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REGIONAL CEN)'EROF ORANG COUNTY 
QUY DINH VE Vite MtJA DlCH V\l 

Lui,l Lantcnnan (WclC.& Inst. Code 4500 cl seq.) mu6n la de I.rung rim viing gil1p diJ nhl.lng nglfffi c6 
khuycl lil phat tric!n vii gia clinhcua hQ llm ki6m nhirng dich VI} va nhitng S\f b.& � Dlo giu.p pb4l tri&n 
16i da nhtlog Cd hQi va ch911 lfa lmng cu{\c s6ng. trong cong in viOc llm. trong Sf! hi;,,; hoi. vl bong mt 
giii tri cua h\, tmng c{,ng d6ng. 

Up phap mu6n bao dam rlng ahirng ho@.ch dinh v� chltdng tdnh c4 nbin vl 511-cung dp abf!ag clich vi.i 
lt\i giup cua � lho'ng trong tim VWlg (3p truDg V"dO ngu'tJi C.."O obiing khuyift 1'.l pbat tric!n vi gia dlnh 
cua IKJ vi quan lim di!n nhfl'ng nlm du va stt * lhtch ch ngU21i hOnh vl gia dlnh. trong nb8'ng trutfng 
hc,p thicb dang. ciing nbtt � VO Sr/tham �vlo ci)ng d6ng. lll\1l cu{lc s6ag blah duti'lng. cti)c lfp va biru 
ich, lmDg ohiJng klwng cinh lanh ffli!nh vi b6n viYDg. Uj.p :phap dm mu6n hao dim alng vie<: CUD& ci'p 
nhO'ng dich vi.a du, nhO'.ng nglt(fi lie� me, va gia dlnh c:ua h4.) phai bilb �u 1nmg viqe lhoa min obilDg
rn11c li&i dlt\fe de ra r.rong bin �ch dinh clutdng trinh at nllin. phin ainh nhilng s!I 1ta lhich va c:br,.tn 
J\f'.i ala ngutai liau 11w. vi pbin IUlb vif;c stl d\tng Illich dang v6 mtt lli cbiah nhll'ng ogu6n l\li c:6ng 
c(ing (WlC 4646(a)). Trung tam RCOC sc llm viOc cbg vdi ngnb1 tieu dw.. gia dlnh cua ho. vl ahihlg 
ngutfi kluic dlJ pbat tric'!n va •• hiOn m� bin am.ch dinh d\ta tr&n ca obi11 ngltlli abf.n dich VIJ. 

Truog Tim Viing qutn Orange se liE°p Li>c llu/c hi.en phii'llg plui'dng phap cung ci°p dicb V\l hilu 1Ji4u v-.l 
1ndi me. lrung du haO g6m, nhltng khong chi gidi iq_n Va.O, C&C pbieu !JIUa bang. Vi� cac plmt h(lp Vien 
dic:h vi.a la cha me; hay la chinh ngltc}i tiau lhl}. ni'ag c�? tinh hilu hi(;u v/:; m;Jt hinh cb4nh vl viqc sii' 
d1,.mg nhii'ng ngu6n khac nhau trung vil;c ri ti6n chodich VIJ (WIC 464S, 46.'i9 vl Bi6u 17. Bc.t¥n 
52109). 

Ban Oiam "E>6c cua Trung Tim RCOC di c:ha'p nhQ.n phltdng sach va quy 4inh mua djch v1,1. mi nhin 
vicn cua.Trung Tim RCOC se lhi hanh khi kj thu4,n nhilng yau ciu mua dich VIJ ttt nhil'ng ngtilfi lieu 
thij, gia dlnh hay nhilng ngu'lfi ho tr<1 caia hQ. Nhii'ng phli'<fng sich va. quy dinh nay dii du'(fc lhil!t dinh 
can Cu' lhco Luijl Lanlcnnan va Early StarL Nhirng luijt nay cho phcp cac trung liim vung phail tri6n Vil 
ap di.mg nhil'ng lieu chuin v� dich VI} I.rung khi, c�ng hlc, quan liim d6n nbirng nhu du cua ca nhan 
nhii'ng ngm.'li ticu tha.i khi duy�t xet y&u cl.u mua djch V\1 ciia hQ (WlC 4624. 4651. 464K). Neu phiim 
h\,p hnttch dinh khong di.ta ra d�c m{1t slf dAng thuJn co tinh chung tblm v� nhirng dich vi.a mu Trung 
Tam Vung i.c mua, m(>t hu�i ht.tp k� tii!p sc dirge triQu �p ttong vong lS ngly '16 that, luf.n v6 yeu c4u 
mua dich vi.c va s6 c6 m(tt quy6t dinh cho phcp mua hay Lit chlH dich VIJ, h�c d6 nghi nhtlng chl}n llfct 
khac. Nhilng ngu�i 19 so vdi nhll'ng quy dinh ruiy c6 lh& dl!C;fc xet cln ell' lr6n nhhg lltllfng k(fp khac 
nhau. 

Lu;it Lanterman xac djnh nhirng nguyen lie sau day. aren do vi�c mua (ijch V\J se dlt� cuu xct. Chinh 
sach cua han gia.m do'c va nhil'ng quy dinh ctio vii;c mua dich v1,1 cling dlt(jc d;j.L cii.n ban teen nhii'ng 
nguycn tic nay. 

1. Quy�n ciia nhirng ca nhiin co khuyc't l.ij.t pba.t tri�n lmng vii;c lll\fc hi�n nhil'ng clu,m lt!a cho
CUQC ,s(,ng ricng CUa hQ cJoi hoi nhil'ng llUllg lam vung pbiii I.OR trQng nhil'ng S\f ChQn l\nl CUa
nglt<fi tiau lh'> hay, lchi thich hr,p. cua cha �. ngltlfi giam ht; pluip 4inh. hay ngll'<fi bfo hQ ciia
h�• va cong df p nhirng hi� hie"l thich cling vii di hi�u di giup cho nglffli ti!u th\l thlfc hi�n srt
ch(m h/a cim he., (WIC 4502.l).
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l. Ngin quy ala etk trung tim vilng kh6ng dltqc tmng di dJay thl cho a,in quf cua btt Cited
quan Dlo khi ngin quy eua nbOng cd quan Dly c6 deb. nbitm pbap diDh la di phv.c VV tl'.'t
ca cpn cbung. Quj aia nhifllg cd quan (y d1fqc 1li uq tir ngl11 quj clumg d cung ctp
nbl'ng dich vv nmt tilt. (WIC 46&8(a)8). Hdn Dita, ngln quJ cda Dbiblg mus; 1tm YUIii ae
kb6ffl'dtl(fc SU' dgng ntu nhitna dicb. vv nl.y c6 th& dli'qc; 1li t:111 btli mOt ngu6n d.Ptba cbina
hp nlutbi.o bi&m bay nhiJDg qu.f kj tbic cln Cit thee> Lu4t Lantmman vl Lut.t Bady Swt.
9ih 17 Qu.y Lut.L Ntu y6u du mua djch VJ &,;re lbay dli. cblm dd.t. hole bi til' chd'i.
DglfJi lieu 1h11 va gia dlnh ch ho Ii ditqc cho bill nhlog dai tilt Han he da quyh dlrc,c
kbiEu IU)i aia hQ v& quy� djnh ala Trung Tlm Vimg rbeo Lu.f.t Lanterman (WIC
4701-471S)vl luit v4 Eady Start. Bih 17 Quy l..t4t(Sec. S2172. 73-74).

3. Truog nm Vung tn«tc bit sE cd'u xet abilpg dich vv vl nhil'Dg SI/ tr(f gi.iip 4'l\fC cung dp
trong nbfi'ag thwig cinh bl nbi6n ma cqng ddng. oba d. ch& lull vi(k: vl gW trf. Nbil'ng
didt vy vl st! b3 trc, se uy& chuyln vi d'IA'JC rai tr(f rbeo ohU' aim ciu cua nglttfi dau tbQ.. vl
mu thfch hc;fp. theo nbu du cua gill dlnb ngubi ty (WIC 4648(a)2).

4. Kh6ng mOt dieh V\l bay st! tr(f giu.p til' bi't Cit Cd quan bay ct nbin nlo 16 � tifp t'1C cbo
dn kbi que,i uau th¥ bay. nS'u dlfch hfp. pblJ huynb. aguOi 9i'm hO pb4p dinh, bay qutJi
bio hO ch D,BliOi {y. lhoa min. vl ttung tim vflna,. D,8ldli tifu thv. bay ... ddch bqp. cba
., bay nauM giam hO a,bap dinb. bay ngutli bio bO d&na f ilng nbl'ng dich V\\ vl abllng Sf/
hO lrq dttqc e ra {y dl di*1C CllJll ci"p. vl nbilng tiln bO kha di (fl dtn &fn lDIJC ti&l 41
dtA1C 48 ra dlt(1C dufc mtn (WIC 4648(a)7).

5. Quy& diah di xet x.em nhiblg dich \Iii. va $'( trQ gb1p nlo 11 ch lhi!t cho m3i oplfi tieu tm.
sE du'qc du/C biOn qua tiGn Ui.oh dulc mtn Bin Ho3ch f>inb ClnmDg Tdah Ci Nbin hay
Bin H°'ch Bini\ Dich Vv. Gia Blnh. Quya't diah s! dltc;fc tb\,fC bi{:n cln at ldn nhih:lg nbu
du. vi SIi chqa llfa ch ngu8i tiiu -vl. n6u lhicb hqp. gia d1nh cua ogutli {y. vl sE bao
g&m Slt ciiu xct nhifng cllon l\fa We obau vi djch vv &tqc d6 13 bcli nhil'ng ngd)i diam dtt
vao Ban Lien Np.Db/Ban Hqacb Elinh. vi Sf/ Sil' dlJng hilu tueu vf ffl4t Iii chaah cbo di st1
chQn Illa d4 dl)t dc!n nhil'ng mlJC tieu d.m$c M 13 tmng bin chUODg trmh ca nhl.n bay bo@.ch
djnh gia dinb, va s&1 sii' d1,1ng hiru bi�u v4 mtt tai chanh cbo mSi SJ! chQn 111,a (WIC 4Sl2(b)).

6. Nbfl'na dicb V\l du(fc mua phai li6n � din khuy4't tit plat tri&n. bay do\fe de nbf.a qua
nbiblg Qu luJt ciia Lott Early Start. Nhil'ng ngo,i i.t se dl!QC th1/C bien tbeo tilng trUflng
hrlP rieng bi�.

7. Trong nhilng t:nmng hgp blnh tln0ng. ngi.y ldu)j cUu nhimfl djc:b VII dltQC cbo phcp se la ba
ll'Utdi ngly sau khi ch6ng datqc ky �n. Bi6u nly giu.p cbo vifc pb6i hqp thicb &tang YE
dich vv giO'a trung tim RCOC vi cac ogitbi hay Cd quan cung clp dich V\l·

8. Ban Lien Nglnh/Ban H9acb Binh se clhl x6t t!'t ci nbi'ng cli6u sau dly kid cbQn bla cd
quan bay ngltbi cung clp nhilng djch vy. vl sv: hft lf'1 cho ngtfc)i tieu tbl} (WIC 4648(a)6):

(A) Kha dnf CWl cd quan lrODg viec cung clp nhil'ng dicb vi.a vl Sf/. b6 ttq c6 pldm cbtt
d! c6 th� boln tit t!'t ci hay pldn nlo Bin Hm.ch, E>inb Clumng Trinh Ca Nbin hay
Bin Hoich Binh Dich Vv Gia E>lnh cda ngdifi nb40 dicb \'\I·

(8) $'1 lbanh cong ala cd quan trong vif;c 4't Mn nhifng m\lC ti611 ditqc � ra trong Ban
HQJch E>jnh Chmfng Trinh Ca Nhin hay Bin H°'ch E>inh Djch V1,,1 Gia Blob.

(C) Khi thich hqp, s'f/ hi�n huu cua cac 10,i giiy tit hanh nghE. gify chli'ng nMn, hay
blng hanh n� cbuyen mon.

.. -

.. -
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(D) Gia bilu cung c!p nbil'ag dich VI} hay SI/ 116 b."1 cimg vffi pb{m chtt tnttug &tdng
cua nbil'og nbl cung clp k:hac. ne'u c6.

(E) St$ chQn h/a � CCI quan cuog c!p djch vv ctla nguCi liio rift, hay. ue'u tbtcb b1P.
cda cha �. eh ngu'M giam hQ pbap dinh. hay cua npti bao hO cua nptJi tieu tbt,i.

Revised 9/15/22 3



M\lC L\l,C 

1. Nhil'ng Binh �ng Ch{n Boan Ti�n San

2. Nhitng Dich VQ Ngin Ngira Sdm . . . . 

3. Nhii'ng Djch V-.,. Ttj Li�u . . . . 

4. Nhii'ng Dich V� Chim Soc T•i Gia

5. Nhitng Djch Vy. Gii? Tre . . . . 

6. Chltdng Tdnh Ban Ng�y cho Ngufji L6n

7. Nhirng Djch VQ H! Tn,;s: Chuting Trinh Ban Ngay

8. Nhii'ng Dich Vg Chuy6n CM . . . . . . . . 

5 

7 

11 

17 

. 22 

25 

27 

30 

9. Nhi?ng Dich V� S6ng Ni)i Tn'.i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

10. Nhitng Dich Vi.a Ho Tr(1: N(>i Tn'.i

11. Nhii'ng Dich v.,. Tim Ly. Khai E>to vl Giao Oge

12. Nhimg Oj.ch Vt}. Y Khoa vi Nba Khoa

13. Dt,mg Ct.1 va Cac Hang Cung dp

14. Nhii'ng Djch V� Xi Hc;ii va Giai Tri

37 

40 

• · -- 45

47 

51 

Revised 9/15/22 4



NIIONG B1NH LU(fNG CRiN BOAN TdN SAN 

BiahNgbia 

Nhii'n& ctinh l'&tl.1DI chi'.n dean tih sin dm,c dinh DJhia 1i nhitng tbil' �m. dJing bta. thtl 
nmk du Gt, sieu lm. v.v ...• &tqc cung cfp cho nhbg ngue,i c6 nguy case sinh con c6 khuylt 
t4t pbat lri&n. Tmng tl.m RCOC se cung ctp II/ giltp dG tli clwab cbo nbi1bg dinh lu\flll chin 
doan �D sin nly kbi nht?ng ngatffi nly kh6ng dll ti6u cbui'n M du\fc giltp tfa tit DhiJllg J18U&n 
rieng bay t&ng qutL 

QuyDjnh 

A. 'NuCbnfn

B(t at m0t thlmng tn1 nbin nao cua qutn Orange 8'u c6 nguy cd se sinh mQl em b6 bi
lcbuytt rtt pbat lriln du sE h(Jp � di dlt(rc tnmg dm RCOC tli trc;, cho nhiJ'ng dinh hrc1ns
chin doan tiSa sin miin 11 khong c6 �t nguSn t&ng quit Dlo lcbdc giiip clw vi�c lii tm.
nly.

Cha � oAo c6 thai ho4c dang ti6ng &Ii thatsan theo btt cii' loti nao dltdi day <flu �j du
diSu 1aen. Nhirng ngoti � c6 thi ddc,c 2t tbeo � uwng �P-

l. NgitiJi � dttc1c 35 tll6i hay cao hdn khi c6 thai.
2. Bit cit ai du'6i 35 tudi vl di bj say thai (SAB's) hai bate tren hai 14n.
3. Hoi,c ngltcli cba ho4c ngttlfi � di c6 .mOt ngitifi con vdi khuya"t tit blm sinh c.6 �

ti&n doan blng tbll nghiem �n sin VA c6 tfai giy n6n kbuytt tit phit dn.
4. H�c cha hay m� ccS r.bung chromosome hay awosome doin tnmc c!u\fc qHa d111'

nghitm ti�n sin vA c6 � giy nan khuyc!t tf.t ph4t lri&n.
5. Ngt{iJi m� co mang nhiiu lQf.n li!n h�-X � th& tf.O nan lchuylt tit phat triln.
6. M(;t nglfbi thin tbuOc g4n trong gia dlnh c6 m(it ngWi con bj lcbuylt 1',t thin kinh

6ng.
7. Thai nhi dltQ'c chin doan la co b{t thltbng him sinh hay btt thm:Yng vi cluing

chromosome va dl>i boi them ohi:rng thll' nghitm ch«n doan Jchac di xac djnh bay S1f
hltdng din v� va'n dE chung.

Ngoli ra: 

1. Phin lctn. nhO'ng b'Ung tam v, dulng lo vi�c gi8i thitu phii t� hi�n nhihlg aha xet
sd �i tntdc dE xem ngltbi benh c6 hqp I� di nhf.n Medi-Cal/Cal-Optima hay
khong tntdc khi giOi thitu hQ de'n RCOC.

2. Kbi ngttl1i d� ddn co bao hiEm site lchoe, RCOC th1tbng se k.hong tai trv nhilng dich
VI,! V� Chung.
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3. 

4. 

5. 

Kbi bio hi&m sd'c khoe ala Dgll'bi de ddn kb6ng lo cho vfn de si.nb &in, RCOC �
flj trcj nbiJng djcb V\J vf cbuDg. 
� DgltiJi dt dan c6 bio bi.Im site time vdi pbin kbtu trir ala npesi �.;. bdD$2000, R.COC c6 tiJ1 bii miln pbin kbtu � vl tli uq nhilng didt VII 
MOt vli SI/ nge)fi If c6 thl � duJc bitn nen.·bt din vi.6c tai ttg pbh kbtu � cbo
abitag dltdag ddn c6 bio bilm. NhiJDg ngofi lt nly bao gSm:
a. Nb(ta.g holn d.nb ciia gia diDh kbitn cbo dut ngbitm tiSn si.n � lcb6Dg duJc:

men 41*JC .. u kbang c6 tli uq. Nhi1ng agc>t.i ie Dly se dt.t,,tc th'fle hitn vdi 
srt cb!p tbu$n ch y st bay y ta ciia RCOC.

b. Xbi blo bilm ri mOt � phl thtp hdn Bia bi&u cua Medi-CaJ/Cal.()plima.
RCOC sc tli trr, phin sai bift 

B. NJ,ffar Mle Qt cia Dieh Vu

Nhihlg dinh lut;tng cbln do4n ti4n sin dlt(;k: cung dp din cd' tren nbi'tnJ nhu c!u vi y � coa
ca nhin. 

c. 1W Kbein c,ia Djch Vol SJtI4i C6

l.

2.

3.

4. 

s. 

Nhilng c!cln cho ph6p mua dich v1.1 se dll\1C kf tbuf.n vl vitt ra cbo mOt � khoi.ng
qua d6 dich VII du\tc kj v9ng ll -se dU\fc cung clp. 
Khi 5" 11® 1' v� mt,t Medi-Cal/Cal-Optima cbua. dlt\fe qu}'tt dinb. nbin rib cda
RCOC s6 hoan tl't ddo nhf,n btnh va se vi!t gily cbo pb6p mua djch � vdi gbi chu
"Bl>i ti.!n Medi-Cal/Cat-Opdma tnt&." 
Tai ca nhi!ng gii'y cho ph6p mua djch "' d6i vtti nhl'ng D� de dan co bio hilm
s! &rqc vifft ll "Bbi din bio hi&m tntOc." Tomg nbifng boan cinh d4c � thi ma
ngln quj cua Trung Tim Vbng phai sd' d�ng tnfflC khi nhfn d1tc1c 511 b�i holn cm.
blo hilm vl nhiblg If do S1lc kbae bay Sr/ an tolu ala ngubi btnb. 14c c16 c:d quan
cung ci'p dich VI} hay gia cDnh se b4i holn W cho Trung Tim Vtng thi. nbtn 4'*,1c
ti&n b6i holn ala bio hi&m. 
Tlt ca nhil'ng du'lmg don ytu du tai tn1 cho nhil'ng dich vv vi chung phii holn tit
mlu ddn � bao hi&m tntd'c khi RCOC xuc titn vi� ri �n. 
S\C tai clfp nhilng gi(y cho �p mua dj.ch V\I se dltQC tb\fc men 8'u djch Yt,l ban d4u
di kbang dlt{1c cung dp theo nhlt ljch trlnb, vl nhilng boln cinh kh8ng � tifn lieu
tntdc. 
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NBtJ'NG DICH VV NGAN NGi1A S<JM 

BinbNpia 

Nbung Dich V9 Ngin NgiYa Sdm (cbing hp nbilng cb.ltcfng trlnh giup em b6 pb6 kblch) 
4u\1C dinh ngbia nm! ll mOt cluRmg trlnh pb6i b(fp nhilng dich VI} dinb l'*Sng vi pWt ai&n 
dlnh cb.o txe � scJ sinh cbo Mn ba tudi, bi nguy ca hay du'f,fe uc dinb ll c6 kboylt tt,t phit 
triln. M\lC dfch chung la d pup eta cbo cac em dot dlt{Jc nbilng SIi phit bi.In 4\'ing autc. vl d 
cung cip cbo ph11 buynh m�t Cd hOi bay nbii'ng hilu bitt di tham di/ vao chutmg trmb; clutdng 
uinh dliQc du1c bitn di giup tboa min nbirng nbu ciu d4c bift cua con em hQ. RCOC c6 th& 
tli lrf1 nhilng dich VQ ctu'cjc xic nbJn Ii dn thitt di thoa min nbilng 111\lC �u dii ba)n vl n8'n 
ru,.n lrong ban IPP vl lFSP ttong vbng quy dinh etla Luf.t Lanterman vl Bi&u Lutt Early StarL 
Nbilng djch Vl,I c6 tfnh each b6 bu� cua Barly S1art se cltt\fC amg cfp miln phi cho gia d'inh. 

