào các dự 
luật được thông qua và trở 
thành luật, mọi người đều rất 
vui và vỗ tay sung sướng!

Tất cả chúng ta đều tự hào 
rằng chúng ta đã 
lên tiếng hỗ trợ 
những luật này và 
đã giúp để chúng 
được thông qua.  
Chúng ta đã cho 
thấy là chúng ta có 
thể là những người 
tự ủng hộ tốt nhất 
của chính mình.  
Cá nhân nhiều 

người trong chúng ta đã có 
những kinh nghiệm rất khó 
chịu với "Từ R" và chúng ta 
vui mừng là từ nay người ta 
sẽ không sử dụng nó nữa.  Từ 
ngữ mang tính tiêu cực này 
đã được sử dụng để định 
nghĩa chúng ta—làm như 
người khuyết tật chẳng là gì 
cả ngoài những thiểu năng 
của họ.  Điều ấy gây tổn 
thương, và nó rất sai.

Nhiều người trong chúng ta 
cũng đã có kinh nghiệm bị 
phân biệt đối xử vì một số 
người cho rằng "chậm phát 
triển trí khôn" có nghĩa là 
không thể làm bất cứ điều gì.  
Tuy nhiên, vô số những 
người tiêu thụ tại RCOC và 
các nơi trên thế giới đã chỉ ra 
rằng có một khuyết tật trí 
tuệ—nhẹ, trung bình hoặc 
nặng—không có nghĩa là bạn 
không thể làm được chuyện 
này chuyện khác.  Thật sự, 
hầu như mỗi số báo Đối 
Thoại đều cho thấy những cá 

nhân với những khuyết tật 
phát triển thuộc đủ mọi thể 
loại khác nhau tỏa sáng, 
những người đang sống cuộc 
sống tốt đẹp và đóng góp 
tuyệt vời cho cộng đồng của 
chúng ta.
Một trong những điều tôi đã 
học được trong những năm 
qua là mọi người đều có 
những khó khăn, thách thức 
trong cuộc sống mình, ngay 
cả khi họ không có một 
khuyết tật nào.  Tuy nhiên, 
những người có khuyết tật 
chúng ta không cần mang 
thêm một gánh nặng khác của 
một từ tiêu cực hay một nhãn 
hiệu trì kéo chúng ta lại.  Vì 
thế, việc những luật này đực 
thông qua là một bước tiến 
thực sự tốt.

Những Buổi Họp 
Tới Của Nhóm CAT    

21 tháng Mười Một

19 tháng Mười Hai  

     (Ăn trưa dịp Lễ)

16 tháng Một

20 tháng Hai

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 Kelly Rico 
tại (714) 796-5330 để cho 
bà biết là bạn sẽ tham dự. 

Bản Tin Cập Nhật về Ủy 
Ban Cố Vấn Người Tiêu Thụ
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ơn 600 người tiêu thụ, cùng với bạn bè và các thành viên trong 
gia đình họ, đã cùng nhau gặp gỡ tại KiwanisLand ở Garden HGrove vào dịp gặp mặt mùa Hè hàng năm lần thứ ba! Đây là 

một ngày gặp mặt vui vẻ, với âm nhạc, thực phẩm và các điệu nhảy 
múa, diễn ra vào ngày thứ Bảy, 28 tháng Bảy, từ 2 giờ chiều đến 7 giờ 
tối.  Buổi gặp mặt được tổ chức bởi cơ quan phi lợi nhuận Integrity 
House, với sự hỗ trợ của Trung Tâm Vùng Quận Orange, và tiền bán vé 
đã được dùng để chi trả tất cả các chi phí cho buổi tổ chức.

Buổi Họp Mặt Mùa Hè Hàng Năm Lần Thứ Ba Thành Công Rực Rỡ!

Những Buổi Hội Học về Kiểm Soát Hành Vi sẽ nhóm lại vào năm 2013 
o kỳ nghỉ lễ, sẽ không có những buổi Hội học về Kiểm soát Hành vi trong tháng Mười hoặc tháng Mười Hai.  
Các buổi hội học này, do RCOC cung cấp miễn phí cho phụ huynh, sẽ được tiếp tục sau ngày đầu năm nay. DMột lịch trình cho những buổi hội học sắp tới sẽ được in trong số báo Đối thoại tiếp theo và cũng sẽ được đăng 

trên trang mạng của RCOC (www.rcocdd.com). Từ trang chủ, nhấp vào phần “Family Resources”, sau đó nhấp vào 
“Parent Training”. 
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"Chúng tôi không biết phải làm gì, 
và đã thực sự đau khổ bởi những 
chuyện xảy ra", Sarah cho biết.  
"Nhưng chúng tôi quay trở lại với 
Shelly và cô đã thực sự nâng đỡ 
chúng tôi."