QUYBJNB 

A. Tieu g.p(o

Nbi?ng nbu du ca nbin cua em b6 se di1"C Nh6m Lian Nglnb/H°'cb Bjnh duy�t xet �
quyit dinh xem nhihl& dich Vl,1 ngin ngb 54:n co c:4n thff!t khong. Nhil'Dg ti&u chdn sau
diy se dltc;1C chl1 y din khi nhin vi!n cua RCOC kt thu4n yl:u c4u mua cijch �- N!'u nbin
vic!n etla RCOC khans thl Icy thuf,n dich VIJ dltqC ytu c!u vl lutt 1e. vl phl!C:fDg each llm
vie<: ho4c do lduic j kitn, luc 46 nbln vi6n cua RCOC R thao lutn vdi ngd'lJi ti.eu th\l,
va/hay gia dinh y� nbiJng quan tim hay di ttm kilm nhilng giii phap khac. Nbirng npi 1e
co th! dltQc xet rieng theo tirng tntbng hc;fp.

I. Nhirng gi8i tmeu M nbln dich V\I, cldng ffll.D, djnh b.t�g. chltdng trlnh. v. v ...• se
ditl1C nh4n vien cua RCOC c:huy&o cbo nhil)lg ngu6n tdng quit khi thfch �p. chiog
hJn, tim ly gia cua RCOC se gi4i thi�u Mn khu hQc ch,nh.

2. Nhilag ngu6n t&ng quat vl tit nhln (ching hJn, bio hiim) se d'4fC su' d\mg ne"u ed.
Vifc sll' d\lng bio hiim tat cho nhilng cfich � ngln ngi'ra sdm 11 f.t1 nguyfn qua d6
phv huynh sc chiu m�t phi tdn tli chioh, cJd.ng luJn, �t Sf/ tiS"t giim v& S1f chlm
soc bio hiim tn,>n dbi, bi ting tiSn khlu trit. flotc pbii tri � 11141 nlw' ti!n khiu
trir bay tiAn d6ng chi.

3. Ng.mi yau c4u cijch v1,1 phii c6 sin nbung thlt � ch6i khe>ng cbiu cung ci'p dicb v1,.1
cua ate ngu6n tc1ng quat va nt nh4n khi yeu du RCOC tli trC,. Nhi!'.ng dich V\I se
dltl1C chuif n ci"p trong khi ebb <iyi t:!n trlnb � cbcft d6 giup cho vi�c cung dp nbii'ng
djch VJ,l cua Early Start 41A;k: thlfc hi�n clng sdm c log t6t.

4. Nbifng cijch VJ,l ngin ngtra sdm dltc;fc cung ci"p cho dE'n khi em b6 ditc;,c 36 thang hay
s&n hdn nE°u SI/ ph!t min Cua em d trong VODg blnh thltang.

5. Ph6i h�p viSn djch Vl,.1 se thao lu3n v4i gia dinh xem chtmng trlnh nlo la tot cho em
be vA se thao luin vc)i nhin vi!n cda RCOC v� y thich cua gia dlnh ne'u yeu du
mua djch v� la ngol,li I� so vc.li quy dinh.
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B. 

d6ng 'i cua Ban Ll6n Npnb/Ban Hatch Binb vl � vien RCOC cbo tlng nhirDg 
dich V\.1 (y ll dn thiil 

6. Nhu du tri lifu c6 li!n btdE'n khuy4!t ttt pbit dn.

7. Tuib tq.ng btnh la bf.u qua ala mOt SIi suy dloai gin c!ly bay cua mOt thltdDg tfch.

8. M6t bin ho3cb diDb ch11dllg tnnh s6 4U'fJc pbit dn vtti nbil'Dg ID\\C ti&u dli vl nab
�n thtch l'tng. vl thlJi gian qua d6 djch vv. dlf\fc cung dp.

NMPtMfcB6 Cia.QfchVg 

Nhln vien cua RCOC c6 � c:luytt )Ji Dhung dich vu cua Ban Li!n Nglnh/Ban Hof.ch 
Binh � bio dim rlng Nhifng Quy f>iDh v& Viec Mua Djch Va, dli'f1c tb\lC bif:n. NbitDg 
ch(>n Ii.ta v6 dich V\I dltdi day c6 th& dli\fe RCOC tli trf1. Nfu abin vien cda RCOC kb6DJ 
� ky lhuf.n �t JIUtc dO d.ich vv. m.o 46 dirge ngutfi lieu thv vllbay gia dmh yeu c.4.u. d\fa
rin obiing ti!u chdn cua RCOC, bay dtla tn!n phU\1ng each binh d@ng t6t nbtt, nbln \lien
caia RCOC sc tbao lutn vd'i Dgm)i � dly vtJbay gia dlnh vf nhiJng pi pb4p t.bac. Nhlng
ngQfi l� sc dm.,c th\fe hifn �Y theo tirng �g au,p.

1. Tri li�u � ly hay dm dm

a. F>inh l..p'dq Cho Id Bm Yl Ndfi LOn
• Nhil'ng d°plh llt\flll th4 Ij/c&m dm cho ri oho c6 th& &t(tc tli tnj nlu mOt
stt cbim pb4t triln � c:4m dm dltqc xac dinb. Blfi vcti ngUfli ldn. ohflDg
djnh lll'qng c6 th& dltqc tli aq ntu c:6 mOt srJ suy tboii ri5 rlng vi nh1lng Jcy
Ding di dltDg cua opitli li!u tb\t. c6 nhu du v, dJlng cv thfdl d'Jl8 hay c4n
phai co vitc tri lieu nhU' mOt ph4n cua vitc ph� bdi sau mOt cuOc giai pblu
hay phii nlm tlli �nh vien. Hai ti!ng d&ng h6 s! dm;IC cho ph.6p d nbilng
dinh ht� nay du\tC thlfc hi�n q.i nl4t vio phong bi lifu thS 1:9'/dm dm va
ba �ng d6ng h6 sc datf;,c cho pb.6p ntu st1 dinh llt\fllg nay dltr1C llm "i nha
ne'u cac agu&n c6ng vl tit .kh6r.g Iden hl!u.
• Sl1 dinh laa,og ll 4& quyt!t djnh nhu c4u cho dich VI} vl bin tuftlg trinh
phii bao g&m nbitng nntc � plmt triln cln bin � nhfrna ky Ding di dd'.ng
va c4m o!m cilng nbu cac chi titt 4f.c bif;t kbac olnt dttqc yeti clu.
• NhiJ'Ag st& oghi pbai bao g6m nhifng 111\lC tifu dli vl ng{n htn dt,c lrifL

b. Su Tri Litu ThJO,g Xqy6n Cho Tre Eartx Start
• Khi Sf/ dinh h81ng di holn tlt, Baa Lita NgAnb/Ban ffO{lch E>jnb, v4i Sr/
d6ng g6p '9 kiS'n ala cac chuySn vitn RCOC, se duyft xct ban � trlnh
vl, n4!u &\ng f, dich V\I se d• cung dp.
• T4n s6 etla v�c bi litu c4 nhin c6 mi l�n Mn hai 14n rnOt tldn va se toy
thuOc vlo SJ1 chfn doan y khoa, mll'c do tham di/, hay vlo nhitng dich Y\l
khac dang dll(lc tie'n haoh.
• Niu titty bi&n nbi&n la nhimg s,S phtt triln tr! muqn cua dlta. tre la toln
be), nhin vien cu.a RCOC c6 th& d� ngbi cbo mijt chttdng trlnh dly du h<1n
dm;,c W'.t dSu. Ph6i � vi&n dj.ch vi,t se tbao luJn v! � ngbj nly vcti J>h\l
huynh, di din mQt SI/ thoa thuin chung va dta;fe sf! Mng y cda phf:I huynh
tn!&: khi Wt «:du btt c&t SI/ thay Mi nlo.
• N�u cac are em dt.t<fC tham gia vao m�t chlldng trinh toan bQ. ci.c em
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duttJng se ttiang dllqc xem a nhO'ng q vi6n ala vitc tri litu th& If/elm 
dm ca obln dltl;.1c RCOC 1ii trtf. MOt DgOti It c6 tbl xay ra kbi mOt.,, tb6 
khln � mtt y kboa nlo d6 lnb hll'4ng d&n nbilng kJ Ding c4m dm vl di 
411ns ch &ta trc du'a d(n kS't qua ll-�t Sf/ cbf,m pbtt trlh r6 rtt. so wm 
v6i hoft t!Ong chuog ciia em. Trong tntbng hqp Dly, attii lifu se dltgc xem 
nt tham vlo chUdng ttlnh toln bO trong mOt thlJi gian ng{n h@.n-tlntbng 11 
kbang dli hcsn b«n thing. 
• Khi mOt bin ndrng tnnh cbo thty rlng nhilng llllJC deu cda dttl. ri di dap.t
dlt(rc bay em c6 llll di ddilg an toln vl c6 thl cdi xud'ng/nbtt d4 v$t, SI/ tri
J.itu � lj vl/bay c4m n4m se dm1c bo d4n cli. Pbd'i hqp va dicb vv. se
cb6ng b4o cho ph¥ huynh v, tit qua cia bin tueJng btnb vA giai dop b&
dfn dich V1I, ddng 1l 30 9y. d1tqc di opi. Ntu gia cDnb kb6q d4ng y
vdj � ngbi tbay ddi nly. 119 se d• dl6ns b4o v& quy&n xiii khitu Qi ctp
dia plumns hay qua liS'n ttlnh chfnh dntc � mOt Vin bin.
Tri U&u !if.e Tue cbo De Mn la Tu$ YA Cho Natft)i Un
• RCOC thuCJng kMng tli trq viec ltj Beu cbo DhDng npe,i lieu div. tren ha
tu& vl thdtlng ll c6 nbii'ng ngu4n c6ag cl)ng kbjc (Cal-Optima. giio ch,lc
CCS) hay nhOng ngudn bt We (bio hilm) c6 thi dltqc Sil' dgng.
• N'e"'u k.b6ng c6 mOt nsu&n tli m;, nlo klmc. Sf/aYm 4juh se � nbin vien
RCOC dul'ft xet d& dn d& nghi hay x6t nbu du cho nbirng djch VIJ kbic.

c. Ttj litu q.i nha ¢ 

• Cic tri em c6 abil'ng xac ahin � y .kboa nhlt' duVc Het ta cu,i day vi bc1p
I� cho vi� Dh4n djch vi, tri Heu y .kboa ala CCS c6 thl � ob4n dllclC ahflng
tri lifu Pr/OT !t#i gia qua RCOC trong mOt thM khoing gicti m,.n.

Yiu du6i 

• Bi phii nim trong i>enh vifn vl dau 6m trong vong trung b'inb m6i
bai thang cbo dtn 18 tb4ng.

u f.>bi boi phii hilt dltbng h6 b(p it nbtt 11 mOt dn mai hai ti&g d&ng
h6.

• C6 6ng thGng cu6ng bona dll<ti sau th6ng. CMOt em di dn dinh trong
vie<: dO.ng 6ag tbang cu�ng bqng c6 � se kb6ng du dieu kien di
nh4n nhil'ng dich vv tri litu 14i gia.)

• Dung 6ng th6ng vio bao � ttong vl>ng dlt4i ba thang vl c6 nh(rng
vln dS sllc khoe We.

• E>oi hoi th\iC �m long IV/thuoc men vi. dltdi mOt tu&i.
• Pbai dO.ng my the).

Co nhilng kh6 kbln � h� thdng � kbang 
• Tre dlltlmg phii nlm �nh vien trong Dim d4u cua CUQC s6ng.
• Tre dliQ'c chin doan la dang cl lrong dil!u ldtn suy di Wng ro 1ft.
• Tre cm dwi siu thing vdi nhii'ng vi'n d6 y lchoa khac.
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2. 

D\lng Cl} y kboa 
• Bao g6m obiing tte em khOug th& d� � th6ag tlMl hay may b4t

mang lheo mlDb d\te1c. bay th6ng th& di dh chi �n (cblng �n Mn
Yin phl>ng b4c &i, v.v •.. )

T�nm0ttu6i 
• Tre em dn mOt tudi si k:b6ng ab4n duqc nbOng dich VV lri. lifu "-i

gia khi 4111. ri �i du �u � d nbln nhil'ng djch Vt,.I ttj ntu cua
CCS (California Chikben's Services).

E>Gt V-'i Tit Ci Nhitng Tre Kh6ng Thi Sd' DtJng Tri Litu Phip Ola CCS 
• Tnt& khi RCOC xet vie<: tli tn1 cho nhiblg ri bqp lf nb4n dich vv.

aia CCS. RCOC c4n mOt la tblt aia CCS cho bitt ro ll dlta ri h(>i
du ti!u cbuln 4' nhtn SJ! ttj Heu� gia. RCOC tli tr\1 SI/ Ui litu dtla
area nhii'ng ct& nghi cala cic azj litu Yi&n tfi ccs vl sf Uj litu nay se
keo dli trong mOt tbbi gian gicti hp. dntlJna ll tiY 3 dt11 6 tbana·
CCS si pbii "i djoh htqng dd'a ri nEu mu& RCOC tiS'p tqc tli 11'\1
cho djch vv. nay sau thoing drbi gilJl 3 dtn 6 thing vira n6i. CCS
ding c6 � giai �u dEn Cal-Opcima/EPSDT.

Tri Li�u Ngon NgO'• 
a. Binb L&idp&

q 

• Khi S11 cbtm tr! chiDh cua dd'a ri la ngon as«. dJ,fa tren if/. xem xet mac
dq ph4t do, RCOC c6 � ri tifn them cho m0t Sf1 djnb � di uc djnb
nhil'ng nhu c4u chltcfng trlnh ctla em be.
• Bin tu'bng tdnh phii bao g&m mlt'c dq hi&u hilt ctia ri tn>ng nbtn thatc,
trong ng6n ngil' tic!p nhtn vl biiu to. N6 phai c6 nhilng RI\IC ti6u dli vl
ngin hf.n cho 6 tmtns ld'i, phitdng pbap giao d\lc ph1,1 h11ynh vi lam sao �
thoa nbimg ffl1'C tieu dli htn-
NhQ'na f>iph Lttcsog cbc, Nll*lj T@u Thu Tr§n Ba To&i 
• Nhung djnb lUl;fng cho tre hOi d6 di4u Iden di tbeo bQc q.i tn0ng co lhi
dltc;fc y�u du qua nba tndlng nlnt mOt pb4n cua bin IEP.
• Nhil'ng SJ/ djnh l� cho nsltifi lttn c6 tbl drtc;rc bac si cbfnh. cua ngltl)i
bf;nh y!u c4u va se dm;,c nhifng ngu8n c6ng c:Ong tai rn:;,.

b. Tri li!u du@n& xuy!n
• E>6i vdi trc em. ntu sf! cbim ri it nhtt ll 3&I, du't3i dq tu&i, mi)t bu&i
tham khio v, vCn di ngOn ngil hay S\t trj li�u dlubng xuyan se dUVC cho
phep. Nhil'ng bu&i pp d nhin, �t hay hai I4n mOt tuf n. hay hQp nh6m.
2-3 14n �t tu!n, c6 thi dm;fc·� nghi. Ban Li!n Nganh, bao gdm nhilng nha
chuytn man Clia RCOC, se duytt x.et bin tltbng trlnh, xcm xet nhil'ng d.&
nghi. va cho phep mdc dQ djch V\1 dltqc cbfp dwtn.
• Tre em tham d\l vao �t cmtcmg tnnh toln � cbo tre dm,c RCOC chtp
nhb hay 1rong mQt dntang trlnh cua trutrng c6ng dlteje kt vc;,ng la nbtn m�t
s6 nhi?ng s'f.f tri litu ngon ngil' hay tbam khao qua nhimg chntlng tdnh my.

M(>t SI! trj lifu th6m v� ng6n ngil c6 th! dm;fe cho phep tren �t cln ban
gidi h-,n m!u dlhl tre cho thty 111Qt sl! each bi�t tdm tro.ng � vi"n � ngan
ngi1 SO vdi C8C finh VIJC khac CUa SI! phat tri6n.
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• Khi nhil'Dg bin bdJog IJUJb hifn bil'u c:bo tbty dl1'a ri &J.t dat\fC 7K md'c
�-.���·�·���-�·���
dofn ehuyln tie'p. PIB,t buynh se dta;fc ngliJi pbdi hf1p vi&n dicb V\1 cbo hilt
v& ktt qui ciia bin b&g trinh vl.� thM gian giim 14n c1u'\1c � nghj.
Tri uau 1]utiJpg Xyyen Qo Ndli T'teu Thu 'DtD Ba Ni
• Tri lifu t3 nbin hof.c nb6m c6 di& dla,c CUJ18 d'p cbo c4c: ri dang trong
tu4i di bqc Dint mOt tloDg nbitDg ma,c ti&u cda ban JEP.
• Tri fitu cbo nperi 14n c6 th& 4'*1c tli rn, bcli cic ngu6n c:6ng vl nt
(Cal-Optima, bio bilm).

3. Ttj litu vf vtn � In u6ng

a. f>iphlgg
• MOt SJ/ dinh u,ng � vtn � in u6ng se dll(IC cons ctp ntu em nbo hay
ngtrbi ldn c6 bS"t at di8u k.ifn nao sau dly:

OOng 6ng dtta t1utc In 
C6 Sf/ btt pMi b(lp gii?a nntog vl tay chin 
Troag � 11(,fp kb6 lchln v& y khoa khiin cho em nho bo4c 
Dgltlli ldn l.y kb6ng thl In blng m.ieng. 

• Nhilns Sf/ dinh lm;fog dlt(fc cho pWp la bai tiS'ng d6ng b.6. Nbirng SJ/ dinb
� nly phi.i bao g6pt: djnh lli'Oltg v4 pbltdng pMp cbo In; deb gii banh
vi troag lllc in u6og; nhiln&kh6 khin v& °"t blnh vi lien � Mn chuyen in
u5ng; mr,c ti6u n-n vi dli hfn.

b. Sg tri lifu tbl@ng xuyh
• Nhil'ng dich Vl.,l cho ngttbi ldn phai du'c;Jc yeu du qua
Medi-Cal/Cal-Optima.
• T4n slJ aia nhirng bu&i tri kifu c6 thl len &!n hai tin m(,t tdn, toy theo
( 1) tu&i; (2) mite dO tham dtf. (3) chSn doan y lchoa; ( 4) nbil'ng djcb vy khac
dang nbin linh. M�t clntang trinh "i gia phai dltl;1C giao ph6 Cho phl.,l huynh
hay ngubi chim s6c di thi blob.
• Niu khang c6 �l bin tltbng trinh.�n hlnh nlo bay niu SI/ titn I,(\ qwi it
oi, sau khi holn tlt pbJn d4u ala clutdng bioh, nhln vi&n cua RCOC oo th&
se tham khao v8i tti lifu vian hay kt thuf.n cho mOt tri l�u vi!n khac d& c6 
th�mykiln. 
• N6u ban ntclng trlnh cho thty van di cbfnh cua dl?a tre la thuOc v� hlnh
vi. nhin vien RCOC c6 thi se de! nghj vitc ngln ngb hlnh vi v<ti phv
huynh. Bin tuCng trlnh cua tri l�u viin cho v* In u6ng pbii cho thly SI/
nhi't tri trong vln di tham dlf va sf/ thi hinh ala phi) huynh tfi nhl.
• M()t khi di.ta tre di cho thty khi ning nbai vl nu6t du,(c pbbi. mOt
chuyen vien cua RCOC se tai thlm din)l nhu ciu dll'(jc ti&'p b,lc tq lif u.

c. Blf tuc
• Trj lieu in uo'ng cho tre nho c6 � dU'C;fc ky thuin �m vlo nhimg djcb Vl,I
khac (cbing �n nhtt�hu'cnlg trinh toan !JO). na"u �t kh6 kblo y khoa ro ,ft
(ching �n nhtt vifc d�ng o'ng truySn dntc in) giy nen slf chim d ro �t so
vlti mtl'c d(j sinh ho;J.t tGng quit Sy"cho phep nly c6 gidi �n. thi.rc,ng la
trong vong ba thang.
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C. 1'WI pm gia Qich Da'M e(p

I. Nhlfng 4c:ln cho pb6p mua dich V\l ddJD& ddrlc kf dwin vl da1\fc vitt cho mijt dKli
giaD 16n din 8'u tbiDg. Trong � trltiJDg hljp ngooi le kbi ngln qut Clla Tnmg
Tim Veg: phii &tclc all dQna lmk khi nbtn dlYcJc 511b6i holn ch bao
bi&m/Cal-Optima vi nhilng If do de tb6e botc an tola cbo qub:i nbin dicb V\l,
Dglfbi cung c&'p djch Y1J botc gia dlnh se Mi hob 1',i cho Truog Tim Vbg sau kbi
nbtn dat,;tc �n ri lti a\a bio bilm.

2. Tntdc kbi gily cho phep mua dich vv dltqc ti.i c&'p, Ban Lien Nglnb/Ban Botch
Biab trong d6 bao gdm DbffDg chuyan vifn c4a RCOC si duyft x6t lf.i bin tubng
trlab �n bl) ala cbltdng tnnb. Bin tu'fSng trlah pbii bao g4m nhilhg md'c dO (Jb't
bib trong nbitng Jinh \IIIC li&n ht cbo tbty nbiJD& tia'n bO lil 14n c1inh htgng du.
nbii'ng 4& nshi cho chltdbg llmb tf.i Dill. nbiJDs mvc d&u ns'n vi dli �n. S\C hli
long cua pbt,t huynh vdi nhabg dich V\I dti(tC cung clp ci1Dg si "-"'le ca1u x6t.
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NHỮNG DỊCH VỤ VỀ CHĂM-SÓC-ĐỠ-TAY-TẠI-NHÀ 

Định Nghĩa 

Chăm-sóc-đỡ-tay-tại-nhà được định nghĩa như là sự cung cấp chăm sóc mang tính cách 
tạm thời, không liên tục cho (những) người có khuyết tật phát triển để giảm bớt trách 
nhiệm thường trực về việc chăm sóc của gia đình đối với một thành viên có khuyết tật phát 
triển. 

Các gia đình được khuyến khích sử dụng những dịch vụ hỗ trợ tự nhiên hiện có chẳng hạn 
như sự trợ giúp của những người thân trong đại gia đình, những người hàng xóm và bạn 
bè khi có thể, và cung cấp cùng một mức độ hỗ trợ cho các con cái có khuyết tật phát triển 
của họ như đối với các người con khác không bị khuyết tật. 

Quy Định 

A. Tiêu chuẩn

Những nhu cầu cá nhân của người được phục vụ và gia đình họ sẽ được duyệt xét bởi
Ban Liên Ngành/ Hoạch Định để xác định xem những dịch vụ chăm-sóc-đỡ-tay-tại-nhà
nào là cần thiết.  Phụ huynh sẽ cung cấp cùng mức độ hỗ trợ cho các con cái có khuyết tật
phát triển của họ như họ phải làm đối với các người con khác không bị khuyết tật của
mình. Theo Luật về Khuyết Tật của Mỹ (American Disabilities Act), một gia đình sẽ
không bị đòi tiền chăm sóc trẻ cao hơn so với giá biểu được áp dụng trong vùng chỉ vì lý
do là em nhỏ ấy có khuyết tật. Những sự điều chỉnh hợp lý phải được người hay cơ quan
cung cấp dịch vụ chăm-sóc-đỡ-tay-tại-nhà thực hiện. Một hoặc nhiều điều sau đây sẽ
được nhân viên của RCOC cứu xét khi cho phép yêu cầu xin dịch vụ để bảo đảm rằng
người được phục vụ và gia đình họ thỏa mãn được những tiêu chuẩn về việc chăm-sóc-
đỡ-tay-tại-nhà và mức độ chăm sóc đòi hỏi. Nếu nhân viên của RCOC không thể ký
thuận dịch vụ được yêu cầu vì vấn đề luật lệ, vì phương thức thực hiện tốt nhất, hay vì sự
khác biệt ý kiến, nhân viên của RCOC sẽ thảo luận với người được phục vụ và/hay gia
đình bất cứ quan tâm nào, hay tìm kiếm những giải pháp khác. Những ngoại lệ sẽ được
thực hiện tùy theo trường hợp.

1. Những nhu cầu của người bệnh không thể thỏa mãn bởi một người giữ trẻ.
2. Người bệnh cần sự chăm sóc và theo dõi vì những khó khăn về hành vi đã được

ghi nhận trên giấy tờ.
3. Người bệnh cần sự chăm sóc và theo dõi đặc biệt vì những khó khăn về mặt y

khoa vừa được ghi nhận.
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4. Người bệnh cần sự chăm sóc và trợ giúp vì những khiếm khuyết đáng kể trong
việc tự chăm sóc theo lứa tuổi của người ấy, thí dụ như không được huấn luyện
trong việc tiêu tiểu, không thể tự ăn uống.

5. Người bệnh có nguy cơ bị lạm dụng.
6. Cha mẹ của họ cũng là người bệnh nhận những dịch vụ của Trung Tâm Vùng.
7. Việc chăm sóc cần thiết vì một sự khủng hoảng tạm thời trong gia đình.
8. Việc chăm sóc cần thiết vì sự căng thẳng trong gia đình, thí dụ như gia đình đang

tham dự những buổi tư vấn tâm lý.
9. Người được phục vụ, hay gia đình, không hội đủ điều kiện, hay có những nguồn

tài trợ khác, của gia đình hay của tư nhân, và/hay bảo hiểm của họ không trả tiền
cho dịch vụ. Những Điều Luật về Early Start phải được tuân thủ khi cứu xét việc
sử dụng những nguồn tài nguyên gia đình cho trẻ dưới ba tuổi. Các giấy tờ từ chối
không trả tiền này đã được nộp cho RCOC.

10. Những giờ tài trợ IHSS về việc chăm sóc tại gia cho người được phục vụ và gia
đình sẽ được nhân viên RCOC duyệt xét.

11. Giờ chăm-sóc-đỡ-tay-tại-nhà có thể được dùng như giờ giữ trẻ; tuy nhiên, số giờ
được cho phép sẽ không vượt quá số giờ được ký thuận cho việc chăm-sóc-đỡ-
tay-tại-nhà bình thường.

12. Những giờ chăm-sóc-đỡ-tay-tại-nhà có thể được dùng để tham dự những hội nghị,
những buổi hội học hay những nhóm hỗ trợ có liên hệ cụ thể đến khuyết tật phát
triển của người được phục vụ. Nếu gia đình yêu cầu thêm giờ mà thường là gia
đình không hội đủ điều kiện để được nhận, mỗi yêu cầu này sẽ được duyệt xét
theo từng trường hợp, về đề tài của nhóm hỗ trợ/hội nghị, số giờ được yêu cầu, và
số giờ gia đình trước đó đã được cho phép để tham dự một nhóm hỗ trợ hay hội
nghị sẽ được xét đến. Thường thường, 3 tiếng đồng hồ sẽ được chấp thuận cho
một cuộc họp nhóm hay 8 tiếng đồng hồ cho một cuộc hội nghị cả ngày, cộng với
thời gian lái xe đi và về.

13. Để giúp các gia đình có sự uyển chuyển thoải mái hơn trong việc quyết định ai sẽ
là người cung cấp những dịch vụ chăm sóc và khi nào thì dịch vụ được cung cấp,
gia đình được mong đợi là sẽ sử dụng hệ thống phiếu trả tiền cho phụ huynh (the
parent voucher system). Trong một số trường hợp, do những nhu cầu y khoa,
những khó khăn về mặt hành vi của người bệnh, và/hay do sự không hiện có của
những người cung cấp dịch vụ theo hệ thống phiếu trả tiền cho phụ huynh, những
nguồn cung cấp khác có thể cần đến.

Những tiêu chuẩn thêm vào sau đây sẽ được cứu xét để biết chắc xem một loại dịch vụ 
khác có được bảo đảm hoặc đề nghị hay không; những ngoại lệ sẽ được xét theo từng 
trường hợp. 

1. RCOC có thể cung cấp một cơ quan tư trong những hoàn cảnh sau:

a. Có những giấy tờ trong hồ sơ là gia đình không thể sử dụng hệ thống
phiếu trả tiền cho phụ huynh vì sự không có sẵn của những người thân
trong đại gia đình, của những người hàng xóm, hay của những người khác
có thể cung cấp sự chăm-sóc-đỡ-tay-tại-nhà.
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b. Người được phục vụ có một số hành vi đòi hỏi những dịch vụ phải được
cung cấp từ một người có kinh nghiệm làm việc với những cá nhân có
khuyết tật phát triển.

c. Người được phục vụ không đi đứng được và có những nhu cầu chăm sóc
cá nhân trầm trọng (sự chăm sóc toàn diện) và không có ai có sẵn để cung
cấp sự chăm-sóc-đỡ-tay-tại-nhà qua hệ thống phiếu trả tiền cho phụ
huynh.

2. RCOC có thể cung cấp sự chăm-sóc-đỡ-tay-tại-nhà với những y tá LVN /RN nếu
người được phục vụ về mặt y khoa đòi hỏi mức độ chăm sóc này và hiện không
có một nguồn tài nguyên tổng quát, bảo hiểm tư, hay những nguồn nào khác. Việc
RCOC tài trợ một người y tá LVN hay RN tùy thuộc vào những luật lệ về vấn đề
hành nghề của tiểu bang. RCOC có thể cung cấp một y tá có giấy phép hành nghề
trong những trường hợp sau đây; những ngoại lệ sẽ được xét theo từng trường
hợp.

a. Nhiễu loạn về chứng co giật không kiểm soát được, trong đó
● Những sự co giật đưa đến việc hô hấp khó khăn đòi hỏi việc dùng máy
thở hoặc hút .
● Những sự co giật kéo dài (lâu hơn 10 phút và xảy ra thường xuyên).
● Khi có bệnh sử mới nhất cho thấy cần phải gọi nhân viên bệnh viện để
giúp cho việc  hô hấp vì bị co giật.
● Khi có bệnh sử cho thấy những vết thương thường xảy ra (những vết
cắt, vết trầy) đòi hỏi sự chăm sóc y khoa do việc té ngã liên hệ đến những
cơn co giật.
● Khi việc thay đổi thuốc làm tăng sự co giật.

b. Khi có những bản tường trình cho thấy có chuyện co giật hay có vấn đề về
việc  dùng thuốc tiếp tục xảy ra trong những lúc được chăm sóc tại nhà.

c. Một điều kiện y khoa kinh niên đưa đến việc phải dùng ống truyền thức
ăn, ống thông cuống họng, chích dưới gân, dùng chất insulin, thở hút, lọc
thận hay dùng máy thở.

B. Những Mức Độ Của Dịch Vụ

Số giờ được yêu cầu sẽ được quyết định bởi người được phục vụ, gia đình, phối hợp viên
dịch vụ và những thành viên khác của Ban Liên Ngành/Hoạch Định dựa trên những nhu
cầu của người bệnh và gia đình. Nhân viên của RCOC có thể duyệt xét những đề nghị
của Ban Liên Ngành/Hoạch Định để bảo đảm rằng những đòi hỏi được thoả liên hệ đến
chính sách về dịch vụ chăm-sóc-đỡ-tay-tại-nhà, những tiêu chuẩn mua dịch vụ, việc sử
dụng những nguồn tài nguyên tổng quát, và việc đòi tiền thành phần thứ ba. Nếu nhân
viên của RCOC không thể cho phép mức độ dịch vụ được người bệnh và/hay gia đình
yêu cầu, dựa trên những tiêu chuẩn của RCOC, hay dựa trên phương thức thực hiện tốt
nhất, nhân viên của RCOC sẽ thảo luận với gia đình về những giải pháp khác hay tìm
thêm những dữ kiện khác trợ giúp cho mức độ dịch vụ mà gia đình yêu cầu. Những ngoại
lệ sẽ được xét theo từng trường hợp.
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1. Bốn đến tám giờ chăm sóc một tháng (lên đến 96 giờ một năm) sẽ được cho phép
nếu:

a. Những tiêu chuẩn và quy định tổng quát của RCOC về việc mua những dịch
vụ chăm sóc được thỏa.

2. Chín đến 16 giờ chăm sóc một tháng (lên đến 192 giờ một năm) sẽ được cho phép
nếu:

a. Những tiêu chuẩn tổng quát của RCOC về việc mua những dịch vụ chăm sóc
được thỏa.

b. RCOC đã duyệt xét và quyết định rằng Mức độ 1 của số giờ chăm-sóc-đỡ-tay-
tại-nhà không đủ để thỏa mãn những nhu cầu của người được phục vụ và gia
đình, và một trong những điều sau đây được thỏa:

• Có những tài liệu rõ ràng cho thấy những khó khăn trầm trọng cho gia
đình gây nên do sự chăm sóc người bệnh.

• Chỉ có một người chăm sóc chính với sự trợ giúp giới hạn của gia đình
hay xã hội.

• Người bệnh rất yếu đuối và thường bị bệnh luôn, đòi hỏi sự chữa trị.
• Người bệnh cho thấy có những khó khăn mới về mặt hành vi phải được

chăm sóc thêm, trong khi chờ đợi một chương trình chữa trị phòng ngừa
thích ứng.

• Khả năng cung cấp một mức độ chăm sóc và giám sát thích hợp của người
chăm sóc chính trở nên bị giới hạn vì tuổi tác, đau yếu, hay khuyết tật.

3. Mười bảy đến 24 giờ chăm sóc một tháng (lên đến 288 giờ một năm) sẽ được cho
phép nếu:

a. Những tiêu chuẩn tổng quát về việc mua dịch vụ chăm sóc của RCOC được
thỏa.

b. RCOC đã duyệt xét và quyết định rằng Mức độ 2 của giờ chăm sóc không
thỏa mãn được nhu cầu của người được phục vụ và gia đình, và một trong
những điều sau đây được thỏa:
• Những nhu cầu thể lý và y khoa thường xuyên bao gồm sự giới hạn về mặt

thể lý (vì bị chứng não liệt, không đi đứng được, v.v...) đòi hỏi một sự
chăm sóc toàn diện.

• Phụ huynh bị một khuyết tật phát triển và đang gặp khủng hoảng tinh thần
thường xuyên và/hay có những vấn đề về sức khỏe ảnh hưởng đến khả
năng thích ứng với sự chăm sóc mà người con bị khuyết tật phát triển đòi
hỏi.

• Người được phục vụ cho thấy có những khó khăn trầm trọng về hành vi và
trở nên nguy hiểm cho chính mình cũng như cho người khác.
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• Gia đình có hai hay nhiều hơn hai người bệnh được RCOC giúp cung cấp
sự chăm sóc và theo dõi.

• Những nhu cầu y khoa bao gồm một trong những điều sau: dùng thường
xuyên máy trợ phổi, ống dẫn thức ăn, dùng máy hút thường xuyên, cần trợ
giúp trong việc ngồi, người được phục vụ phải được đút thức ăn, và việc
cho ăn này cần hơn một tiếng đồng hồ mỗi lần ăn như thế.

• Những nhu cầu chăm sóc y khoa của người được phục vụ làm cản trở giấc
ngủ của người chăm sóc chính.

4. Số giờ chăm sóc tại gia lên đến 32 tiếng một tháng có thể được cho phép trong
trường hợp ngoại lệ. Những giờ này phải được thương thảo với gia đình và chỉ áp
dụng cho những hoàn cảnh ngắn hạn. Khi tình trạng có nguy cơ trở nên kéo dài,
những tiêu chuẩn tổng quát về vấn đề chăm sóc tại nhà phải được thỏa và một kế
hoạch hành động phải được triển khai cùng với gia đình để đối phó với tình trạng
khủng hoảng đưa đến sự ngoại lệ này.  Trong những trường hợp hãn hữu, dựa trên
những hoàn cảnh rất đặc thù hoặc những tình trạng khủng hoảng, thí dụ người
chăm sóc chính phải vào bệnh viện, RCOC có thể cho phép hơn 32 giờ một tháng.
Số giờ được cho phép này chỉ trong thời gian ngắn, và một kế hoạch hành động
phải được triển khai cùng với gia đình.

Nhân viên của RCOC cũng sẽ làm việc với gia đình để tìm kiếm những nguồn tài
nguyên trong cộng đồng có thể cung cấp những dịch vụ chăm-sóc-đỡ-tay-tại-nhà
trong cộng đồng địa phương.

Những trường hợp ngoại lệ có thể xét theo từng hồ sơ. Nếu bạn nghĩ là gia đình
mình rơi vào một trường hợp đặc biệt, xin vui lòng yêu cầu một Buổi Họp Nhóm
Hoạch Định để thảo luận về những hoàn cảnh đặc thù của bạn (Luật về Định Chế
và Phúc Lợi 4646.5).

C. Thời Gian Của Dịch Vụ / Sự Tái Cấp

1. Những giấy cho phép Mua Dịch Vụ thường được ký thuận và viết ra cho một tài
khóa (thời khoảng 12 tháng) khi thích hợp. Tất cả những giấy cho phép mua dịch
vụ cho những người bệnh có bảo hiểm sẽ được viết là “Đòi Tiền Bảo Hiểm
Trước”.  Những Điều Luật Early Start về việc sử dụng bảo hiểm và/hay những
nguồn tài nguyên tư nhân phải được theo sát đối với trẻ dưới ba tuổi. Trong những
trường hợp ngoại lệ khi ngân quỹ của Trung Tâm Vùng phải được sử dụng trước
khi nhận được sự bồi hoàn của bảo hiểm vì những lý do sức khỏe và an toàn cho
người nhận dịch vụ, người cung cấp dịch vụ/gia đình sẽ trả tiền lại cho Trung
Tâm Vùng ngay sau khi nhận được sự bồi hoàn của bảo hiểm. Những giờ chăm-
sóc-đỡ-tay-tại-nhà phải được dùng trong thời gian được cho phép, và bất cứ
những giờ nào chưa được dùng không được chuyển sang năm kế tiếp.

2. Những giấy cho phép Mua Dịch Vụ cho sự chăm sóc có y tá CNA, LVN hay RN
có thể được viết cho một thời khoảng ngắn hơn 12 tháng để giúp cho việc theo dõi
chặt chẽ nhu cầu tiếp tục của mức độ chăm sóc nặng.
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3. Trước khi tái cấp tất cả những giấy cho phép Mua Dịch Vụ chăm-sóc-đỡ-tay-tại-
nhà, phối hợp viên dịch vụ sẽ liên lạc với gia đình để đánh giá mức độ của nhu
cầu hiện tại cũng như sự thỏa mãn của phụ huynh đối với những dịch vụ được
cung cấp.

4. Những giấy cho phép Mua Dịch Vụ và những giấy tái cấp cho những dịch vụ
chăm sóc sử dụng LVN/RN cần phải có chữ ký của người y tá tham vấn của
RCOC.
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NHU'NG DJCH VV Glir TRE 

DjnhNghia 

Gifr Tre du<;>:c ru.nh nghia la,cham s6c va ki8m soat m<)t dua tre du6i mucri. tam tu6i sang t� nha 
va khong the tl;r cham s6c lay duqc vi ca hai cha my hay ngucri. ph\1 huynh dQC than phai di lam 
toan thcri. gian (1 ben ngoai nha; va/hay ngucri. ph\1 p.uynh dang tham gia vao m<)t chucmg trinh giao 
d\lc hoJc huful ngh� toan thcri. hay ban thoi gian de se c6 m<)t_vi�c lam toap. th!]i hay ban thcri. gian. 
Nb.an vien cu.a RCOC se cung cap tai li�u cho cac gia dinh ve nhfrng nguon tong quat va tu nhan 
hi�n c6, ching h� nhu N!ifrng Dich V\1 H6 Trq T� Gia {IHHS), ciing nhu trq giup ngucri., b� va 
gia dinh trong vi�c tim kiem va ph8i hqp nhfrng djch V\1 nay qua vi�c sir d\lllg nhfrng nguon t6ng 
quat hien hfru, nhfrng chucmg trinh m6i, nhfrng vong h6 trq va nhfrng trq giup ti;r nhien. 

QuyDjnh 

A. Chinh Sach

Chinh s�h cua Rcqc la cac gia dinh se phai cung cAp cung muc dQ S\t �g dcr cho nhfrng n_gucri. con
bi khuy�t t�t phat trien cua hQ ciin� nhu hQ phai lo cho nhfrng ngucri. con,khac khong bi �uy�t t�t
phat trien. Ph1,1 huyn!i se phai tra tien cho S\l trong 1;re binh thucmg cho den khi dua tre den tuoi 13.
Tuy nhien, CO mQt SO trucmg hqp Va hoan canh khien vi�c fun djch V\1 gifr tre bj anh huang do muc
dQ, tinh cMt hay.tinh tr�g khuySt 4t cu.a dua ff.e. Trong np.frng trucmg hqp d6, RCOC se fun each
tang trq khoim. de tra cho chi phi gifr tre. Ban Duy�t'Ket ve Djch V\1 Gifr Tre--Thanh Vien Gia f>inh
cua RCOC (RCOC #601) duqc dung nhu m9t mau dcm d8 xac ru.nh nhfrng nhu du c11a n�oi tieu th\1
va gia dinh. Miu dcm nay se duqc duy�t xet bcri. Ban Lien Nganh/Ban Ho(I.Ch f>jnh de quyet ru.nh xem
S\t hfi trq v8 tai chanh cho nhfrng djch V\1 giii tre CO duqc phe chu§n khong.

Theo !,�t American with Disabilities Act, m9t gia dinh khon� bi doi ti8n giu tr� v6i gia bi8u cao hon
gia bieu hi�n duqc ap d\lllg trong vung chi vi dua tre CO khuyet 4t. Nhfrng S\l dieu chinh �Q'P ly phai
QU(YC ngucri. hay CCY 'l'lan gift tre �\IC hi�n. f>fi_i V6i nhfrng tre ma nh� CdU gifr tre khong th� thoa man
bcri. gi� d¥1, c<)ng dong, cac nguon trq giup tong quat, ho� cac n�on khac, RCOC c6 the se chi tai
trq phan ton phi sai bi�t cua nhfrng dich V\1 gifr tre vuqt qua gia bieu hi� hanh trong vi�c gifr m<)t dtca
tre khong bi khuySt 4t.

B. Ti�u chuin

RCOC c6 th8 tai trg nhfrng djch V\1 gifr tre nSu djch V\1 ma gia dinh yeu c!u duqc Ban Lien
Nganh/Ban Ho�ch E>inh duy�t xet va d8 nghi d\ta tren nhfrng tieu chu§n sau day. Nhfrng ngo�i 1� c6 
the duqc xet theo tung truang hqp. 

1. Ca hai cha my d8u lam vi�c toan thcri. gian hay mQt ngucri. ph1,1 huynh OQC than lam vi�c toan thcri.
gian.

2. 1'49t ngucri. ph\1 huynh dang tham gia vao m9t chucmg trinh hu§.n ngh� toan thcri. hay ban thcri. gian
de se c6 mQt vi�c lam toim. thcri. hay ban thoi gian.

3. Ngucri. cham s6c �hinh trong gia,dinh t� thcri. khong th8 cung c!p S\l cham s6c vi m<)t hoan canh
khung hoan.1 ( chang h� ngucri. ay phai vao b�nh vi�n).

4. Nhfrn� nguon t6ng quat ho�c thay thS khong hi�n c6, chang h�, trq giup cua CHS, trq c!p IHSS,
bao hiem.

5. Khong c6 nhfrng ha trq cho gia dinh ( ching h� hang x6m, b� be, hay nguoi than).
6. Nhung ngu6n tu nhan khong c6 (ching h� lqi tuc cua �a dinh, quy ky thac, va trq c!p cho con).
7. S\t kh6 khan tr!m trQng va hanh vi va/hay nhfrng nhu cau y khoa lam can tr& vi�c SU d\lllg nhfrng

ngu6n t6ng quat ho�c c9ng d6ng.
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8. E>fra tre c§n S\? giup da ADL de tranh viec phai sir dvng nhung ngu6n t6ng quat hay CQng d6ng
( chang h� em be da khong dugc huful luy� tieu ti8u vao dung dQ tu6i va bay gia c§n S\? trg

giup). 

Them vaod6: 

1. RCOC c6 th8 tai trg chucmg trlnh thich hqp nao it tan phi nh!t hien c6 ( cMng h� nhung chmmg
trinh giu tre sau giCY hQC ngay � truang), nh!t trf VOO nhung m\lC tieu trong nhung ban ho,ch djnh
PCP/IPP/IFSP.