Một sự đánh giá đầy đủ về mặt phát 
triển của Kaiser đã đặt Gavin trong 
một "vùng xám" giúp em hội đủ 
điều kiện để được Kaiser trị liệu về 
mặt ngôn ngữ, nhưng cũng cho biết 
rằng em có thể sẽ khá hơn qua sự 
giao tiếp về mặt xã hội mà một 
trường mầm non (trước mẫu giáo) 
có chất lượng giáo dục tốt có thể 
cung cấp.

Từ năm 2009, California đã
yêu cầu bảo hiểm y tế tư nhân 
của một gia đình phải trả tiền 
cho các dịch vụ can thiệp sớm.

Với sự trợ giúp của RCOC, Gavin 
đã nhận được sự giúp đỡ từ Speech 
Pathology Associates (SPA, 
www.speechpathologyassociates.co
m), một nhà cung cấp dịch vụ được 
bảo hiểm sức khỏe của Kaiser đài 

thọ.  Gia đình Atherton 
cũng ghi danh cho em theo 
học bán thời gian tại 
Orange Tree Christian 
Preschool 
(www.orangetreechristianp
reschool.com), một trường 
mầm non nhỏ ở Newport 
Beach tập trung vào việc 
tìm hiểu mỗi đứa trẻ và 
làm việc với các em như 
những cá nhân để thúc đẩy 
việc học tập và phát triển 
xã hội.  Hai chương trình 
này, cùng với sự hỗ trợ và 
tham gia đầy đủ của cha mẹ, đã giúp 
Gavin tiến bộ tuyệt vời trong thời 
gian chỉ vài tháng.

Với sự giúp đỡ và khuyến khích của 
bà Barbara Moore và các nhân viên 
của trường Orange Tree, "Gavin đã 
đi từ việc không nói được một từ 
nào vào lúc hai tuổi hai tháng đến 
việc nói được những câu gồm 3 và 4 
từ, cười với anh trai của mình, và 
đưa đôi mắt nhìn người đối diện," 
bà Sarah cho biết.  Bà nói rằng bà và 
Jerad đã học gần như là nhiều điều 
giống như Gavin vậy, về cách làm 
việc với cháu để củng cố sự trị liệu 
mà cháu nhận được, cũng như tham 
gia vào các trò chơi để giúp đưa 
cháu đến gần những giao tiếp xã 
hội.

Phải tốn thật nhiều công sức để thúc 
đẩy sự tiến bộ của Gavin lúc đầu, 
nhưng các bậc phụ huynh này đánh 
giá cao sự quan tâm cá nhân đã giúp 
xác định được phương cách mà con 
trai họ có thể học tập tốt nhất.  Khi 
cháu bắt đầu tham dự SPA, Sarah ở 
lại với cháu, như một sự hiện diện 
có tính cách trấn an. Bây giờ, bà nói, 
cháu đã hòa nhập rất tốt đẹp vào môi 
trường mới khiến cháu biết giơ tay 
vẫy và nói “tạm biệt mẹ” khi bà ra 
về, bởi vì liệu pháp này là trò chơi 
và cháu rất thú vị với nó.

"Các dịch vụ mà cháu nhận được đã 
mở ra cả một thế giới cho cháu," bà 
nói, nhấn mạnh rằng ngay cả những 
người không biết về việc cháu được 
điều trị đã nhận xét về cách Gavin 
thay đổi và phát triển tốt đẹp.  "Cháu 
hào hứng về mọi chuyện.  Cháu 

Gia Đình Atherton
(tiếp trang 1)

(trái) Gavin thích chí đọc sách với bà là 
Sherry Luckett. (dưới) Gavin và Jerah 
thích đi bộ cùng nhau.

Gavin và Sarah trong buổi học đầu tiên tại 
trường mầm non của cháu.
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thích được gặp ông bà và bạn bè của 
mình.  Cháu cũng vui vẻ và muốn 
ôm hôn các thày cô của mình nữa."

Âm nhạc là một phần quan trọng 
trong cuộc sống gia đình, vì Jerad là 
một giáo viên âm nhạc, nhà sản xuất 
và mục sư âm nhạc tại Thánh đường 
Newport Mesa.  Gavin yêu thích loạt 
nhạc nổi tiếng Veggie Tales và Sarah 
nói rằng bây giờ cháu hoàn toàn đắm 
mình vào âm nhạc và các chuyển 
động, một điều mà cháu đã không 
thể hiện thậm chí chỉ mới một vài 
tháng trước.

Gavin sắp được ba tuổi và được sắp 
xếp để qua một sự đánh giá toàn 
diện về mặt nhu cầu do học khu thực 
hiện.  Giống như nhiều phụ huynh 
khác, gia đình Atherton cũng cảm 
thấy khó khăn trong việc xem xét sự 
đánh giá. Họ biết các chuyên gia chỉ 
tìm kiếm để phát hiện ra bất kỳ vấn 
đề nào có thể tồn tại để giúp đứa trẻ 
nhận được sự giúp đỡ cần thiết, 
nhưng, trong vai trò cha mẹ, họ tha 
thiết muốn con em mình thành công.  
Họ không muốn con em mình cần 
các dịch vụ, nhưng họ không ngại để 
có được sự giúp đỡ nếu điều đó cần 
thiết.

Đó là thái độ tích cực của họ, cùng 
với sự hợp tác và tận tâm hết sức của 
cả cha và mẹ cho sự phát triển tốt 
đẹp của con trai mình mà Shelly 
nghĩ rằng sẽ phục vụ tốt cho gia đình 
Atherton và con của họ, bất kể là 
Gavin có cần các dịch vụ nữa hay 
không.

Các dịch vụ mà cháu bé nhận 
được đã mở ra cả một thế giới 

cho cháu.

“Với chương trình “Early Start”, đó 
là một ô cửa sổ ngắn để mọi sự có 
thể xảy ra ", Shelly nói.  "Các bậc 
cha mẹ khác có thể học hỏi nơi họ 
trong việc nhanh chóng tiếp cận với 
các nơi họ được giới thiệu đến và 
việc giữ các cuộc hẹn, và trong việc 
họ đem áp dụng vào khung cảnh gia 
đình những gì họ học hỏi được nơi 
những buổi trị liệu."

SB 946 và Bạn: Những Lời Khuyên về 
Bảo Hiểm dành cho Các Phụ Huynh    

ếu con em quý vị cần sự 
điều trị về mặt sức khỏe Nhành vi, chẳng hạn như cần 

Phân tích Hành vi Ứng dụng 
(ABA), cho bệnh tự kỷ, quý vị có 
thể đã quen thuộc với luật mới SB 
946 mà gần đây đã đi vào hiệu lực. 
SB 946 đòi hỏi các hãng bảo hiểm 
tư chi trả cho các trị liệu đối với 
những người bị bệnh tự kỷ, nhưng 
điều này đã mang lại những khó 
khăn cho một số gia đình thuộc 
RCOC, đặc biệt là các gia đình trẻ 
không quen với việc đối phó với các 
công ty bảo hiểm.

Dưới đây là một số mẹo có thể giúp 
cha mẹ đối phó hiệu quả hơn với 
các công ty bảo hiểm và đảm bảo 
một quá trình chuyển đổi trơn tru từ 
việc được trung tâm vùng tài trợ đến 
việc được các công ty bảo hiểm tài 
trợ cho các dịch vụ hành vi.

 Có chẩn đoán Tự kỷ là điều bắt 
buộc. Luật pháp yêu cầu các hãng 
bảo hiểm sức khỏe chi trả cho các 
liệu pháp này bởi vì chúng được coi 
là cần thiết về mặt y học; do đó, một 
đứa trẻ phải có một chẩn đoán chính 
thức là có bệnh tự kỷ để được bảo 
hiểm.
 Trong-Hệ thống đối với Ngoài-Hệ 
thống. Cũng như đối với những 
chăm sóc y tế khác, bạn cần phải 
qua nhiều thủ tục giấy tờ và/hoặc 
chi trả rất nhiều tiền để có được các 
dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ 
không ở trong hệ thống thuộc bảo 
hiểm sức khỏe của bạn; vì vây, xin 
bạn nhớ hỏi kỹ.  Nếu nhà cung cấp 
dịch vụ hiện tại của bạn không nằm 
trong hệ thống thuộc bảo hiểm sức 
khỏe của bạn, phối hợp viên dịch vụ 
của bạn tại RCOC có thể giúp xác 
định các lựa chọn thay thế.
 Các món Đồng phí (Co-Pays) và 
các khoản Khấu trừ. Hầu hết các 
hãng bảo hiểm sức khỏe đều bắt trả 
đồng phí và các khoản khấu trừ.  
Đồng phí là một số tiền cố định mà 
gia đình phải trả mối khi đến khám 