2. Vi� gift tre se khong duqc cung c!p d8 thay cho viec di hQC (1 truang cong 1ip hay cho nhung
chucmg trlnh ban ngay khong keo dai khac.

3. Nhung gio khong sir dvng khong duqc chuy8n tir tuful nay sang tuful khac hay thang nay qua
thang khac trong kh9ang thm gian hqp d6ng duqc chip th$.

4. Se c6 nhung c§n !)hac cho nhung truang hqp (!Jc thu dinh liu den viec ly di qua d6 cha m� cua
dua tre duqc quyen chung trong viec cham lo cho em; nhtmg, ca hai � c6 thm khoa bieu lam
vi� khi6n hQ khong the thoa man nhu c§.u giu va lo cho em.

5. Viec gift tre se khong dugc dung thay cho viec mQt ph\l huynh tv y dua dua be ra khoi m9t
chucmg trinh hQC duang hien hfru hoijc mot chucmg trinh tai nha duqc cho phep.

6. E>6i vai tre tir 13 d6n 18 tuAi, RCOC c6 the tai trq toan bQ t6n phi gift tre hay cho mQt chucmg
trinh Sau gia hQC.

C. Cac Loai Dich Vu

RCOC da xac djnh nhung c!p dQ cqch V\l khac:,Dhau de h6 trq cho viec h9i nhip cua dtca tre trong
nhung chucmg trinh trucrc hay sau gio hQC, va nh� chucmg trinh giu tre binh thuang.

1. Hg_p E>6ng vai Phu Huynh H Gift Tre -- Viec cung c!p S\? h6 trq them vB �t tai chanh cho ph\l 
h�ynh cua nhung tre h9i du di8u kien. Ph\l huynh tim va cho bi6t m9t ngum gift tre khong ky �qp 
dong vai RCOC (m9t ngum cham s6c tre lam viec tu, m9t vu em). Gia dinh se duqc RCOC boi 
hoan 1,i mi8n la m6i thang n9p cho RCOC phi6u vB gia gi!c giu tre. 

2. Gift Tre -- C�c Trung Tam hoac Nha Giu ,:'re -- Viec cung c!p cqch V\l giu tre qua m9t trung tam
gift tre CO giay phep, mQt nha gift tre CO giay phep, hay cho mQt chucmg trinh sau gio hQC CO ky
hqp d6ng vai RCOC.

3. Dinh Lucmg & Bao Cao -- M9t ban djnh luqng boo m9t ngucri/co quan c6 ky hqp d6ng vai RCOC
de xac dinh nhung nhu c!u cful duqc cham soc cua dua be va kha nang cua m9t chucmg trlnh giu
tre dB lo cho m9t em nh6 C\l the trong m9t chucmg trlnh gift tre c6 _gi!y phep hay m9t chucmg
trlnh sau gio hQC khong cful gi!y phep. Viec dinh luqng na.y: bao gom m9t ban bao cao vai nhun_g
d� nghi va mQt k6 ho,ch C\l th8 VOO nhung ml}C tieu xa va gful ro rang h§.u dap ung nhfrng nhu cau
can duqc cham s6c cua dua tre.

4. Tham Vful & Hu§n Luyen -- Viec cung c§.p m�t S\? tham v§n � biet de lo cho dua tre hay/va vi�
hu§n luy� do m9t nguoi/oo quan c6 ky hqp donf vai RCOC cho mQt chucmg trinh gift tre c6 giay
phep hay m9t chucmg 1rlnh sau gicr hQc khong giay phep va/hay cho nhan vien cua chucmg trlnh
d6.

5. Tm Gi:(m Ca,Nh§n -- Viec cung c!p m{>t ngum trq giup d8 lo cho mQJ em nho dang trong m9t n<Yi
gift tre CO giay phep hay trong mQt chucmg trinh Sau giCY hQC VOO ty S? nhan. Vien SO VOO tr� duQ'C
cham soc la 1:1, 1:2, 1:3, hay 1:4. MQt S\? T[Q' Giup Ca Nhan nhu the c6 the dugc cung cap chi
trong trucmg hqp dua tre OUQ'C :eet dinh la �§n c6 m(>t S\? trq giup nhu viy, hay cho myt em nhp da
bi �Qt chucmg ti:inh gift tre duoi �ay tu choi va sau q6 da c6 m9t ban djnh luqng quyet djnh rang
nguon nao c6 the duqc SU dvng de dua em nho trc, ve m{>t chucmg trlnh giu tre mang tinh h9i
nhip. Sv Trq Giup Ca Nh§n duqc cung c!p theo �g m9t ngum trg giup c6 hufui luy�n duqc
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ch!P, th\$. trong mot thcri. gian nM.t djnh Va Se duqc duyet xet d8 ti8p t\lC duqc tai ph8 chuful 
{chang h� cho 3 thang, 6 thang hay 12 thang). Viec cho phep mot S\l Trq Giup Ca Nhan nhu the 

phai duqc <j.\la tren ban dinh !uqng & bao cao do RCOC tai trq, va phai bao g6m mot k8 ho�h d8 
giam bat din �g dich V\l ho trq nay. Nhfrng gia Trq Giup Ca Nhan se khong duqc tai trq cho 
thcri. gian hay nhfrng sinh ho�t a ben ngoai, hay them vao, khung cimh giu tre c6 gi!y phep hay 
trong k:huon k:h6 Cua mot chucmg trinh sau gia hQC. 

D. Nhll'lle Thi Du v@ Vin t>@ Neoai Le

Nhu mot pMn clia ti8n trinh th�c hien mot ban IPP, Ban Lien Nganh/IPP c6 th8 thvc hien nhun�
ngo� 1e so voo ban huang din tong quat ve giii tre cua RCOC. Nhfrng ngo� le nay c6 th8 bao gom,
nhung khong giro� vao, nhfrng truong hgp sau:

1 . Mot gia dinh ma nhfrng ngu6n thu �p ve tai cha.oh cho th!y ring hQ dang s6ng f:J muc do ngheo
kh6 { ch!ng � dang nh� nhung trq giup cua. nhung chucmg trinh Giup Ba Cong C{>ng - TANF
va nhung ngucri. nh� The Trq Giup Tove Phfun)

2. Nhung truang hgp giup do d:8 giii cho dua tre duqc a t�.i nha va tra.nh cho CCY quan CPS dua chau
ra khoi nha, hoij.c tra.nh viec wa dinh J?hii dua em vao mot ch6 cr ngoai nha.

3. Nhfrng truang hgp dinh li{! den nhu cau cho mot mua he keo dai va nhfrng khoang thcri. gian khac
khi truong hQC nghi, c6 the duqc du¥et xet theo tung truong hqp. Ngo�i 1e nay khong bao g6m
nhung ngay nghi I� binh thuang { chang � nhu �ghi 1! Giang Sinh).

4. Nhung truong hgp ma viec lam c1ia cha me khong on dinh va/hay khong theo mot thcri. bi8u binh
�uon_g da c6 the &p tcng duqc nhu cAu chfun s6c tre { cMng h{lll lam viec trol!g nhung � thay
doi bat thuong, mot ph\1 huynh dang di tim vtec lam hay phai di d\l nhung buoi phong van xin viec ).

E. S6 Giir Cho Phep

Ban Duyet Xet v8 Dich V\1 Giii Tre-Thimh Vien Gia Dinh cua. RCOC {RCOC #601) duqc su d\lllg
nhu mot tai lieu giup xac dinh nhfrng nhu c!u �ua. n$lfcrl tieu th\1 va gia dinh. 1:ai lieu nay se duqc
Ban Lien Nganh/Ban Ho�ch Dinh duyet xet de quyet dinh xem viec trq giup ve tai cha.oh cho nhung
dich V\l gift tre c6 dugc phe chuful hay khong.

Nh� thtcc ring phu hu� co the a trong nhung di6u kien lam viec khac nhau { cb!ni h� co mot thm
biSu lam viec uy6n° chuy8n), sA gia dugc RCOC cho phep se duqc dva tren nhfrng de nghi cua Ban
Lien Nganh/Ban Ho�ch f>inh, va tren nhung dii kien dugc gia dinh cung c!p trong Ban Duyet Xet ve
Dich V\1 Giii Tre--Thimh Vien Gia f>inh cua RCOC.

NBu nhan vien cua. RCOC khong thS ky th� sA gia dugc gia dinh ngucri. tieu th1,1 yeu cAu, dva tren
tieu chuful cua. RCOC, hay d\la tren phucmg three th\IC hien tAt nh!t, nhan vien cua RCOC se thao
lu� voo gia dinh va nhfrng giai phap k:hac. Nhfrng ngo� 1e se dugc xet theo tung truong hqp.

F. Thiri Khoane Cua Dich Vu/ SU' Tai Cip

1. Nhung gi!y cho phep mua dich V\l thuong dugc ky th� va vi8t ra cho mqt thcri. khoang 3, 6 hay
12 thang.

2. Khi S\l ky th$ Cua nhan vi�n �CQC OU(]C th\IC hi�n tren CO' S<Y ngo� le, thcri. k:hoang � viec
cho phep mua dich V\l c6 the ngan hem la 6 thang de cho phep yiec duyet xet ?inh ky hau bao
dam ring nhfrng hoan cimh ban d!u da cho phep S\l ky thu� SO gia !y v§n tiep t\lC, va
sA gia nay dap tcng dugc nhung nhu cAu cua ngum ti�u th1,1 va gia ainh.

3. Gia dinh dugc yeu c!u phai nop 1� Ban Duyet Xet ve Dich V\1 Giii Tre--Thanh Vien Gia f>inh
cua RCOC it nhAt m6i nam mot I!n ho�c bat cu khi nao c6 S\l thay d6i va viec lam, S\l di hQC cua
tre,, hay S\l thay d6i ngucri. gift tre.

4. Van de trq c!p giii tre c6 th8 gful li8n voo viec �a dinh phai chia se t6n phi theo l�t, theo KB
Ho�h Tham Gia cua. Gia Dinh trong viec tra ton phi ..

5. Viec gift tre do cha mv dung ten trong hqp d6ng c6 the duqc duyet xet 1�.
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NIICNG Clllf<JNG 'l'ldNH BAN NGAY CHO NGtfltt LON

BjnhNghia 

Nhifn& chuang tnoh ban ngly � dinh agbla Ii ahitDg cldmg ttlnb giltp cho nhifng ngtti7i 
btnh kh6ag cbn � ctti di&u kifn d& Dhtn nhll'ng dich Y\1 cia mOt ccs quan giao dlJc dia 
ph\tdng hay cda nhirng ngu6n tdng qutt ldw:. Npl)i btnh sl dll\fC cung dp nhiJDg S'1 chqn 
h/a gitip cho h9 c6 thl 4ft din mate d� sinh bof.t sin gili v& lGi s6ns blng nly cda nbii'n& 
ngu'lJi kbong bi kbuyS't tit cilng bta tudi. NbiJ'ng SIi chon 1"a v& clutdDg lnnh c6 m, bao a6m 
vi� di Jam v8i SJ/ h6 �. po d\lc trang m&n. cbltOng trlnh sinh hoft blog npy. llm vitc c6 
llt4ng din trong mOt bing xi.tang bay nhlrng cbWDg tdnh kb4c dlt\fc tli tl'(f b& nbihlg nguSn 
tiSng quat. 

QuyBiah 

A. TihChuin

B. 

Nhirng ahu du ca nhin cua ngttiSi htnJI vi gia dlnh se dttqc Ban H04ch f>inb duy�t xet di
quylt dinh xem obiing djch Vll c6 c4n thitt \lay kh6ng. Na'u nhin vien cua RCOC kh6Dg
tM ky thu4n dich v� dm;fC yeu clu vi 19 do luf.t }t. vl phii ch/a vlo plntang tbd'c tbfc bitn
t6t nbi"t bay vi Jdutc bift t kitn. nbin vi6n Clia RCOC se tbio lutn vdi ngltbi � vlJhay
gis dinh � nhil'ng quan t.lm bate dm nhflng giii phip ldmc. NbiJnS tiau c::huin sau dly se
dli'� cw xet lchi nhin vi&n RCOC k9 thuf,n nbifng dich V\l dltC,1C y&u c411. NhO'ng ngo,i le
se dllc;fc xet theo tilng tntOng h(fp.

I. RCOC se khong mua nhi1ng djch V\J tmng lip ma phl.p lujt quy djnh dng BO Ph1,.1c
H6i, BO Ph1.1c H�t bay � Gi4o d11c c6 �m Vf,l phii cung cip.

2. Ngll'bi � c6 dn, vl c!n Mn ml1c dO nlo, m�t cb'ltdng trlnb c6 Sl'! tlf clntc. tbeo
doi cbJt che d nhic libel. gutp dcl ngl1th i,enh kb6ng.

3. Nhil'Rg dich V\l thay ddi c6 hi�n hitu lchang d" cling c6 c� s6ng l\t lip vl c6 tinh
sin xuCt cua ngtttJi lJenh.

4. Khi c6 hai hay ohi�u ban ahirng chrtang trinh thlcb h(lp c6 lh& dap d'ng d• nhlTng
nhil'ng nhu du cu.a ngubi �nh thl SIi chQn 1� clia n� �nh. thcJi gian di chuyln
dln cha lam vl 5f1 ta'n phi' ct1a cblttlng trinh se dlt(jc cllu xEt.

5. RCOC sc xet xcm ngttbi henh c6 th11c bi•n du'c;rc nhirng titn bQ h�p ly di co rm)t
dbi sc1'ng h{,i nhiP va co tinh sin xua't trong cqng d6ng .khang.

6. RCOC se xet xem 511 tham d\t cua ngu"<Ji t,tnh trong chltdng trinh co cung ci"p cbo
hQ cd Ju>i di duy trl tri.nh d(; Icy Ding �n tt,.i cua hQ kh6ng.

7. T(t ca nhilng djch V\l phii dltc;rc cung ci"p trong �t khung cinh it bi gidi �n nhtt.

NhffPI Md'c B§ Cua Dich Vu 

Khi quy!t dinh s6 la.n,ng va th� lo�i cua nhirng djch V\l chttdng rrinh phai cung dp, Ban 
H�ch Dinh se cll'u xet Slf chQn l\t! vl nhimg nhu c!u cua ngl!tsi �nh cung nbli si.t sd' <4tng 
nhii'ng ngu6n t�ng quat hi�n hii'u. Ntu nhin vien ciia RCOC kh6ng rlaf ky thutn �t mll'c 
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dO dich V\I � ng&tbi btnb vllbay gia dlnb y6u c4u vi phli drSa vlo nbt!Dg ti!u cbuk c6a 
RCOC. bay vl pbii dt/a do pbuong dDtc tb\fC bitn dft nbft. abln vien cda RCOC sE tlao 
luf,n vd'i ngmi l,Onb vllbay gia dlnh vi nbilng giii phl.p kb4c. RCOC c6 tbl mua d& Dim 
opy hay 30 Ji.ls mOt ndo nhtrng dich vg cbU'c:Jng � Vifc di llm c6 h61rq a mOt siii 
ph!p ml hitn tti nh�u cJutdJig tJbth ban ugly aau diy amg ctp nblt mOt phin nhffng dicb 
V\I CU& hQ. Nhifng ioti djcb VI) kMc nbau dli\fC WDg dp bao g6m: 

1. N Omo Drµ:, Bti hQc c0ng d6ng. obiing cb&Mng ttmh kh6ng do RCOC tli 1111.
2. NbOtag cbatdng ldnb cua BO Pb¥c H4i, khang do R.COC tli tt\f.
3. NbiJng cbatang 1rbJb cua BC, Pbvc Ho•t. kb6ng do RCOC tai IIYJ.
4. NbBng arung tim sinh �t. d lt 1:8, 1:6.
5. Nhilng chttc:Jng trinh giil ngUtfi l& ban npy.
6. Nhtl'ng cbllOng tnnh gi.it ngUtfi l&l ban npy-dlnh cho ngu'M gil.
7. Nhirng clutdng tnnh git? ngdbi l&i ban ngay-dlnh cho � bi Chuting tfch nlo.
8. Truog tim phat tri& etla ngubi ldn, ti le 1:4, 1 :3.
9. a.tdng trlnh cii ddi t{nb tlnh, ti� 1:3, 1:2, 1:1.
10. Clutc:mg trinh tri, l�u tim ddn ban ngly.
l I. Nhihlg cbU'cfng trlnh do Cal-Optima/Medicare tai tr',f. 

C. ]Mi ICbgng Cja Dlcb Vu/ kDI c(a «

1. Nhbs gi4"y cho aMP mua djdi V\l thltbng dlt,;tc kt thuf.n vl vitt ra cbo m�t tbbi
khoang it nhtt ll 12 dang hay cho dfn khi bi hily bo.

2. Nhlhlg gii" y cho ph6p mua djch V\I cua nhO'rlg chttdng lrinh cai d&i tfnb dnh phij
ditqc tai duy�t let m6i thing di quyft djnh xem ll nhihlg nhu du cua ..- �
c6 cbn dam bio cho vi,c mua djch V\l vc.ti ti I� ngu'bi tr6ng coi thtp nhtt th!' hay
khong.

3. Tnt&: kru tai dp gity cho pbep mua dich \l\l. m(\t Ban Li!n Npnh se hQp i.i di
duy�t xet S1:/ ti/n IJO cua ng,tlJi �nh vi srt thoa min cua bQ lf4i cijch \'fl dlt(lc CUDS
clp.
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NIIONG DICB VV B6 TllO: cmfONG TIUNB BAN NGAY 

BinbNghia. 

Nhimg Dich Vv H! � c1t.t\fC clinh nahia 11 nhitn& nbln vi!n 115 tr'1 pby. th&m 4- tfm lbbi 
cung d'p M gmp cbo ngut)i t,tnh tilp tgc tbam d'1 clutdDa nmb ml ngei {y bitn 4aDg tbam 
di!, Chting ciing c6 ml cuug dp mOt giai cio.n chuy&n dip dS nguffi btnh dD\fc data vlo ml)t 
chltdDg tnnh ban ngly mdi. Nbihlg dich vv nay c6 lb& nhim vlo vifc; cung c:tp them sf huh 
luyfn vl ki&m so,t cua nbln vi.en cmtang tdnh �m vlo lll\lC dich thlfe bitn cbli'Ong ldnh 
ngin ngb blnh Yi, bcli � chuyf:n vian c6 tblm quy!n. vllhay 1:1'\f gillp cho ahi!'ng nhu du 
chim s6c hkng ngly. vi/hay nhilng nhu clu v� mtt y lcboa. 

A. DIP<>rio

Nhilng nhu c:4u cua ngu'Ci btnh se � Ban �n Nglnb/Ban HOJJch .E>jnh duytt xet. vl
sau d6 nhil'og dS ngbj sc c1• du.Cc bitn. Nhio vien cua RCOC c6 thl ky tbuin sf tli tr'1 vi
Nhil'ng Djch V\l H4 1"'1 trong rnOt lbbi put gi8i hfn. Ne!u nhln vien ala RCOC kbang �
ky cbuin dich V\l dltC,C yf:u du dtla tren quy dinh vi vi� mua djch vv cua RCOC. v\ phii
d&1a vlo plmUng tht?c thf.tc bifn tdt nld't hay vl srJ We bift y kiln chuyen mOa. nlain vi!n
cua RCOC sc thio lulu vdi ng�i bfnh vllhay gia dbJh vlJhay vcti nh6m b6 ttt;t ciia �
�nh v! nbilng quan tlm hoJc fun nhi?ng giai p�p kb.4c. Dicb V11 116 Trc;, c6 tum ach "1D
thlli vl c6 thi dlte1c k.9 dwin cho mc)t thlJi gian gidi b{tn. Dieh Va> H6 Trg c6 th& dl!(Sc cuu
xct trong nhimg hoan cinh sau. Nhil'ng ngo,i 1e se d11t1c xet lheo tibag tn.0ng hc1p,

1. H6 so di darqc Ban Lien Nglnh/Ban HOf,ch E>jnh. y ta vMtay tim l9 gia ctla
RCOC, hay nhilllg ngl1'cli tham Wo thich h<'P We duyft x6t. T(t ca nhiln& ngu6n
tbtch hQ'p. tdng qui.t vl ht nhln, d4u di dU'c;fc tlm kiim.

2. Ngmi �nh ccS nhiblg hlnh vi c6 tfa& can trcl viec tif'p t\lC tham dlS vlo clutdng lrlnh
ban ngly nf'u SI! npn ngb khong datqc cung ci"p di giup ngut,i btnh thing blog
lid' t,i vl tia'p t'}C d trong cbut:mg tnnb ban npy ml hQ dang tham d\t. Th1h lrfD8
nay pbii la tt.m lhlfi vl SI! cii tif'n dllqC kt vQog ll se xiy ra trong vong 90 ngly.

3. Ngutfi �nh cl trong m<)t di&u kitn v! y khoa dbi hoi pbii gia ting vi.tc chim soc va
theo doi. nnh �ng nly pbai la �m thbi va S1f cai ti& du'qc Icy v9ng la se xiy ra
trong vong 90 ngay.

4. Ngt0i �nh cho tbi'y �t Sf/ giim thic!u dm tt9ng vi kha ning �t c!Qng li&n �
dtn nhirng sinh ho,t hlng ngly vl c4n phii dU'(fc gia ting sf chlm s6c. nnh eq.ng
nay phai ll ttm thlJi vl SI/ cii tie"n du'c;'IC kj VQDg lase xiy ra trong vong 90 npy.

S. Ntu bit ct? hoan cinh ki tren nao kh6ng datqc Icy v9ng lase c6 S'I/ cii lii!n trong
vbng 90 ngay. nhil'ng Dich V!J H6 Trc, c6 thi c:htqc ky tb°'n cho mOt thbi giau llu
ban. nhtmg..,. khong ke? dlihdn �t nim. Tat ci nhihlg gii"y mua cijch V\l llU rum 90
ngay c6 the d11qc chip thujn di keo dai. nhung chi sau khi mQt Stf thlm djnh vi
nhu c!u va mQt kl ho,ch cbuyin tilp d�c th\fc hi�n. kl ca nhii'ng viec di _thi banh.
s� huan luyc;n cua nhin vi!n di cha'm datt, va kE't qua cua dich V\l. T(t ci nhilng
g1f{y cho phep liu hon 90 ngly �e dlt(jc nhin vien ciia RCOC duy�t xet.
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6. Vite tlm ki&l llhin vi6n 116 11'1 cho tre em vl ngtlbi l&i. ttoog khi theo bqc t4i
nhiJng tn.fifng c6ng ltp., ll rich nhifm cua khu h9c chanh.

B. Nbfna M* Bt Cua Dkla Vu

S6 giiJ vl ngly cAn tbiet ala Dich v, H! Tn, sl d1tqc cln Cit tten ubu du ala � heah
alut di dUl1C Ban Uh Npab/Ban Hooch 9inh :de dinh: s6 p, my co tbl bao g6m SIJ
tbam d\t vl cho j ki,n ch tim 11 gia vl y ta cua R.COC. Niu nbb vih cua RCOC kb6na
mi! kj thutn mOt mate� dich ,, d• ngutti btnb vlJbay gia dlnh vllbay nb6m b6 111' ch
nguCJi btnb yeu c4u, daJa uen tieu c1ualn cda RCOC. trill phu'ang thatc thl/C mtn t6t nbtt.
bay d,/a rin quy di.Db � vifc mua dich vu ala RCOC. nhb vi&n cua R.COC s! tblo luf.n
vcti Dgltbi benh vllbay gia dlnh � btt at quan tim nlo hof.c tun nbil'Dg gili phap khac.
Nhil'Dg llF',i 1e se d� xft theo tiblg tntcJDg iv,p. Tham no d6:

l. St/ tii UV cho nhilng Dich V\l H� T� se dltr;Jc kf tbu4n vdi nbil'ng nguEJUccr quan
c:ung c!p dich VO c6 gi(y ph6p M cung dp nbirng djch Y\l 116 t:a;1.

2. N6'u S\C h6 trt;f ala chttong tnnh kh6ng th& dlt(fc cung c(p qua �t co quan c6 k9
� d6ng. nhln vitn cua RCOC se pp ga vdi chU'cmg lrlnh yeu c4u Sf/ bS 1nS 4'
quyc!t dpt xem dntdng trmh.c6 th& a.mg ctp Sf/ b6 rrq dn thi«t d6 theo thb.i htn vl
gia bilu t6i da dltqc cbo pb6p (SMA), hay tbco gia bi&u �ng � a\a mOt cd quan
c6 kj bc1P d6ng nlu giA bilu SMA kh6ng thl ap d,,.lng c:bo cQcb vu d1t(fc doi b6i.

3. .Nhitng Djcb v\l H6 Tn, se d"'1C kj thuJn cho dc"n 90 np.y nlHt di datqc ct& ra tmng
PhAn A, mr.u: 1, 2.3 vi\ 4.

4. NAi trir truffng hqp thin ci'p, mOt k4! �ch cbuyln ti6'p phai &tc;lc triln kbai vdi
thcJi gian tht1c hitn ro rlng cho tbi'y ro pbdc1ng tbd'c blnb dOng se d'*/C thllc hitn
ld.,c k' v9ng, nhil'ng nhu cfu v, sl'f ho(n luyfn cda nhln vi!n, vl nhi!'ng kit qui
dttqc mong &;,i qua djch VI}, Tlt ca nhilng tli U�u nly phai dlt(Sc D�p di nbiD vien
R.COC duyet x� trong vbng Dim (S) ngly tnt& ngly kbtli dtu clla dxri mµi cbo
pbep.

S. e6i vdi nhil'ng ngatiJi benh cin nhO'ng Didi Vv. HO Tn;f liu hcln 90 ugly, ph6i h(rp
vien dich Y\l phii yeu ciu sf! gia hon. Vie<: y&u c4u gia bf,n nly pbii bao g&m mOt
5111hlm dinh cua. ngutli tim fy gia hay y ti cda RCOC v& nhu du, ti If chlm s6c
cao, va dllJi gian phong djah. Lbi yeu ci:u nly ciing pbii bao gdm mOt bin bio cao
tit chitong tnnh co ca nhii'ng di&m eta dll\;fe d4 ra trong ml.IC 4 (Mite� Ola Oich
Vy). SI/ gia htn nay phii &tcJc nhin vien c:ua RCOC chtp lhuf.n.

C. Jbltl ICbpng Cga Dich Vu/ Su Tm cap

1. Nhu'ng gity Cho phep mua dich VII phii d1tQc Icy thu.jn vl vie"t ra cho tbifi kboang di
dUVC yeu ciu cua dich V9 di/a tren nbi:rng quy dinh b'Ong Ph4n A ctla miJC Tieu
Cbuln.

2. Nhimg giiy tai cip se d�c k.y thuin dlfa tren nhilng quy djnh trong pfijn B ctla
phin Md'c 04) Cua Dich VI}.
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3. Cu trong tn1bng &i,p kbln clp. nhilng Quan Mc Vhg mdi kj th\1411 db Dim (S)
npy Dich V1,1 H3 l'rq ml kh6ng c4n SJ/ Mag j Clla nbifng abln vi&n RCOC We.
Sau dKSi �n nly. gity cho pbcp pbii dttqc duyft xet a.i vl chtp tbuln bcli tl.m 1:9

-�· y ta aia .RCOC. bay obffng nhln vi&n dm;,c chi 4inb kbac cua RCOC.
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NHffNG DJCB V\J CBUYiN CH<l 

BiohNpia 

Chuyen Chcl � dp:ih nabia ll nhO'ng dich V\I giup cbo ngUbi btnh dLf«1C cbuy6D dMl m.Ot 
cich clng dOc ltp nhilu cb6ng nlo cbg t6t cbbng nly tit ndi h(> iJ d di din vl v! tir Ddi bQ 
llm vitc tnma cbl.fdn& trloh ban ngly. Tnmg Tlm Vbg qutn Orange se cOng tic v6i nguOi 
btnh. gia dlnh YA nh«ng Cd quan djch V\l d x4c 4jnh nbilng djcb V1,I ch11y&n dul cin thilt vl 
tlm ldtm nhi?ng ngu6n t&ng quit cling nhat ht nhln bifn hilu. 

QuyBjnh 

A. DtuChu(n

Nbirng nhu �u ca nhan cua � bfnh sc 4ttqc Ban Liin Npnb/Ban Hooch 9iDh duytt
xet d& quyc't dj.nh xem dich V\l chuy&n ch<l c6 c4n tbiS't kb6ng. Nhi!ng tih chui'n sau diy
s! &tqc nbin vic!n RCOC cw xet tbi Icy tbuGn nbirng dich V\J &t.sc y&u du. NE'u nbin vi6n
ala RCOC kb6ng lbl ky thutn dJcb Vfl dltc;IC y&u du vl vi'n d& lu4t �. vi pbii � vlo
phwng tbd'c rhl/c hitn t6t nhlt hay vl.sl/ �c bitty kie'n., nbin vien cua RCOC se tbio
lutn vOi �i �nh vllbay gia dlnh v, blt at quan tlm nlo hof,c tlrn nhilng giai phap
We. Nhil'bg ng°'i If s! dd\fe xet tbeo tirng tntbng h(fp.

1. Kbi c6 th4 datqc, ngltbi ldn qua tu&i di hQC s� ml dlJ.ng pbltdng ntn chuy&n ch4 cang
cOng.

2. Tlt ca nht:rng ngatbi Jon yeu aiu phatdng ti�n chuyen cha pbai dlt\fe ddm dinh di
d* hul'n luy�n v� v{n d� di chuyin.

3. RCOC c6 � mua nbimg dich YI} chuy!n ebb cho mOt cbatc:Jllg trinh ban npy chfab
thfch � a 8'n nbl."t di tho& min nbihlg nhu du cua ngllbi benh khi chltdng tdD.b
nly kh6ng c6 511 chu� cha ri6ng hay khi ngUffi t,tnh kh6ng th& bl ltp ttong �c
s1l dl,,lng h� lh6ng cbuy6n cbd c6ng C4ag.

4. NhO'ng djch Y1;1 chuyen cha chi co � ditqc mua cho m(it ch1tc1ng IIinh cbfnh ml
thoi.

5. RCOC se tim kiem vl st dJ,iog � dl6ng chuy!n cha nao it t6n kem nba't bi�D c6 lcbi
mua <fich vi} chuyen chd'.

6. RCOC, ngltbi benh, vl gia dinh/ngatbi � trc;f blng Dim hay dS'n thbi fey duyet xet se
!Mm djnh I.ti xem ngatbi tieu th¥ (nglffli �nh) c6 thi di chuyc$n tlf bic blog Qch
dung ht th6ng cbuyen cha' c6ng c�ng kh6ng. SI/ thlrn dinb nly se dmJC cc:J quan c6
ky hc,p ddng vi vi�c hu{n lu� nhilhg Icy nlng sdng bl ltp cung clp.

7. Ntu nglibi �nh c6 th& dlfqc hutn luy�n di bl tuc ttong vi� di cbuyin va ch mOt
the di xe bus, ngt.Cbi �nh dl!c1c yiu c4u phai bl mua die nly �u lqi td'c cho pb6p.

8. RCOC se kh6ng tli � nhilng ve di xe bus nc!u chung kbang dl!<fe st ch,lng cho vifc ·
di chuy�n dc!n mOt chLtdng trinh ban ngly hay din nCli IAm vitc tren cin ban blnh
tmmng.

9. NgUcJi tieu th9, ph1> huynh va nhilng ngatai chlm soc dtn;1c Icy vQng Ii phai cuna ci'p
nhi?ng st! chuyen cha cho vi�c di hie si, nha si hay nhiing bu&i h�n ho{ic cang vitc
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B. 

kbic c6 tinh c4ch dinh kt. Nbitng sr/ chuyh ch4 btt • <:6 tbl &t\fc R.COC tai tm. 
tran cln bin nsoti It °'11 mOt trong Dbl'Dg bob chb sau dly xiy ra: 
a. Quj SSI-SSA cu DgdM �nb dltqc dAog di tti lrc, llbifng chi ph£ smh s6ug

cin bin blng ngly vi ti& di dlnhlP&I c4a Dg1tlJi i.y kb&q Dhi&u hc:fa
$300. 

. . 

b. Ola me. ch ngUtli b6Dh bay � a vai tm d6 cung bi khuyft 14,t vl di4u
46 kbiln hq khbng thl cbuyfn du) qllf,i btah.

c. Hola cub y lcboa vllhay th& If c4a n,adJi � dl>i hoi viec sa} d\1na m(\t
phltdng titn chuy6n m8 df,c �t di gilip bQ.

d. Sa, cbuyen cbcl mi ngutJi bfnh c4n di 140 ganh atng cho ngubi ii vai ttb cha
� vllhay cho ngu'bi 8'n b6 nhi&u nbit dtn � cung c(p Sf/ cbim s6c 1J\fC
tiS°p cbo agatc)i henb.

10. B6i vc!i cic Ire cm dld ba di, di tfO Sf1 an toln vl bao dam v& mJt pbtm cbl't tin
da, cha ID\' vl n- cblm s6c ct.a,c k.y v9ng la &a chuy!n cbcl o.hilng em b6 dtn
clntdng tmlh ban npy. Sl/chuyen ebb cho cac em b6 c6 tbl s! &1'1C tii m, qua he
tb6ng tri ti& cbo pb\l buynb bay qua vi.tc cung cip 1W di xe bus niu h6 sd cho
thty c6 nhu c4u.

11. Nhtrng phttang tifn chuyen cbc} bt c6 k9 giao � s! dJlcJc tli fr<I cho ng&rai tieu th\l

• fJctcJc thlm djnh vi 8anh gii 11 kb6ng � huln luyfn d.a.:,c � mt,t
dichuyln.

• Bang chll ct& d1A1c hufn luyfn vS mJt di cbuyln.
• Khang c6 p,batdng tifn chuyen chcl thfch �p bay phu'dng ti(;n

chuyen chcl c6ng CQng thlch dang.

Md'c 1>6 Ciia Dich Vu 

Mite dQ cala djch VIJ s� dltc1c dJJa tren nhimg nhu du Clia Dg1tbi �nh nhtt Ban Li!n 
Nginh/62.n ffQf.ch Djnh di xac djah. Tin s6 ala dich V\l si ll)y tbu4c do nhang nbu du 
cua ngltiJi henh nhq tldng la se kh6ng V'4fl qui Dim ngly troug tuin; nhifDg DIOP le si 
du\fC l!USt theo tung tnt&g bc;fp. Niu nhin vi!n cua RCOC khang tY kj tbuin mOt md'c dO 
cua dJch V',1 dltl1c ngttai bfnh va/hay gia dlnh y6u ciu.dtta, tr&n nhil'ng tieu c:huln ala 
RCOC, hay d\ta vlo pldfng thll'c thifc hien t6t nhlt. nbin vien ala RCOC se tbio luf.n vc!i 
n&attsi �nh vl/hay gia dlnh v� nhwg giai pimp �c. Nhihag md'c � cfich vy nl nbln vi.en 
cua RCOC c6 tbl kf �n la: 

I. Hutn luytn di cbuy&n. qua mc)t cd quan c6 k9 h(1p d4ng. nlu �i benb c6 kbi
nlng di bl di cbuyln.

2. Vite chuy!n ebb datqc gia dlnh lo vi ti4n se tri cbo cha me:.
3. Hf th6ng OCTA ACCESS bay the di xe bus.
4. Ht th6ng chuyen chd thU'cJng ?Qi hate c6 kg hc1p ddng vcti RCOC.
S. Chltctng trinh Travel Hosts �u hitn hiJu
6. Nhii'ng s11 chuyen cl»b btt ngb c6 th& dlt,;fc cung dp tren cin bin ngoi,ti l�.
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c. 1M Pein Cua Pich Vg tSrtT4i Cfa

1. Oily cho phep mua. djch V\l c:bo vitc ldn luytn di cbuy& rhlDlg se &tc,c kj tlmf.n
va viii ra cho tblJi kboing cua dich \'Q. �-- ngbi qua S\t � cSinh DhiJDg nhu
du cua ngutsi heoh ala cd quan k$ bqp ddng.

2. Nhllng the di xe bus hay nbiJnS sjty cbo � mua dicb V\l OCTA ACCPSS tJdJDg
BE � Icy tbntn vl vi!i ra cbo d6a khi nlo bi buy bo bofc hob cinb lbay didi
kbitn cho viec Iii� ch RCOC kh6ng cb rhilt nifa. cblag hp. Dpffi btab c6
nau4n tai c:binh thfch h(tp. bay ngutli t>enh dn mOt pmrang lien dluyin ebb kb6c.

3. NhilDg gii'y cho pllep mua cQch vv cua tie tb6ng chuyen ebb tbUdng mti tbubg
dlt\fC vif:t ra cho dtn kbi bi hlly bo bay v1 nhu du cda ngutJi bfnh c4n c6 Slf. Ebay
d&i.

4. St! dwyc!n cbd' btt nga co rM dlft1C Jc.1 thuan rin cln bin npi � v4i thbi hf.1116
�t vi sl/ cung ct°p cljch VIJ.

5. PlutGng tifn chuyen cha dm;,c kj cho tre se &tgc duyft JUSt 41 tji clp di sau
thang.
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NHiJNG DJCB vv NOi TRU

BpthNpta 

Nhii'Dg dich vtJ nqi tnl dUVC dinh nghia la nbibl& djch V\I d• CW18 ctp cho ugUiJi btnh ct& 
giup cbo bq �ng ll'Ong ml)t tbung cinh ngoai gia 4iuh cua b.Q. NhilDg J.6i. s6ng nOi tni kbac 
bift c6 tt1' bao g6m vitc sa"og adi Dbl nOi lni. ndi mOt Dbl ch.Im s6c troac c:Ong "4Q&, Dai 
vitn chim s6c site khoe. sdng bJ Jtp. bay sdng dltqc h6 tn;J. Vie«: cung dp ohifDg dich VI,\ nly 
c6 tbl bao �m � chl111 s6c cat nbin, bao vf, ti.Im sott, gilip di! dinh Icy, butn luyfn nh8ng
k9 nlng stfng l\t ijp, Vl nbitng djch Y\I b6 tn;J cho viec s6ng tJ/ lip. 

QuyBinh 

A. ]1bClm(g

Nhilng nhu du ca nbln cua ngutJi t,fnh Ii dltqe Ban Uen Np.nblBan Botch Bjnh duyet et di 
quytt dinb xem djcb v1,1 nlo ll ch tbiE'L NbirDg tieu chub sau dly se dU\fC nbln vi!n RCOC Clhl 
et khi k:9 tbuin nhirng dich V\I duqc yeu c4u. N!u nbln vi!n cda RCOC kbl>ng th& kt tbuf,n dich 
V\I drlf/C yeu c4u vl vi'n di .... tit. vl phii dlla vao plptdng tbd'c thfc men t6t nblt bay vl SI/ kbac 
bitty kie'n., nhin vien cila RCOC s! lhao luf.n vOi ng&0i henh vllbay gia cl.uh vi bi't cii' q uan tim 
nlo hate tim nhO'ng giii phip We. Nhirog ng°'i If se cftl(1C xet theo tang tntbng h(jp. 

I. NbiJ'ng dich V1:1 se dmµ; cung dp lroog mot khung canb ft bi hfn ctu! nblt khi klwDg
ainh gia dlnh kh6og cbn tho&. min dLCrSc nhirng nbu du tlnh cam, th4 1:9 bay
pbat tri&n cila � btnh. ho4c ngu'bi t,enb trdng thinh ch9n 1"" di s6ng troQg
mOt khung cinh ngoli gia dlnh cua hQ.
E>& vai nhilng nglRJi ti!u th¥ cbQn s6ng cuOC s6ng ti/ 14P bay CUQC s6ng � ha
tr(f:
a. Ng1!(Ji �nh ft nbtt phii dltl;fc rnlt4li tam tudi.
b. Nhin vien cua RCOC s! lam viec v"i ngtttfi b�nh vi gia dlnh di de djnh

nhi?ng nlru c!u cijch Vt} vA St1 hitn hihl cua nhihlg cbltODg trlnh bul'o luyfn,
nhllng SI/ 116 trc;f [\t nhil:n, nbDng ngu6n h6 trc;f biog quit vl nbirng ngu6n h6
tr(f cua cOng d4ng di bao dim rlng � s6ng ml �i til:u th9 di ctu;,n
thlcb ttng vdi nhii'ng ngu6n ba m;, cua hQ vl c6 tbS d9'fe d11y tri.

c. S\f hul'n luy�n vS nha'ng lcj nlng s6ng bl lf.p phii dul;lc cung clp khi ngu'bi
�nh dlil;tc quy6t dinh ll c6 nhu c4u cho sl,t hu(n luytn ty, vl
• C6 ml)t md'c dO v� ky nlng vlo Ille tham gia vlo chltdng trinb �

giup cho hQ holn ll"t sf/ hutn luyfn Icy nlng s/$11g bf .lf.p mOt each
thlnb c6ng Jil:n he dtn nhi?ng lD\lC til:u Q nbln, vl kha Ding s6ng
hf 14p Yeti nbitng tf11 gidp tr/ nhi6n h�c t6i �u.

• Chllng to datqc la c6 mi)t Sr/ am h�u v� nbil'ng m1.1c tieu va ky v9ng
cua chlt<mg tnnh lien � den nhil'ng ffl\lC lieu ca nhan.

• C6 d(>ng l\fc dE tham gia va co kha ning di hoan ri"t clutdng trlnh
lien h� dln nhil'ng m1>c tie_u ca nhan.
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B. 

• Kb6ag c6 mOt vi'n cf& gl doi boi phai &tqc °'P tvc pm sat vl .Uu
d6 ngln cin vitc ct.ra ngmti btDh' vlo s611g trong mOt khung cinb
kbOag c6 SI/ ki&m so6t.

d. MOt npili btnh s6ng cl Dbl vdi Sia d1nh cua h9 c6 � &*le CUD& ctp SJI
bu& luytn nhO'ng kj nina s6n1 ttt lf.p v8i kt vong ll nadSi btnb (y se dqn
Mn a tfi Dbl bay clD phbns cbuf: mm1n d!q ala bq tn>ag nim. tE ti4p.
MOt kl botch thfc hifn pbli 4ltqc min thai vcfi nhirn8 dliJi htn r6 l'tL

e. Nbilng diclt V\I b6 trrS CUQC s6ng 111 lf.P c6 tbl dlt\fC Clllll dp nifu:

• N-i btnh di holn tlt � butn lu.Yen kj Ding s6ag tll ltP vl
nhllng dich vv. b6 tl\1 c4n tbitt 4' duy trl � s6ng d6.

• Nhang ht tb6ng II& tr'1 b/ nbi&n. cbi11g �n. m.n W:. hlng x6m. gia
dinb kh6ng thl cung ctp SI/ gmp da.

• Nhilns agu4n � gid.p t&ng quit. chlng hfn nhlt IHSS. 41 d1tc.1c
tblnb clu vl di bi ti)- ch6i.

• Nhifng djch V\I aing d6 cln dlitt di cbuy,n ngu.Oi btnb dang afng
b'Ong pl d'lnb vm J>h\l buyoh sang� nCfi a riang ala hQ.

f. Ttt ci nhil'ng ngUiri btnh c:ua RCOC ct&u c6 th& du\fc cdu x�t cbo nbObg
dich V\I afng dlt(fc 116 lr(t. Nhirng ngttili b6nh si kh6ng bi loti tri't chi vl
khu�t (tt ll4ng ala b9. Nbi'ng DP.i If c6 i:bS d� th\tC �D vl nbifq 1$
do site khoe hay an tom.

Nhffns Mite BA Cja QJcb Yu 

Khi quylt dµlh v� nutc dO cua nhil'ng dich V\I d'* � ctp. nbu cSu cua ngUM �nh se d\ft;fe 
Ban Lien Npnh/Ban Hatch Bjnh cdu x�t. cilng ahct srf chqn lr/8, ala nsut,i btnh vl sl/ ft 
t6n phi trong viec cung c!p. Niu nhlu vi!n ct\a RCOC khOng th� kt tbuf.n ml)t mite dO cua 
cijch Yt.J dlts;fc � btnb vl bly gia dlnb yf:u du. d\fa tren tue.t If cda RCOC. hay dfla trtn 
phLMng rhd'c thl/C �n t& nbS't. nhln viin cala RCOC se thlo luf.n v6i � btnh vt.Jbay 
gia dinh � nhihlg gii.i phip lchac. Nhil'ng ngooi If s! dlcqc xet tbeo tu'Dg tntbng hW. 