bệnh, và các công ty bảo hiểm 
thanh toán phần còn lại.  Thông 
thường, tiền đồng phí sẽ thấp hơn 
nhiều khi nhà cung cấp dịch vụ nằm 
“trong hệ thống”.  Tiền khấu trừ là 
số tiền một gia đình phải trả bằng 
tiền túi trước khi công ty bảo hiểm 
chi trả cho các chi phí y tế.  Một số 
hãng bảo hiểm có cả hai loại khấu 
trừ cá nhân và khấu trừ gia đình, và 
có thể có những khấu trừ riêng biệt 
cho các loại dịch vụ y tế khác nhau.
 Sự Từ chối của Công ty Bảo 
hiểm. Nếu bạn nhận được một lá 
thư từ công ty bảo hiểm của bạn nói 
rằng họ sẽ không chi trả cho các 
dịch vụ hành vi, điều quan trọng là 
bạn phải khiếu nại việc từ chối này 
ngay lập tức và liên lạc với phối 
hợp viên dịch vụ tại RCOC của bạn.  
Thông thường, việc từ chối sẽ được 
bãi bỏ khi các giấy tờ thích hợp 
được gửi cùng với đơn khiếu nại, và 
phối hợp viên dịch vụ của bạn có 
thể giúp đỡ bằng cách cung cấp cho 
bạn các bản sao của các định lượng 
chính thức có thể sẽ được đòi hỏi 
phải nộp.
 Thời hạn Ghi danh. Hầu hết các 
công ty cho phép nhân viên mình 
thực hiện các thay đổi về bảo hiểm 
y tế của họ mỗi năm một lần, trong 
khoảng thời gian được gọi là “Thời 
hạn Ghi danh”.  Thường thì điều 
này diễn ra vào dịp cuối năm.  Với 
những thay đổi do SB 946 mang lại, 
điều khôn ngoan là bạn nên xem xét 
lại kế hoạch của bạn để bạn có thể 
chắc chắn là kế hoạch ấy vẫn là lựa 
chọn tốt nhất cho nhu cầu của gia 
đình bạn.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong 
việc có được các dịch vụ hành vi 
nằm trong Bản Hoạch Định Chương 
Trình Cá Nhân (IPP) của con em 
bạn, do việc có những vấn đề với 
công ty bảo hiểm của bạn hoặc do 
bất cứ lý do nào khác, xin đừng 
ngần ngại liên hệ với phối hợp viên 
dịch vụ của bạn tại RCOC để được 
giúp đỡ.



ể từ năm 1997,  Các Giải 
Thưởng Spotlight của KRCOC đã vinh danh những 

cá nhân và các tổ chức nổi trội trong 
dịch vụ của họ để lo cho những 
người bị khuyết tật phát triển tại 
Quận Orange.  Nếu bạn biết một 
người, một nhóm người hoặc một tổ 
chức xứng đáng để nhận sự vinh 
danh đặc biệt này, bây giờ là thời 
gian để đề cử cho giải thưởng 
Spotlight.

Các giải thưởng Spotlight năm 2013 
sẽ bao gồm mười một loại: Đối Tác 
Cộng đồng, Tự-Hỗ Trợ (trước đây 
gọi là giải Người Tiêu Thụ), Nhân 
Viên Dân Cử, Chủ Nhân, Chuyên 
Viên Hỗ Trợ Trực Tiếp (trước đây 
gọi là giải Tiền Đạo), Thành Tựu 

Trọn Đời, Người Cung Cấp Dịch 
Vụ, Phụ Huynh/Thành Viên Gia 
Đình, Chuyên Gia Chăm Sóc Sức 
Khỏe, Thành Tựu RCOC, và Lãnh 
Đạo trong Phục Vụ E. Kurt Yeager.

Những chi tiết mô tả các loại giải 
thưởng, cùng với các mẫu đơn đề 
cử, có thể được tìm thấy trực tuyến 
tại 
http://www.surveymonkey.com/s/
spotlightawards2013.  Chúng cũng 
có thể được tải về từ trang mạng của 
RCOC (www.rcocdd.com) và sau 
đó có thể được gửi nộp bằng điện 
thư, thư hoặc email.  Để nhận được 
những mẫu đơn đề cử gửi đến cho 
quý vị, xin vui lòng gọi Văn phòng 
Điều hành của RCOC ở số (714) 
796-5206.  Những người tiêu thụ 

muốn được giúp trong việc gửi một 
đơn đề cử, xin liên hệ với phối hợp 
viên dịch vụ tại RCOC của họ.

Thời hạn cuối để nộp các đơn đề 
cử là thứ Hai, mồng 4 Tháng Hai, 
2013. Tên của những người được 
nhận giải thưởng sẽ được công bố 
vào giữa tháng Hai và họ sẽ nhận 
giải tại Buổi Lễ Hội Trao Giải 
Sporlight 2013 tại khách sạn 
Crowne Plaza Hotel ở Anaheim vào 
ngày thứ Sáu, 22 tháng Ba.

Muốn biết thêm chi tiết, bao gồm cả 
thông tin về việc mua vé, về Lễ Hội 
Trao Giải Spotlight, xin vào thăm 
trang mạng của RCOC 
(www.rcocdd.com).  Những thông 
tin này cũng sẽ được thông báo 
trong số Đối Thoại kế.

Bắt Đầu Nhận Đơn Đề Cử cho Các Giải Spotlight
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