1. Nhilng chQn 11/8 cbo cu� s6ng nsoli gia diah c6 111' bao g6m:

a. Nhllng nhl chim sdc rrong c:Ong d4ng c6 gity pbep vA cung ctp S\t cbim
soc va giam s4t 24124 tiS'ng; RCOC c6 th& tli tl\1 ph, clp. SSI-SSA se rii
tr(1 gia bi�u can ban.

b. Nhilng vifn chim s6c stl'c khoe c6 gily phep cung dp 511 chim s6c vl giun
sat 24/24 tilng. ching 11@.n ICF. ICFDDN. SNF; Medi-Cal dlt(1c kj vqng a
se tai in;,.

c. Nhl �i tni-cijch V\l nay SC dt.tcjc SSI-SAA tli lrQ hay do l(fi tl1'c CWl ngw)i
lieu th1,1.

d. S6ng bf lip-Nhirng u;n phi cho �c s6ng cln ban se dm,Jc SSI-SSA tii t«/
hay do lr;Ji ntc cua nglbi tieu tht,1.

• RCOC se tli tr(I vi�c hua'n Juytn nhiJ'ng ky nlng sons tlf lip;
chttang trlnh Illy se cung clp Sf1 hua."n luy�n trong nhii'ng linh VI/C
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e. 

f. 

• 

• 

nblt botch diDh cic du1c pbi:m uoag bira In. du mtOna, Jau ria. di 
chq, 5'p dlt qln quj, sd' d9ng nbOng np&n crq pip ttoa, cOag 
d4q, hdn luytn b1 b6 tsq, vt:'n di cbim s6c sd'c kboe vl srJ an 
toln. 
RCOC si tli trq Dhilng dicb V\1 116 trq cuOc aS'ng tf/ lf.p dn dlilt di 
cuoc ctp mOt St/ pip da ttm thOi cbo npbi b&ab. chlng bf.n. dm 
�t cin pbbng di nmdn. 4d'i pb6 v6i mOt hob cinb dtc bitt trong 
cuOc sS'ng bay cung clp SIi gilip cm bJm dKli v1 mOt ttlfbna h(,p kbin 
c(p. 
S6 gib b6 1rq dU(fC k9 tbutn se �y rhuOc vlo nhbg nhu clu da 
ngatai IJtnb. S6 gib ltj dmtn cho mOt holn c:inh dli btn datc/C kt 
v9ng ll kb6ng qu4 20 titng �t tbfng. 

Sd'ng c:d h6 m,-RCOC s! Jlm vitc vdi n.grtcJi � th9 tnt&g thlnh vl Bia 
dlnb/ngttbi b6 trc;I cda ho d uc dinb a.btrn& dicb Y\I ch Mt Yl tri& kbai 
�t kt botch blnb dOng. Vl st1 ca nhln b6a cda nhiblg djcb Y\I c61hl do 
dli" cho npt,i ti6u thu. m6i ytu du se dD\fc cdU xct rieD,I biet tbeo-.
lnt&lg hQp. vtti SIi tii tn1 ala RCOC ti'.cy thuOc vlo nhil'ag ngu& t&ng gut
vl nt nhAn �n hi?u, vong ha trc;I vl nhOng st/� gidp tr/ nbien trong c:Ong 
dilng. 

¢ 

• RCOC c6 th& tii trc;1 Sf/ thlm dinh khbi du tha;fc hob ltt bcli cd
quan Icy bqp dSng. s,.r tblm dplh nly 56 bao g&n �t ban b°'ch
dinh chltdllg binb d\fa tren ci nhln ngu'bi �nh.

• �t kl ho,Jcb hlnb �ng (k6 bo.f,ch cbo clutdna trlnh) se cb;tc Sf/
ddng y chung ala ngut,i d6u th\l, gia ctuah/ngut,i M tnl, vA R.COC
qua d6 uc djnb ri5 nhil'ng djch V\l vi nhirng 51/ fn1 giup nAo se dUt/c
tli tn1.

• Gia biiu tri tlc!n cho ngllbi hay ca quan cung d'p djch vv vl tbbi
lchoing cua dich V\l d\tqe yfu <:Su si �c tbuUng 1� giifa ngut1i
cung cl'p djch V\I vl RL"OC tnAtc khi de llf.P dan mua djcb V\l cho
nbin vian ala RCOC. vl gm bilu nly pbai it t6n �m. cin cf tren
nhilng lutt 1e hien hlnh � vifc s6ng d�c b& ttQ.

• RCOC c6 th& se mua nhirng dich vt.1 k:b6ng thi cung clp bcli nhitng
ngudo tdng qwit vA ht nhln.

• Blt cit �t SI/ di&u chtnh nlo trong Jc! boa)ch cua chltang trlnh vl
gia bilu d�c yeu c.f.u se pbii d�c sf/ d6ng tboa dmtn cua ngitbi
�nh. gia cftnh/ngatcli � rrq d RCOC.

• Nhii'ng SI/ � fn1 bl nhien trong cOng d6ng se datgc sat <i9ng t6i da.
S6ng T,i Nill - Nhin vien cila RCOC si llm vifc clrung vdi ngttbi �nh vl 
gia dlnh di xac dinh obiing dicb Vf:t c4n thilt. ching aa.n. nhilng di.tug CIJ, m, 
gjup chlm s6c tf,i gia. tbn ngutsi chlm s6c. v.v •.. ll nhtlng diSu c6 thl c4n 
di giup ngctc}i �nh s6ng tc.ti gia dlnh. RCOC lchang lli frt1 nhbg t&n phf cho 
cu(>c s6og ly. Nhilng tdn phi nay se dU\'fC lli ttcJ qua ngudn J(1i td'c: ctia gia 
dinh, qua SSI, SSA, v.v ... 
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c. M Qeipg Ci,, Qicla Yu L SVIM C4iP

1. 

2. 

3. 

4. 

Gity cho pbep mua nhil'ng djch vy. nOi lrd � RCOC �i trC1 thtmDg sc � t9 
tfmin vl vitt ra cbo 12 thing. . • 
Nbihlg gity nwa djcb vv cbo dutang ltlnh b\16 luytn Nbilng K.j Hing �ng T\f 
Ltp Ii �c kj thuf.n vl vilt ra cbo 12 tbang. 
NhffDg gity mua nhang Dicb Vt H6 Tl\1 Clio Cu0c stfns Tf/1..tp Ii dlt(tC kj � 
vl vitt m cbo kboiag dM,i aiaa ml st1h6 m, drt,;fc kt vong Bi cuna dp. a& v«
nhilna dich vv b6 uq dlt\fC CWIS ctp tren mOt c1n bin cW • hay di c1uy trt !di 
s6ng, thcli khoang ml dich V\I &a,c kj fhutn sc ll 12 tMng. 
Tntdc kbi tai dp bit at m(lt gi{y mua djcb Y\l nlo, mOt Ban ffo9ch E>inh sc dlt;rc 
� tip vl duyft xet lfi cbu'Cfng trl.nh bay ch6 cl ct\a. � benh cilag nhlt Sf/ thoa 
min cu.a hQ. 

¢ 
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NBO'NG DlCHVV B6 TR(1: NOi TRU 

BtahNglua 

Nhimg Dich Vv H5 Trq datl;fc dinh natua la nhii'Dg nlain vi&n 116 ug p.bQ. them dll\fC ttm thlSi 
a.mg c:i'p di gi6p cho ngdbi benh ti!p t1J.C diam dfl clntclng tnnh ml aiptbi {y bitn dang tbam 
dlJ. Chung cilnJ c6 th& cung c(p mOt giai dot.n cbuyfn tif'p di ogubi btnb 411\fC dU'a vlo m.Ot 
khung canh �i tnl mdi. Nhiblg dicb VI} nly c6 thl nldm vlo vitc cq dp them SI/ bdn 
luyen vl ki&m so4t ca1a nbin 'Vian chuong trinh nb{m vlo Dl\lC dicb thQt bite clWtfag bmh 
ngln ngil'a blah vi. bai mOt cbuy&n vien c6 tblm quyjn, vllhay tnJ giu.p cbo nhirag nlw c4u 
cblm s6c hbg ngly. vl/hay obiing nhu c(u vS mtt y k:boa. 

Quydiah 

A. Du Chnlg

Nhirng nhu du cila ngU'lJi benh s� c.'ht..;Jc Ban Li&n Nglab/Ban Hatch Dinh duyft x6t, vl
sau d6 nhilng � ngbi sS dltqc dufc �. Nhlo vi!n ala RCOC c6 tbl kf t1mf.a SI/ tai b'\f v�
Nhirng Djcb Vl,l H6 Trq trong mOt dlbi giar, gidi h@,n. Nifu nhin vien a\a R.COC kb6ng tJt1
Icy thQfn djch V1J dltqc y!u c4u da/a tr!n quy djnh v� viec mua dich VI} ala RCOC. vl pbii
df8 vlo pbtmng thd'c th"1'C hien t6t nblt. hay v1 S\! We bie,t y kitn c:huy&n m6n. nbin vi6n
cqa RCOC � thio luf,n vdi np1Ji bfnh viJbay gia dlnh vtlbay vcfi nh6m h6 11',;1 cia ngubi
benh v, nbimg quan tim ho6c tlm nhilng gi.ii ph4p fdutc. Djch V1.1 H6 Trq c6 tfnh Clich tf.1ll
thifi vi. c6 tbs' dti(tc ky thu4n cbo mOt thbi gian � 4a Ii 90 ngay. Dich Vv H6 Tn;r c6 tb6
41R1C c_ll'u xet trong nhilng holn cinh sau. Nhiblg ngof,i 1� si: dd;k: x6t tbeo ti'Vng tnlbng bqp.

l. H6 scf di dltqc duyft x.�t bcli Ban Li&n Npnb/Ban HQfch E>inh vi. tim ly gia cung
n1ut y ta cala RCOC. Ngufti �nh kMna tbfcb � cho:
a. viec dU'a vlo �nh v�n dit'di q11y dat SJSO-tim th,n.
b. vifc dda vao nhii'ng v�n do Medi-Cal tli tn;f.
c. viec dua vao nlm trong nhilng gil0ng khin ctp
Tlt ca nhilng ngu6n trc, clp thicb hqp. c6 thE bao g6m S1f. du,t xet vi- mt,t y khoa 
ctla y si ala nsittfi �nh vl v� stl' d\lng nb8ng nhl chuyi!n man trong vi� tham 
khio di tri& khai mOt k6 hoJch pfmng np n8'n lu}.n. di d� m dgng tnmc khi 
y!u du nly dlft1C de °'P· 

2. Ngl!cli b�nh c6 nhirng hlnh vi c6 tbl llm can tnl vi�c tilp QJC s6ng "i ndi n0i trU
ml hQ dang d' n!'u st! ngin ngll'a khang dltc;lc cung cip di gblp ngltbi �nh thing
blng tnl loi vl tie'p tvc a q.i ndi d6. nab lllDB aly phii ll lfm thM vi. S\! cii tiS'n
dltcfc ki' vqng IA se dy ra trong vl>ng 90 ngly. Nhi1ng ngul)i cung c{p djch V\I nOi
tni con bi doi boi la phii cung c!p s6 gitJ co nhin vien tnlC theo BiSu 17 cua lu4t
dlnh cho mti'c dQ giao k�o cho nhl n<)i tn1 cua hQ. Nhftng Djch v.,. H& T� dlt(fe
dung di phi} tll!m cho vi�c nay.
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3. Ngucsi b�nh lJ trong mc}t dieu ki�n v� y khoa doi hoi pha.i gia ting vitc chim soc va
theo doi. Tinh �ng nay phai la ti,.m thoi Va S\! Cai tien du'� ky VQDg la Se xay ra
trong vong 90 nga.y.

4. . Nglicfi b�nh cho tha'y mQt Stl giam thi�u trim trQng v� kha nang hoi_u d(,ng li!n h�
de'n nhilng sinh ho�t hing ngay va c!n pha.i du�c gia ting si;J chim soc. Tinh tll,ng
nay phai la ti,.m th<'Ji V&. Sl,l' Cai tien du'<;1C ky VQDg la SC xay ra trong VODg 90 ngay. 

B. Nhifng Mdc B6 Cua Dicb Vu

S6 gi� va nga.y cin thie't ciia Dich V1,,1 H6 TrQ se dU'(Jc can cu tren nhu cfu cua ngutri �nh
niut da d�c Ban Lien Nganh/Ban HoJch E>fnh xac dinh; s6 gio nay c6 1M bao g6m SJ1
tham di,t va cho y kien cua tim ly gia va y ta cua RCOC. Neu nh!n vian ctia RCOC khong
th� ky thu�n mll'c dQ cijch Vl.J dlt(,1C ngu'c1i �oh Va/hay gia dinh va/bay nhom fl6 tr<;f cua
ngu'c:Ji �oh yeu cju, dlfa t�n tieu chuin cua RCOC, tren phu'oog thu'c thi,tc hi�n to"t nh(t,
hay d\t'a tren quy dinh v� vi�c mua djch V\J cua RCOC, nM.n vien ciia RCOC se thao luin
vdi ngU'C:Si llenh va/hay gia dinh v� bit cit quan tam nao hoijc tlm nhii'ng giai phap khac.
Nhimg ngmJi 1� se du'<;fc xet theo tung trU'bng hQp. Them vao do:

I. S1,I' tii � cho nhimg Djch VIJ. H6 Tr(J se du'<;fc ky thu�n v�i nhii'ng ngU'cJi/cd quan
cung c!p dich Vl,l c6 gi!y phep d� cung ca'p nhimg djch vi,t h6 tn;J.

¢ 

2. Ne'u m<)t ngu'cJi benh dl!(;fc dU'a vao m{>t nha llQi tru trong tntcJng hQp khin c(p, vi
nhimg (ijch V\l b6 trc;J dU'QC xet la c£n thiet, Sf/ tai t:f<1 �m thc:Ji SC khong dlt<jC qua 90
ngay, trong thc:Ji gian d6 nhan vien cua RCOC se triin kbai m(>t ke' ho�ch hanh
d9ng ciing vdi gia dinh ciia ngucfi �nh va/hay ngttefi cung c{p djch V\l nOi tru, va
kl ho�ch nay c6 th� bao g6m viec di.ta di m}i tn1 o nhung ndi khac hay vic}c tun
nhu'ng giai phap khac nil'a.

3. Mite dQ tai � cho Nhilng Djch \f\l HO T� tti m�t nha nOi tnl se d�c dl!a tren
nhimg nhu c!u cua ngttcJi tieu thy nhU' di du'c;Jc quyc't d!nh bm nh6m ho�ch d!nh vdi
ke't qua mong ttdc la tranh vitc dt.ta ngucJi bc}nh vao trung tam phat triEn cua tiiu
bang. Nhin vien cua RCOC se can nhac gia biiu hi�n hanh du'(Jc cho phep, nhtlng
tieu chuiln nhijp vi�n ma ngt.toi tieu th\1 luc ban diu da cMp nMn di d�c dtta va.o
ni)i tni., xet xem tinh tr�ng y khoa hi�n �i hay hanh vi du'a de'n vi�c yeu clu djch
VIJ hO tr(J them vao nay c6 phai la md'i hay khoog, hay la da hic$n hi:ru va.o hie d!u
tien khi du'QC dua va.o nOi tni, va xet xem sl,l' thay d&i nay c6 the° du-QC xem la m(>t
tlnh tr;ng �m thoi hay khOng. Nhimg chQn hta khac c6 th! du'(Jc xet de'n d.,ra tren
nhung yeu c!u cua ngt.toi tieu th1J.. E>i�u nay co thE bao g6m vi�c thay ddi ndi n{ti
tni ne'u nhung nhu du cua ngu'<'1i b�nh khong thE dttgc thoa man trong khung canh
m')i tru hi�n t,i cho du la c6 them Sr/ h6 tr(1, ho�c Slf hfi tr<;f them vao do khOng t;o
du'(1c sl,! thay d6i dn thie't d� ngue1i tieu thl} co the$ tie'p t1:1c s6ng t?,i ch6 nc)i tru hi�n
�i.

4. Ngo� i tnt tntang hc;Jp khin ca'p, m<)t ke' ho�ch hanh dc}ng xac dinh thcti gian chuy!n
tiep pha.i du'<;fC tri�n khai vdi the1i gian thl;l'c hi�n IO rang Cho th(y ro phu'Chlg thii'c
hanh OQng Se dU'<;fC tht,(c hi�n ho�c ky VQng, nhu'ng nhu cfo v! Sr/ huan luy�n CU.a
nhan vien, va nhirng ket qua dtt<_jc mong dQi qua dich Vt). Tai li�u nay phai du'(fc
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n(>p di nhan vien RCOC duy�t xet trong vi>ng nam (5) ngay tntdc ngay khoi cliu 
cua thcJi �n cho phep. 

C. Tum Kboing Cua Dich Vu/ Su Tai Ci'p
. . . ' 

I. Nhii'ng gily cho phep mua cijch � phii dl!Qc ky thuin va vi6t ra cho th<Ji
khoang di dltc;IC yeu ciu cua dfch Vl,l d\fa �n nhii'ng guy <finh trong Pbh A
cua mi.ic Tieu Chuin.

2. Nhii'ng gi(y tai cap se dl!l1c ky thuin dtfa tren nhii'ng quy (ijnh trong phin B
cu.a ph,n Mltc D" Cua Djch Vt>.

3. Chi trong tntcmg h<;"Jp khln ci"p. nhii'ng Quan Bo'c Yung mdi Icy thu4n d6n
nlm (5) ngay Djch Vt} Hf> Tn;J ma khong cin Sr/. d6ng y cua nhii'ng nhin
vien RCOC khac. Sau then h2J.n nay, gia'y cho phep phai dti'QC duy�t xet 1,i
va cha'p thu�n bcli tim ly gia, y ta cu.a RCOC, hay nhimg nhan vien d�c chi
djnh khac cua RCOC.
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NHUNG DlCH V\J TAM LY, KH.A.I B�O VA SUA DOI H.ANH VI 

B\nhNghia 

Nhimg djch VV. tim ly, khai dfo va su'a ct6i hanh vi ctUVC djnh nghia la ohilng dich 
vv. ( cbing )u.ln nhli thim djnh tim ly, httttng din khii &Jo cho ca nhAn va gia dmh,
ohilng dich V\l phin tfch di sita d&i hanh vi, va nhilng ltfp httctng din pbv huynh)
4tt«1c cung ci'p bm nhilng nha chuyen mcln co thim quyin ctl giup cho llglim b�nh
va/hay gia dinh doi ph6 him hi�u vm nhllng vln dt! lien he dln khuylt tf}t phat
tri�n cua ngttoi tieu th\l.

QuyBjnh 

A. Tieu chwhl

RCOC c6 th! tai tr(j nhfi'ng djch Vt.I tam ly, khai d�o hay nhii'ng dich Vl,1 sita d6i hanh 
vi neu djch Vl,l du(Jc yeu du da dU'c;JC Ban Lien Nganh/Ban Ho�ch E>inh duy�t xet 
va d� nghi. Nhitng ngo�i l� se dttqc xet theo tll'ng tntC1ng hcJp. 

Nhilng dieu sau day se dtt(Jc nhan vien cu.a RCOC ct1'u xet khi ky thu4n nhung dich 
v1.:1: 

1. Nhu ciiu phai CO nhO'ng djch Vl:l V� tam ly, khai d�o hay nhiYng djch Vl,l giup SU'a

d6i hanh vi lien h� den khuyet tit phat triEn cua ng11c1i �nh.
2. Nglfcfi b�nh va gia dtnh, cin nhii'ng djch Vt} ve tam ly, khai d�o hay nhii'ng dich

Vt} giup sii'a d6i hanh vi, dll'(fc ky VQng la se sit dt}.ng nhung ngu6n t6ng quat
hitn co, ching h<1,n. nhii'ng cd quan do Medi-Cal/Cal-Optima tai tr(J, Vi�n Sue
Khoe Tam Than cua C�ng E>6ng, hay nhung ngu6n ti! nhan, ch&ng h�n nhu' quy
ky thac ciia ngU'oi b�nh.

3. Khong co m¢t ngu6n trc;I giup t6ng quat hoijc tu' nhan nao hi�n co cli tai trq cho
dich V\}, Va nhil'ng Sl:f tU' Choi khong chju cap cijch Vl,1 pha.i du'(fC ghi trong h6 Sd.

4. RCOC se khong cho phep tai tr(J ba't cu' nhil'ng djch Vl} nao ve tam ly, kha.i d,o
hay nhimg djch v� giup su'a ddi hanh vi dr.t(Jc coi la co tinh thfr nghi�m.

\ 
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B. Nbimg Muc D6 Cua Dicb Vu

Nhung nhu ciu cua ngu'c1i b�nh se dl!Qc Ban Lien Nganh/Ban Ho;ch f>jnh duyet
xet. Nlu nhan vien ciia RCOC khong th� ky thuin yeu du mua djch � vi va'n dt!
luit l�. hay vl phai dlfa tren phltdng thllc thlfc hi�n t6t nhat, hay vl sq khac bi�t y
kiln, nhan vien cu.a RCOC se thao lufn vdi ngu'm �nh va/hay gia dinh v� ba't ell'
quan tam nao ho�c tlm nhil'ng giai phap khac. Nhung dich V\1 sau diy c6 th6 dttc;Jc
cung ca'p; nhii'ng ngo�i I� se dttc;,c xet theo titng tntong hQp:

1. Nhttng Djch V1,1 v� Sua E>6i Hanh Vi

Nhii'ng djch v1.,1 vf; su'a d6i hanh vi tuin theo nhii'ng nguyen t!c ciia vi�c phan
tich hanh vi t1ng d\lng va (htQC thilt djnh d� giop cho nhfi'ng ngltcfi tieu th\l hQC
hoi nhO'ng ky nang t1ng dl;mg Va Xii hcji, cung h:ic giao dl}C ph\l huynh hoiC
nhung ngl!f1i cham soc chinh trong vi�c su d1,mg mQt each hfi'u hi�u nhfi'ng h6 tr<!
cho vi�c thay d6i hanh vi theo hl!dng tich ctfc. Nhii'ng djch VIJ su'a d6i hanh vi
dl!qc ca nhan h6a di dap ttng n�img nhu c!u ciia ngttoi tieu th1,1.

q 

D� gilip cho vi�c hi�u ro nhii'ng nguyen tlic can ban ciia ABA va d� gia tang
·xac SUat thanh Cong, ph\l huynh Va nhiJ'ng ngl!c1i cham SOC khac du'QC d� nghj
tham dlf nhung bu6i h¢i hQc v� va'n d� ki�m soat hanh vi do RCOC t6 chttc
ho�c qua nhttng ng.u6n tai nguyen c<)ng d6ng:

a. RCOC c6 th€ tai trc, m9t SI/ thim dinh clap l1'ng dttc;Ic Hu'dng Din v� St!
Thim E>jnh Toan Di�n cua RCOC va do m(>t nha chuyen mon c6 thim
quyc!n thlfc hi�n, va ngl!Cfi nay c6 ky giao keo voi trung tam vung. khi it nha't
mQt trong nhO'ng tieu chu.in du'oi day dtt(:Jc thoa:

i. Nguoi tieu th1.,1 co nhii'ng hanh vi co th� lam can trd kha nang ciia ngtte1i
t.y di s6ng trong m<)t moi tnte1ng it bj go b6 nh!t va/hay co th6 lam giam
kha nang Cua nglt<:1i ay trong Vi�c tham gia vao CUQC s5ng CQng d6ng;
hoijc

11. Nguc1i tieu thl;l c6 nhirng hanh vi c6 th€ lam nguy h�i cho sti'c khoe ho�c
Sr/ an loan cua ngltcti iy hoi}c cho Su"C khoe boijc SI! an toan cua nhii'ng
ngltcti khac; hoij.c

iii. Ngtte1i tieu thi.i khong c6 nhimg ky nang u'ng dl}ng thich h<Jp theo tu6i ct.ia
mlnh ho�c khong c6 nhii'ng ky nang thl!c hi�n (ch!ng h{ln nhu va'n d�
tieu ti�u. mij.c qu!n ao, an u6ng) la n�n tang cho vi�c h<)i nM.p vao xii
h<}i va gia tang st! t1.f l�p.
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b. RCOC co thi mua nhttng djch vq. sua d5i hanh vi sau khi mQt sit thim dinh
toan di�n du'QC thl!C hi�n va mQt ban hoc1,ch dinh chtta ttj du'QC m{)t nha
chuyen mon c6 th!m quyan va co ky giao keo vdi mQt trung tam vung �
nghi. Ban ho�ch dinh co tinh ngan ngll'c nay phai xac djnh ro nhtlng ffi\IC

tieu dai hc1,n. ngifo hc1,n, nhi?ng ke't qua do lr.tc1ng dtt<;tc. tin $5 cua Sr/ danh gia
theo dinh kS, va mll'c d¢ djch v1:1 cho ng1.te1i tieu th1=1 va nhil'ng ngu'l1i chim soc
chinh ciia hQ. Ban ho�ch djnh cling phai cho th!y la ngu'cfi tieu th\1 c6 kha
nang trong vi�c sli'a d6i hanh vi va gia dlnh/ngttoi cham s6c ddng y thl,Cc
hi�n nhi?ng yeu ciu ma ban ho�ch djnh d� ra.

C. Nhii'ng djch v1:1 v� sii'a d6i hanh vi se khong Vu'<;jt qua thi lo�i. mll'c dQ, s6
lu'Qng va thoi gian tht1c hi�n du<;Jc Ban Lien Nganh/Ban Ho�ch E>jnh coi la
c!n thie't di dit dttQc nhiJng mile tieu d� ra trong ban ho�ch dj.nh chumig
trlnh ca nhan ciia ngttoi tieu th1,1 (IPP) hay trong ban ho�ch djnh djch v� dtc
thu ciia gia dlnh (IFSP).

1. M6i djch v1:1 si'ta d6i hanq vi. theo sau m(>t si,t danh gia se1 khoi v�
(nhtlng) hanh vi dttqc xac dinh, phai duqc b!t d!u sau khi Ban Lien
Nganh/Ban Ho�ch E>jnh cha'p thu�n nhii'ng m!Jc tieu dai �n va ng!n h�n
du'qc nh!m tdi.

ii. Tat ca nhii'ng dich Vl,l si'ta d6i hanh vi se dU'QC danh gia ve mijt hiru hi�u
theo djnh ky dtt(fc de ra trong ban ho�ch djnh chii'a ttj. nhli'ng it nhat la
m6i ba thang.

iii. Tntdc khi quye't dtnh tilp U.J.C, di�u chinh, hotc cha'm dU't nhil'ng djch VI) 

su'a d6i hanh vi, sl{ do l11e1ng nhil'ng m1.1c tieu ngin h;;ln ctia nhung hanh vi
XaC djnh trong ban ho,ch djnh chii'a ttj da dU'QC d6ng y phai dl!QC duytt
xet l�i. SL! danh gia ve kha nang cua ph1,1 huynh/ngu'<1i cham s6c trong
vi�c th\l'c hi�n nhii'ng ho,ch dinh chil'a tri nay trong cac moi trttong s6ng
CU.a nglfc)i �nh phai dt.t<;fc dlta vao ban hOl).Ch djnh di bao dam Stj ph6
quat h6a CUa nhii'ng ky nang hQC hoi dlt<;jC.

iv. Nhimg djch vi} sii'a d6i hanh vi cha'm du't khi nhilng m1:1c tieu ng!n hl).n
dU'<;Jc d6ng y va xac djnh trong ban hol).ch dinh chil'a tri da dtt(1c hoan tat.

V. Neu Sf! tien bQ trong nhii'ng ffilJC tieu ng4n h<1-n cho vi�c su'a d6i hanh Vi
khong d�t dU'(JC, nhi1ng kh6 khan cho Sl:f tien bi) se dltc;1C Ban Lien
Nganh/Ban Ho;;tch E>jnh xem xet l�i d� quyet djnh xem la nhil'ng djch Vl:l
SU'a d6i hanh Vi nen dU'<;fC tiep tl)C, dieu chinh, hoijc cham dU't.

vi. Nhil'ng djch V\l sita ddi hanh vi phai nhan ml).nh de'n vi�c SU dlJ,ng nhO'ng
st! h6 tr(J cho nhii'ng hanh vi tich clfc. Nhi'i'ng tie'n trlnh ngan ngi:ra hanh vi
phiii dl!<_1c Ban Lien Nganh/Ban Ho�ch E>inh duy�t xet va chap thuin,
trong do co St1 tham dlf cua m<}t Chuyen gia Phan tich Hanh vi hay mot
tam ly gia cua RCOC.
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vii. NhO'ng thu 11.)C co tinh gidi �n se cbt<;fc duy�t xet them bdi m9t Chuyen
gia c6 thfi'.m quy�n cua RCOC. ngt1<1i nay c6 thi gioi thi�u ke'ho�ch
ngan ngii'a cho Uy ban Duy�t xet Vi�c Sira f>5i Hanh Vi cua RCOC theo
Luijt cua E>i�u Khoan 17.

2. Khai D�o

Nhung djch Vl,l dUQC CUng Cap Se dap ung nhu du CUa ngll'Cfi tieu thl} Va/hay gia
dinh. Vi�c hi.tong din khai d�o co thi dU'qc thf/c hi�n du'di hlnh thu'c tri. litu ca
nhan. gia dinh ho�c nh6m. Thl!CSng thi nhung bu6i hl!dng din mang tinh ttj li�u
nhu' the se khong Vu'Qt qua m9t lin moi tuan, Va s() lan ttj li�U can thiet se Can

CU' vao nhung nhu c§.U CU.a ngu'c1i tieu th"Q, Va/hay gia dinh Va theo nhung tieu
chuln trong c9ng d6ng.

3. Nhirng Thim f>inh Tam Ly

Nhirng th,m djnh nay co the dU'QC cung cap bdi nhii'ng nha chuyen mon c6 thim
quy�n va co k:9 h<Jp d6ng vdi RCOC,pe'u nhimg ngu6n t5ng quat va tu' nhan
khong c6 san, va neu chung can thiet di cung ca"p nhung chi tiet v� nhu cau

·ng�n ngira hanh vi ndi ngll'c1i �nh, hay nhu cau can khai �o hay di thim djnh
mli'c dQ ho,t d9ng hi�n l'1-i cua ngll'C1i �nh.

a. D6i vdi nhii'ng tre em dang theo hQc nhii.'ng tntc1ng cong, nhimg thim dinh
tam ly hu'c5ng dU'<jc thl,l'c hi�n moi ba nam mc)t Ian do khu h9c chanh va

RCOC se khong lip l�i nhung thim djnh ay.

b. Ngttoi tn.tong thanh se khong dU'(Jc thl!ong xuyen th.im djnh ngo,i trit khi c6

nhii'ng quan tam hay nhu cau dijc bi�t. Nhii'ng nguon t6ng quat se dU'qc SU'
d1,mg khi hi�n hil'u.

4. Nhfi'ng Lop H9c Cho Pht,1 Huynh

NhO'ng djch Vl,1 co th� du(Jc cung cap cho ngl!oi b�nh la cha m�, cung nht! cung
cap cho cha m� ciia ngu'oi b�nh, khi nhii'ng nguoi nay can nhO'ng hiiu biic hay
cin dlt<;jc huan luy�n v� nhii'ng ky nang lam cha m�. Cac lop hQC thltefng la bao

g6m mqt so bu6i hQc, hay trong mqt vai tntong h<Jp, st! hua'n luy4$n ca nhan co
th� dU'�1C cung Cap Voi mQt SO gio dttcjc ky thuin can Cu' tren nhf!ng nhu du cua
ngttcfi tieu tht,J va gia dinh.
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C. Thai Khoang Cua Dich Vu/ SU: Tai Ci"p

1. Nhttng gia'y cho phep mua dich \I\\ thim djnh tam ly va cac ldp hQc cho ph\l
huynh se dlfc;fc ky thu�n cho m<St thcri gian qua- do dich v1,1 yeu ciu du'c;fc cung
ca'p.

2. Gia'y cho phep mua nhi.Yng djch \I\\ t§.m ly, khai d-,.o hay si?a d<Si tinh tmh se
dlt<]C k'.9 thuin va vie't ra Cho mQt thcJi gian khong qua ba thang. f)i�U nay giup
cho Ban Hoich Dinh/Lien Nganh va ca nhttng nhan vien cua RCOC nfi'a, khi
dn thie't, tht;rc hi�n nhC?ng duyet Xet djnh ky de quye't djnh V� S\l' hil'u hieu CUa
djch VlJ.. St;r tai ca'p hay di�u chinh nhii'ng dich v1:1 se du<;1c ky thutn dlfa �n
nhi.Yng nhu ciu cu.a nguc)i tieu thl,l.

¢ 
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NHO'NG DJCHVV Y KBOA VA NRA KBOA 

9'8hNpia 

Nbil'ng dich vv y khoa vl nha kboa &ts;fc dinh nghta ll nbifng djch VII dUqc cuna clp bcli 
nhrtng nhl chuyen m6n c6 t)ty pb6p di cii ti& hotc duy 1Ii tlnb treng S11c kboe cua ngltbi 
�nh. 

SI/ cblm s6c y khoa vl nba. kboa dutang xuyen bay c6 dnh ngl.n ngtra pbii d1fl1c cung clp ciao 
tlr ca abO:Dg bODh Dhln nbu �t pb!n ct\a SI/ duy 1n sd'c khoe. NbiJng Sll cblm s6c y khoa vl 
nha lchoa tbutmg xuy&n pbli � cung d.'p hai uhiJng nau& 11\f gwp c6 sin troog ,:Ong d6ng. 
Phv buynh c6 nich nbitm chfnh tnmg vitc CUD& ctp d't ca nbibtg djc:h vv cbim s6c y vl nba 
khoa cho COD di hQ nblt JDOt pb4n £8n phi blnh tb&DJg cua gia d'inb. Nhfh1g �i �oh tntbng 
tbluh dlt(lc fey vqng ll se bl cung dp nhilng nhu du y vl nba kboa cua 119 qua vie(: st d\lB8 
nbang btnb Vifn sd'c khoe ctla qutn. nhilng cd quan cung c4'p Cal-Optima/Medi-Cal. bay 
nhflilg bio hi4m nt. 

QuyBinb 

A. IMM CJmi'n

Nhirng nhu cju ca nhln cua DgUbi benh sc dltc;'fe Ban Liin Nglnb/Ban Hotch f>inb duyft
xet va quyet djnh. TI(n lrlnb nly sE bao g6m cA viec tbam d,t vl c1ul 9 kitn cua y bi
vl/bay t.c sJ Cl'ia RCOC. Ntu nbin vih cua RCOC lch6ng thi kf lhutn dich VQ. c11*1C y!u
d.u vi v{n dS luJt li, bay vl pbai dPla rin phU'Ong dntc thi,,tc �n t6t nhlt �c vl SJ! kbic
bift '9 kiln, nhin vien c6a RCOC s! thao Iutn vdi ngltM t,tnh vllhay gia dlnh v� nhil'ng
quan dm ho4c 6m nbilng gjji ph4p We. NhO'ng ngoti 1� se dlt\'fe xet theo lbg tn10ng hqp.

RCOC c6 thi pht,t tn, hay tai tn;1 cbo nhitng cbim s6c y vl nba khoa nlu:

I. Nbu du y va nha khoa lien � dtn khuyit 1;3t pbat triSn.

2. Ngimi �nh kbong c6 ngu6n tai tn;1 nlo cho nhiJng djch V\l y vl nha khoa dn thiEL

3. H6 Sd cho th(y lA nguffi btnh di bi t� ch6i nhil'ng djch Ve> (chlng �n.
Cal-Optima/Medi-Cal, CCS, bao bilm) ttt nhil'ng ngu6n trq gitip We.

RCOC c6 th' tai tnJ v� thu6c men ne"u: 

I. RCOC nhi,n dlfc;k: ho sd y khoa ghi nhfn nhu d.u v� thu6c men va toa cua bac si
trong vong ml,\t 11im.

2. Ngtlcli b�nh khong c6 ngu6n tai � nao cho nhii'ng that thu6c men dn thiet.

3. Hci sa cho thly la ngttbi �nb di bj til'cbai nhi?ng djch vi.i (ching h,t1n,
Cal-Optima/Medi-Cal, ba.o hiim.)

4. Nhilng lhu6c men nay nlm rrong danh sach thuoc cua Medi-Cal.

Revised 9/15/22 46



8. 

S. Nbilng thu& men dltc;lc bac si bian toa pbii li6n ht 4'n kbuyft tf.t phit tri&u.

M0t n&O'-i If st 4ttcse tbtlc Iden du c6 bin sao toa thuGc: do b4c sl' vitt trong h4 SCI
vl nf'u ttong h4 sd cilng c6 nhi1Dg gil'.'y � y khoa cho thty tfi sao Dhilng dm6'c d6

· ch d u,.i sao nhi!ng dw6c trong danh deb ala Medi-Cal clnta hate khang c6 l<li
cho nsutsi btnh.

fflalDc Mete H Ctia Qitb vu 

Ban Lien NglablBan Botch f)jnb If di nrJ>i vl nhln vian c6a RCOC c6 tbl k9 11mt11 mOt 
mate dO djcb V\I dm,c y!u du dl/8 tdn nbO'ng nbu du clla ngutJi btnb vl nbilng 4' qbi 
ala mOt aha cbuyeu m8D c6 p{y ph6p. Ntu nbAn vi&! ala RCOC kh6ag *' "1 lb$ dich 
V\I dlt(fc y6u du vl vtn 41 luf.t le, bay vl phii dlJa tren plntdng thd'c dulc bitp t6t nbtt bole 
vi sl/ kbac bi6t 9 ki&, nllln vi!n ala RCOC se tbio lutn vcti usldJi Mah vMtay gia dlDh 
� nbt?ng quan tim botc d.m nhifng giii p11'p We. 

c. '.IMKWnCiiaQkll Vp/SttT41Cla

1. Gity cho phep mua dich VI) se dat\1C kt tbu4n vl vitt ra cbo mOt d1lJi gian qua d6
djch VIJ dlt(fc Jc.t VQng s! dttt;fc cung cf'p.

2. Khi thfoh hgp, bio bi&m bay CaJ�edi-CallMedicare se bi doi tiSn tnt&.
Trong obii'ng tntcSng h(lp Dg()f.i It khi¢ngln quf cda Trung Tim Vlng pbai dla;fc Sil'
dpg tntcfc khi .natn dlt(fc s,t b&i holn Clla bio
hiimlCal-Optima/Medi-CaJIMedicare v1 nhO'ng J9 do Site khoe vl an toln cbo
nglffli bf:nh. Dglfbi cung c!p dich VJ,J bay gia dlnb. se bi tiin 1',i cbo Tnmg Tim
Vbng ngay sau khi nb4n d\tc;fc sf/ b6i holn cua bao hi.Im.

3. Nhimg gity tai c(p cho phep mua djch VI) phii dltg'c duyft xet bai Ban Ll!n Nglnh
va. nhin vi6n cua RCOC, bao g6m ca y � vllbay hie si cua RCOC.
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DUNG CV VA CA.C RANG CUNG CAP 

DjahNpia 

Ovng C\.I va cac: bang cung dp dltqc dinh oghia la cac d1>ng C\\ y kboa b4n va kh6ng Wn. bao 
g4m de x.e lln. bin di, ti l6t, nbilng d¥Jll e1,1 ml giup cho vitc in ulfns, v. v,-ml ngutri btDb 
cln. Vl kbu,«t ttt pbat min cua bQ. mOt s6 .. btnb d.n phii c6 nbl'ng d1)ng C\\ ttq gidp 
thich t1ng 4' gulp hQ duy td bole t6'i da h6a SJ/ sa'na bl J8p cua hq. Nb8'ng bang cans c:l'p la 
nbii'ng d6 kb6ngb&n ml ngd'M benh c6 th& dn d& Mi ph6 v6i mOt th6 lcbin cft,c bitt li&n � 
dtn kbuyit tf.t pbat triln cua bQ. 

QuyBjnh 

A. DuChg(p

B. 

Nbii'n,g nbu clu ca nhln ala Dgld,i i,eah s6 datqc Ban Lian Nglnb/Ban HC>f.ch Dinh duytt
x.ct. Titn trlnh nt.y s6 bao gdm ci vitc tham di/ va &ta 9 kil'n a1a y ta vUJay We si cu
RCOC. Nhffng ngudn tt'1 gwp tdng quat vl tit nbin hi�n hi!D. c6 tbl cung ctp bay mua
nhil'ng tb4' ngttlli bfnh dn. s! du'Qc tlm loi vl st dvnS tritt di. Gia dlnb dltf,fc kt vqng la sE
cung ci'p nhilng dvng � cin bin. chinghf,n nhllxe dly. pt ng4i, v.v ...• vl nbirng hlng
�ng cbo nbil'ng ngutfi con datdi mimi tam tudi cua ho nhtt bQ sE pbii llJn cho obiing ngltc)i
con khac thong bi thuytt ,.t phat lri&n. Nc!u nhln vien ala RCOC kh6ng tb' kj dmtn dich
VI} clu\fc yh c4u vl v& � luf.t le, hay vl pbii dl1a tren phttcblg date thf/C hifn rS't nbtt bof.c
vl slf khac bi�t 9 kiln, nhln vien c&i.a RCOC ·.a tbao lufn v8i ugU'ffi benh vaJhay gia dlnh
v� nhii'ng quan tam hot,c tun nhii'ng giii phip khac.

RCOC c6 thi mua nhil'ng cft:tng C\.I y lchoa bay chinh blob vl cac bang �ng cho ogutli �Db 
lrOng nhil'Dg holn cinh sau ctly, nhimg nro.i Ji se dlt\fe xet tbeo b'l'ng mmng hc;Jp: 

I. N& kh6ng c6 mOt ngu6n tai tI\f hay dich vi.a ffing quit nio men c6.

2. Neu nhu c4u c4n c6 d1,tng c11 hay hang �ng lien he 4'n ldwylt ftt phat triSn.

3. N&l dyng ci.i datc;Jc mOt bac si mo ti vl � djnb bt(fng bcli m('tt nha chuyen m6n
th{ch h,;fp. ching htn nht.t m(>t fri lieu Vien thl ly • theo nfut SI/ UC dinh ala nbin
vienRCOC.

4. Gia dinh c6 m�t ngu6n l�i ntc g�i hf,n.

S. RCOC c6 thE tii tr<! cho ky !h11f.t tn;1 gi�p theo .E>i&u Lutt Early Start trong nhii'ng
ll'!.tiSng hqp khi gia dlnh s! pbai cbiu m(,1 SIi phi tdn ne"u hQ ck)ng bio hi&m rieng bay
mq1 nguAn tdng qua 1.

Nlnlpa Md'c DA Cua Dich vu 

�hil'ng nhu ciu cua ngltcli �nh s! dU'<;Jc Ban Lien Nganh/Ban Hotch Bjnh duytt lit. Tiln 
tnnh nay se bao g6m ca vitc tharn di/ va dlta y kiln cua y ta va/hay bac si cua RCOC. Niu 
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nllin vif:n cda RCOC kb6ng thl kf thu4n dicb Y\l d1t\fC yeu c4u vl v6 d& lu4t 1t. bay vl
pbii � tr&n phltdng dul'c tb1IC hi6n lift nhft hol,c vl SIi kbic bitt j kitn. abSn 'Vian Clla 
RCOC se tbao lutn vdi nsutsi btnh vUiay gia c11nh "' nbOng quan tam bole 1lm nhilDg aw
l)b'p �- Ovng cv vl cic hAng dWlg dttc1C tli tt"1 bcli RCOC s! bao aAm nhi1Da tblt sau; 
nbitng ngoi,i te se d1tf1c xct theo dfng tnihlg bJ1p: 

l. D\mg C\l dtfa ngubi lJenh leu XC "van"

Nbin vitn. ch RCOC se cdu x6t vitc tli trfl nbilng dl}ng co dta nsubi btnb 16n xe
"'van" n6u t!t ci nhilng di,u kitn sau cUy � thoa. cilng vcti nbifng ticu cbuln ct1
dl.ft1(: lif:t � tnflk d6:
a. Nhu c4u tin pbii � chm ten xe lien ht din di&u �n h(tp If cho nhfl'ng

djch VIJ cda RCOC.
· b. N-i l,Onh kMng thi giii' dul1c sd'c nf,ng ala mlah va. nlut tbE'. kh6ng � di

chuyln khoi vl vlo xe lln.
c. Ngll'Oi bfnb dlO;Sc 16 r:u&i vllbay cin ntng 110 pounds bay ban.
d. Viec 511' d\lng du Ian cila ngdJi i,enb kb6ag tbfch hqp.
e. Ngul)i bf:nh tbam di/ vlo clutdng liinh bOi nbtp vao cl)ng ddag. E>i&u Dly

cin pbii ddl;fe gbi ri> uong ffl\lC titu cua bin bo.Jcb djnh IPP.

2. Nbifng Ot,tng Cf# B�n

Nhln vi6n cua RCOC � cd'U x�t vi� tli � mOt xe lln, abilng ctvng C1J bao chin
tay cho vitc di ddng, bay nhil'ng d\lng C1J bin khic ntu nhilng di6u �n sau diy
d�c thoa a)ng vdi nhiJ'ng tieu chui'n di dtl\f(: lift k! tnt&:
a. MOt em be Jch6ng 4uX1c hen, lfi cho ch\tcfng trlnh CCS vl gia dlnh c6 m(\t

ngudn k;fi tut gitti q.n.
b. N& � em � h(Sp lf cho CCS, R.COC se du.ytt xet nbimg tiau chub lli

chanh ala CCS cbo nhiJng gia dlnh c6 lqi bl'c cao di quyit dinb xem RCOC
c6 � giup dlit;fc tren cln ban ngooi If hay kbang.

c. M�t �i ldn khong hqp lt d& dm1c Medi-Cal/Cal-Optima vl co �t
ngudn lqi tut gidi �n.

d. RCOC c6 tM tai trq trong lchi ebb v�c doi ti&n Medi-Cal/Cal-Optima/bio
hi4fm niu Slf cb4m Ire trong vi� c6 dQng C1,1 llm Site Jchoe ngitbi l>enh bj SUy
thoii.

3. Th'1'C phim dinh dlt6ng/theo c6ng tht1'c

RCOC khong tii rrc, nhirng tht,rc phim dinh d&t6ng cho tre mua thltbng xuyb kh6ng
cdn toa bak si. Cbfnh uch ctia RCOC dtli boi cite gia dlnh phii cang &Ung tticb
nhi�m d6i vdi mOt thlnh vicn c6 khuyit tit cu.a gia dlnh ciing gia'ng nmt 11 bq phai
co trach nhi�m d6i vC,i nhilng lhanh vi!n khjc kh6ng bi khuyc!t tit Clia gia dlnb.
RCOC khong thu&g xuyen Iii fll1 nhOng thl/C phlm dinh dlmng cho ngutri l,tnh.
RCOC co thS ta.i trQ nhil'ng tht!C phlm dinh dttang hay theo cong thii'c ntu nhil'ng
lieu chu.in lift ke a tren � thoa. vl:
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a. Kbi �t ngltcfi l>enb cin d�ng dulc pbfm dinh chfflng bay th11c pbf m 1heo
c6ng thitc df,c bitt vl btnh tnJng di d1fC1c gbi nbin uong b6 sd (apia ll
kh6ng pbit min lr!n nbtl'ng mtt blnb th1fang ho4c v& mtt tbl 1:9, bi tmb U.ng
btt tblt<Jng trong viec cd di& nhf.n cblt dinh du'Oft8, vl/bay phli �DS a'ng din
dutc ID.). RCOC c6 thl cdu x�t vitc mua tbJlc pblm tbeo c&lg dutc ntu �n
pbl wqt qui slf tijn dhog d nuOi dlmng mOt ngtttsi ding tudi ml kh6ng bi
khuylt tf.t. vl ngicc,i btnh tbang 11w 1e cho mOt ngu4n t&ng qu6t alo lcb4c.
ccs se tli lJl1 tbl/C pbtm dinh dlmng nly ntu n6 c4n tbitt cbo mOt S\Ckb6
khln y khoa trim trQng. Medi-Cal/Cal-Optima se tli 011 na'u th\tC pMm diah
dltang nly c4n thi'1 df duy tr1 sate khoe. Le pbf se du'(fc dl/8 rin gii bi&u cda
Human Nu1rition Information, Current Cost Sratement-Modente Cost Plan.
Th!m vlo 46, SI/ cb(p tbut,n d?,i h6i toa cu.a bac sl vl mOt mlJC ti6u trong bin
h03Ch dinh IPP.

b. Kbi mOt ngutli t,enh cb ohilng th\CC phlm dinb dUDng vl bf;nh tq.og di c1Jtc1C
gbi trong 116 s<J, RCOC c6 tlli cd'u xet vitc mua tb\fc pblm my °"1 bac si
ri&ng va nhl dinh ditang c6 � � d4ng v6i RCOC d! ngbj l03i th\fC phfm
d6.

4. Ti lot

M�i gia dinh se phli cang ding rich nhit11J lo cho ngatbi bi lchuy6t tf,t trong gia dlnh mlnh 
cung nb1t tu;, phai c o  tnich nmem Mi vdi nhil'ng ngtmi trong gia dinh khang bi khuy& f.4.t. 
Nhilu trc kh6ng bi .kbuydt (tt cling kh6ng dU'QC hui"n luyen hoan roln v& mtt v� smh ti6u 
ti&u cho dtn n lm 4 ho.tc S tu&i. RCOC �ng se tai b'(J � phi mua ti 16t tbeo gut bi&u men

hlnh. RCOC c6 tbi cll'u x.et vifc mua hay cung ci"p mOt phSn tai ttc;f cbo �t dii'ing ti 16t 
trong nhll'ng tn0ng bf;fp sau diy cOng th!m vdi cac ti�u chuin di dlt(fc li�t ke cl tren: 

a. Ngl!lJi �nh ldn hdn ba tu&i.
b. C6 mqt xac quytt cho ring ng!.tl1i tieu thl} se thong thE huin luy� d� vi bj

khuytt tit th& ly ho4c y khoa tdm tn;>ng.
c. RCOC kb6ng �i trl1 cho mOt ngubi �nh dttdi tam tudi c!.I bi dai dim vlo

budi t6i. Nhi,u em be kh6ng bi khuye"t t4,t ciing Ide phii tlnh 1Jlng nly.
d. RCOC se kMng tli tr11 cbo vitc mua ti 16t DE'u ly do ml data tre khong d1a1c

hui'n luyen vi v(n 44 vf sinh 11 il ndi b6 � di lchong theo dudi vie<: butn
luy�n cho em va c6 tli �u trong ho sc1 cu.a ngatili henh gbi nhtn la em be! c6
thl huln luytn dltc;fc Vl SI/ hdn luyfn di thlnh c0ng cl m0t C� khac. ching
htn d nha �ng. MOt l"J> cii ddi tinb tlnh se dlt«;fc cung cl'p cbo sia d\nh.

e. Niu tdn phi mua ti lot 1'0 en mOt g'nh nt,ng cho gia dlnh. Ky vong ciia
RCOC la gia dlnb se sli' dvng nhilng ngu6n tli nguy&n �ng quat.

f. Vi�c cho phep mua djcb V\1 trong vl'n 44 ti l6t c6 thi dll(fc atu xct cho �t
ngl.tcJi ti!u thy. ma di�u ki�n th& 19 li�n � dtn tlnh �ng bit khi k6o dli ca
dt1i trong vi� kilm soit vln d& tieu tilu. NhObg thi d\1 cu.a nbil'ng tlnh tll-ng
nay la: bi cbtm pbit min tim ttC tdm tn;>ng, trong nhilng tlnh trtng tbi ly
nJng vdi nhilng ba't thl.ilng bi'm sinh cua cac Cd quan titu ti&u, nbimg tlnh
�ng khuydt t$t trim trQng � ffl4t cc1 Mp khie"n cbo viec hutn luyen di til�u
trC:, nen khOng th� dltl;fc ho.tc khang thi I.ti tieu ti&u dllng gi� gilc, s11' dt}ng
6ng din ti�u hay cac d\ing c1,1 lo v� ti!u ti�u kllac.
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C. Thai KWg Cua Djda Vy/ S,Tti git

1. Nhil'ng gi4'y cho ph6p mau dieb Y\I pbai dU'c;fc kt thutn vl vi6t ra cho kboing tbbi
pm ma d\lng � bay blog h6a c4n dung du\fcmua. Tmag DhiJDg tntlJng �-naofi
� khi ngln quj cua Tnmg nm Vung pbii Cb,fc aik d9JII tnt& kbi abin d1lql; u,b&
hoan cua bio bi&m/Cal-Optima/Medi-Cal/Medicare vl obOng lf do Site khoe vl an
roan cho Dg1tlJi btnh, agutJi cung cCp dich V\l bay gia dlnb se tri tiSn 1',i cho Truog
Tim V�ng ngay sau khi nh4n ctli'(lc SJ1 b6i holn cua bio bilm.

2. Nbil'ng gi{y cbo pbep mua tbl/C p.b(m dinh dU'8Dg bay lheo c6ng thatc K � kj
thutn tten cln ban ba tlwng va se c!181c duytt x6t tru'& kbi &t,;fc: tai d'p. Nhi1'ng
gity tai ctp cho phep mua dieb VII pbii c6 chO'kf ala y ta ala RCOC.

3. Nhimg gity cho pbep mua ti 16t Bi cfU'c1C kt c:bo mOt tblfi kboina au tb.4ng vl
nhirng gity tai c(p s! 41tc1C cbtp thu4n � trtn nbirng nhu du cua. ft8ltlJi he.nh
Ntu c6 ltd sd cho thty ngatc)'i �ah ldsclng c6 aim Ring M "11f1c buln luytn vf sum.
gi'y cho pbep mua dich vi} c6 th& dm;fc chtp thufn cbo mOt thbi gian dli hem.
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Nllff.NG DICB VtJ XA B(H VA GJAI TRi 

BinbNpfa 

Nb8'ng dicb vv xi � va giii tri ll nhilDg dich vv cung d'.p cbo ngldJi btnh mOt ca hOi pbat 
tri& nhifag kj Ding xi bOi b6a ala bq Va diam d'1 Ylo nbO'ng sinh ho(lt cua gia dmlJ W doln 
nh6m "-i nhl diDg nh\t &'ODS COns d&ag. Nhfblg cQch vv nly c6 tbl d1"1C cung c:{p bcli cd quan 
Pait& and Recreation. Olympics dtc bitl. nhl lhb, tntbng bqc. de vbq h611\f, vl ahOrag 
nsu4n nq gilip kbic c6 sfn ebb nguffi btah. Nht.n vih a1a RCOC si cug c(p cho fl8ltOi 
1,fnh. gia dlnh ch hQ vl nbitng ngU'lfi cung ci'p dicb V\.l nbirns tin tl1'c liiu qwm dS'n nbttng 
npdJJ � c6 trong �DB d6ng. 

QuyDfnh 

A. 1.11P Oe(a

B. 

Trang viec gidi thifu ngutJi henh. gia dinh vl Dhil'Dg naut,i cung cl'p djcb vv nhilng ngu&n
tr(S pp bitn etS crong d)ng Mag, nbirng n!w du ca nhlln ctia ngatbi bfnh si d.tft/c qua rim
va atu x6t bai ph(fi hqp vien dich VlJ., w dly sc 1l mOt ph4n trong titn lrinh lam vitc ch
Ban uen Nganh/Ban Hoich Bjnb. RCOC dflrc)na se k:b6ng mua nhitog dich vv xi hf)i vl
gi!i tri vl ohl?ng dich VlJ. nay phai dllgc cuna ctp bcli gia dlnh. cOna ddng. bay nbitbs ngu4n
t6� quat. bao g&m ca SSI. NEu nhln viin eta RCOC kh6ng tbS ky thuin dicb VV dt.o,c yeu
du vi vtn d& luit It. bay vl phii d1Ja trh pb1i'dng tbttc thf/c bitn t6't nbtt bate v1 Slf We
bitt y kiln. nhln vien ala RCOC sa tb!o lutn vm ngl4'i bfnh vlJbay ,Sia dlnb vi nhilng
quan dm hotc Om nhirng gii.i pbap kbtc. Nhln vi!n cua RCOC c6 tbl ky thu.$n nhil'ng djch
""' xi hQi vl giai tri tr6n mQt cln ban DiO'i le:

l. Neu n6 cln,;fc CWlg ci"p cho gia dlnh dltcti quy dinh di darqc lrinb bly tnt&: vS vln It&
chim s6c tf i gia.

2. Net.i �t chU'dng trlnh ban ngay hay m0t chu'dng trlnh lam vjf:c c6 h6 in, lchAng c6
sin.

3. Mqt sinh hQf.t xi IK}i hay giii lrf se khong dtr(fe ding � thay � cbo mOt cbu'dng
tnnh ban ngly thfch h,;tp co sin.

NbiAlc Md',; 96 Cua Dg vp 

�j chttang trlnh d� cung clp se ruy thu4c vlo nhil'ng nhu du cua ogstlJi l,flnh nh&t di 
dlt(fc xac dinh txli Ban Lien Nglnb/Ban HQJcb E>inh vl dti\tC ky thutn bcli nhi.n vi!n 
RCOC. Neu nhi.n vien ctia RCOC lc:bong tM kf thlfin �t mite dq ala djch VQ dttqc agl!ifi 
benh va.lhay gia dlnh yfu du vl nhO'ng tieu chuln cua RCOC. bay vl pbii di/a tren phu'c:fDg 
tbd'c tblfc bi�n teit nhtt. nhi.n vifn ciia RCOC sc tbao 1114n v«ti ngu'(Ji �nh vi/bay gia dlnb 
vi nhil'ng giii phap khac. 

I . So nga y. gib vi. rein phi se khong vw;n qua s6 J�ng ma n19t chU'<lng trinh ban ngl y 
thich h�p se cung tl'ng nlu no hi�n hihl. 
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I. Nhi!ng gity ph6p mua dich � cho nbil'ng chutfng lrlnh hay nhifng sinb hof,t dlf(fe kt
lhu$n nhU' la vi� chim s6c tJi gia se d"'IC vi&'t ra cho mQt tbbi ht.n la 12. thing. hotc
cho m(\t thlJi b!Jn nh!t djnh nlo d6 ntu sinh .._t nay khOng dlt(fc cuog ctp sutt Dim.

2. Nfu mOt dutdng tdnh ban npy bay mc)t ch\tdDg trlnh lam �c c6 ha UV c6 sln,. mOt
gia'y cho ph6p mua djdl V\l se dtl\fC vi& n cho ml)t lhlfi hf,n tft ba d6n sau tbang hay ii.
hdn oo'u m� cblldng tmlh bannpy ctd;fe kt VQDB ll r6i sc�n bitu.

3. Nhl!'ng gity tai ca'p cbo pbep mua nhirng dich V\l sinb (qt dbg nlnt la vi� claim s6c
'4i gia Se dlt(fc Icy Ydi S'f1 d6q dwfn COi np1Ji �nh, gia dbJh Ya nhU'ng tblnh vicn
We c.'lla Ban Lian Nglnb/Ban Hot.ch E>inb rlng nhii'ng dich vv nay 41 dm;k: cung c{p
va cbo thty Ii. co ich cbo ngutri �nh va gia ctmb.

4. Nbfi'Dg gity cho phep mua nhirng djch vy sinb bott di dU'(Jc cung cfp vl If do ddtu
vifng II# cm1dDg trlnh ban npy dw:h h(;sp ho4C mOt cbu'dng U\nh lam vife c6 h6 lr\1 se
dlt(fc tai d'p. Ju c6 h6 sd cho tb(y rlng �t chu'Ung tdnh ban ngiy tbtch hcjp �n
kb6ng c6, vi ngU'lfi �nh ciu'qc nbtrng pm.1c !qi t& qua Sr/ tbam dt/ c6a bQ vlo sinh �t
xa he.ugiai lri nay.
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NHỮNG DỊCH VỤ XÃ HỘI VÀ GIẢI TRÍ 

Định Nghĩa 

Những dịch vụ xã hội và giải trí được định nghĩa là những dịch vụ cung cấp cho 
người được phục vụ cơ hội để phát triển những kỹ năng xã hội hóa của họ và tham 
dự vào những sinh hoạt của gia đình và đoàn nhóm tại nhà cũng như trong cộng 
đồng. Những dịch vụ này có thể được cung cấp bởi Các Công Viên và Khu Giải Trí 
(Parks and Recreation), Special Olympics, nhà thờ, trường học, các nhóm hỗ trợ, 
hay những nguồn tài nguyên khác có sẵn cho người được phục vụ. Nhân viên của 
RCOC sẽ cung cấp cho người được phục vụ, gia đình của họ và những người cung 
cấp dịch vụ những thông tin liên quan đến những nguồn tài nguyên hiện có trong 
cộng đồng. 

Quy Định 

A. Tiêu Chuẩn
Trong việc giới thiệu cho người được phục vụ, gia đình, hay những người cung cấp dịch
vụ những nguồn tài nguyên hiện có trong cộng đồng, những nhu cầu cá nhân của người
được phục vụ sẽ được xem xét bởi phối hợp viên dịch vụ như một phần trong tiến trình
làm việc của Ban Hoạch Định. RCOC thường sẽ hướng đến những nguồn tài nguyên tổng
quát cho dịch vụ xã hội và giải trí, vì những dịch vụ này nên được cung cấp bởi gia đình,
cộng đồng, hay những nguồn tài nguyên tổng quát, hay ngân quỹ cá nhân (phúc lợi SSI,
tiền lương, v.v.). Nhân viên của RCOC có thể đồng ý chi trả những dịch vụ xã hội và giải
trí liên quan đến khuyết tật nếu các tiêu chuẩn sau được đáp ứng:

1. Nhu cầu về dịch vụ được xác định trong Bản Hoạch Định Chương Trình Cá Nhân
(IPP) của người đó và một kết quả cụ thể đã được phát triển để giải quyết nhu cầu
này.

2. Cá nhân không có các nguồn tài nguyên xã hội hóa hoặc giải trí nào khác cho họ.
3. Trách nhiệm của cha mẹ trong việc chi trả các dịch vụ tương tự cho trẻ vị thành

niên không bị khuyết tật đã được xem xét.
4. Khả năng thanh toán cho các sinh hoạt sử dụng ngân quỹ cá nhân (SSI, tiền

lương, v.v.) của người trưởng thành được phục vụ đã cạn kiệt.
5. Dịch vụ được xác định là một dịch vụ hoặc hỗ trợ chuyên biệt, hoặc một sự thích

ứng đặc biệt của một dịch vụ hoặc hỗ trợ tổng quát, và hướng đến việc làm giảm
nhẹ khuyết tật phát triển của cá nhân hoặc hướng tới việc đạt được và duy trì một
cuộc sống độc lập, hiệu quả và bình thường.

6. Dịch vụ được xác định đáp ứng các quy định cần thiết của Dịch Vụ Gia Đình và
Dựa Vào Cộng Đồng (HCBS), nếu thích hợp.

7. Các ngoại lệ sẽ được xem xét theo từng trường hợp riêng biệt dựa trên quy trình
được nêu trong phần Giới Thiệu về Các Nguyên Tắc Mua Dịch Vụ này.

Ngay cả khi tất cả các tiêu chuẩn trên không được đáp ứng, các dịch vụ xã hội và giải trí 
có thể được coi là một phần của kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi [qua dịch vụ 
thay thế, đỡ tay] (respite) nếu người được phục vụ hoặc gia đình yêu cầu và dịch vụ được 
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xác định cung cấp một khoảng thời gian gián đoạn trong việc chăm sóc và giám sát người 
được phục vụ. 

RCOC cũng có thể tài trợ cho sự hỗ trợ cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham 
gia tích cực vào các sinh hoạt xã hội và giải trí, thay vì phải trả chi phí cho sinh hoạt này, 
nếu Nhóm Hoạch Định xác định được nhu cầu cần thiết và nó được đưa vào Bản Hoạch 
Định Chương Trình Cá Nhân (IPP). 

B. Những Mức Độ của Dịch Vụ
Loại chương trình và mức độ (tần suất) sử dụng nó phải dựa trên nhu cầu của người được
phục vụ và được Nhóm Hoạch Định xác định.

1. Các sinh hoạt xã hội và giải trí có thể diễn ra một lần hoặc hai lần mỗi tuần, tổng
cộng 6 giờ một tuần, nhưng phải được dựa trên tần suất và lượng dịch vụ được
đánh giá và xác định là cần thiết trong quy trình của Nhóm Hoạch Định.

2. Nếu dịch vụ được cho phép là một chương trình cắm trại, một hội trại, tối đa là
hai tuần mỗi năm, có thể được cho phép.

C. Thời Khoảng của Dịch Vụ/Sự Gia Hạn
1. Chiếu theo Bản Hoạch Định Chương Trình Cá Nhân (IPP), các dịch vụ sẽ được

xem xét định kỳ để theo dõi tiến độ và đảm bảo việc tiếp tục là cần thiết.
2. Những sự  cấp phép cho việc Mua Dịch Vụ đối với các sinh hoạt xã hội và giải trí

thường sẽ được viết trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng, do Nhóm Hoạch
Định xác định, hoặc theo khung thời gian cụ thể mà hoạt động đó được cung cấp.

3. Việc Gia Hạn Mua Dịch Vụ cho các sinh hoạt xã hội và giải trí sẽ được chấp
thuận khi có sự đồng ý của Nhóm Hoạch Định là đã có sự tiến bộ hợp lý đối với
các mục tiêu trong IPP và việc tiếp tục dịch vụ là cần thiết.
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