California’s protection & advocacy system

Tìm Hiểu Cách Tính Số Giờ IHSS
Tháng Sáu, 2018, Ấn Phẩm Số 5611.05 - Vietnamese
Ấn phẩm này giải thích về cách tính số giờ các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia
(IHSS) hàng tháng.1 Ấn phẩm này giả định rằng quý vị đã nộp đơn xin
IHSS, đã thực hiện đánh giá tại gia với Nhân Viên Xã Hội IHSS, và đã
nhận được Thông Báo về Quyết Định (NOA) phê duyệt số giờ. Để biết
thêm thông tin về quy trình nộp đơn xin IHSS, vui lòng xem Cẩm Nang
Thông Tin Cơ Bản Cần Lưu Ý về IHSS , Số 5470.01.2
A) Thông Tin Cơ Bản
(1) Tài Trợ của IHSS
Đầu tiên, điều quan trọng cần phải hiểu các nguồn tài trợ khác nhau cho
IHSS bởi vì nguồn tài trợ (còn được gọi là “chương trình”) mà quý vị được
sắp xếp sẽ xác định số giờ IHSS tối đa hàng tháng có sẵn cho quý vị. Xin
lưu ý rằng “số giờ có sẵn cho quý vị” không có nghĩa là quý vị sẽ nhận
được toàn bộ số giờ đó. Các yếu tố xác định số giờ quý vị nhận được sẽ
được thảo luận trong ấn phẩm này.
Có 4 chương trình IHSS. Mỗi chương trình đều có các tiêu chí hội đủ điều
kiện và số giờ tối đa hàng tháng có sẵn, tùy thuộc vào việc quý vị được coi
là Bị Khuyết Tật Nặng hay Bị Khuyết Tật Nhẹ (quý vị có thể xem thêm về
điều này dưới đây). Các chương trình này là:
Theo như chúng tôi được biết, đây là công thức mà Tiểu Bang sử dụng
để tính số giờ các dịch vụ IHSS. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
2
Ấn phẩm của DRC “Cẩm Nang Thông Tin Cơ Bản Cần Lưu Ý về các Dịch
Vụ Hỗ Trợ Tại Gia” có sẵn tại: Cẩm Nang Thông Tin Cơ Bản Cần Lưu Ý về
các Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia của DRC. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
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•
•
•
•

Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân (PCSP);
Tùy Chọn IHSS Plus (IPO);
Chương Trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS-R); và
Tùy Chọn Lựa Chọn Đầu Tiên trong Cộng Đồng (CFCO)

Quý vị có thể tìm hiểu thông tin về chương trình quý vị đang tham gia bằng
cách xem Thông Báo về Quyết Định3 về việc phê duyệt đơn xin IHSS của
quý vị, hoặc bằng cách hỏi Nhân Viên Xã Hội IHSS.
Bảng sau liệt kê các chương trình và số giờ IHSS hàng tháng có sẵn tối
đa:
Nếu quý vị
Chương được coi là Bị
Khuyết Tật
trình
Nặng (SI) - tối
đa:
PCSP
283 giờ / tháng
IPO

283 giờ / tháng

IHSS-R
CFCO

283 giờ / tháng
283 giờ / tháng

Nếu quý vị
được coi là Bị
Khuyết Tật
Nhẹ (NSI) - tối
đa:
283 giờ /
tháng
195 giờ / tháng

Trích dẫn/ nguồn thông tin

Thông Báo Cho Tất Cả Các
Quận (ACIN) Số I-28-06
Thư Gửi Cho Tất Cả Các
Quận (ACL) Số 11-19
195 giờ / tháng ACIN I-28-06
Tối đa 283 giờ ACL 14-60
/ tháng

• PCSP:
Để hội đủ điều kiện tham gia PCSP, quý vị phải đang nhận được bảo hiểm
Medi-Cal toàn diện4 và người cung cấp IHSS của quý vị không thể là
vợ/chồng hoặc cha mẹ của mình.
• IPO:
Xem Thông Báo về Quyết Định về việc Thay Đổi các Dịch Vụ Trợ Giúp
Tại Gia (IHSS) để xem NOA mẫu. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
4
Bảo hiểm Medi-Cal toàn diện nghĩa là quý vị có thể tiếp cận tất cả các
dịch vụ có sẵn theo chương trình Medi-Cal. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
2
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Để hội đủ điều kiện tham gia IPO, quý vị không đủ điều kiện tham gia
chương trình PCSP vì một trong những điều sau đây:
• (những) người cung cấp IHSS của quý vị là vợ/chồng hoặc cha
mẹ của quý vị,
• quý vị nhận Tiền Ứng Trước,5
• hoặc quý vị nhận Trợ Cấp Bữa Ăn Tại Nhà Hàng.6
i. IHSS-R:
Để hội đủ điều kiện tham gia IHSS-R, quý vị không được nhận bảo hiểm
Medi-Cal toàn diện, hoặc không được nhận bảo hiểm Medi-Cal toàn diện
có sự tham gia về tài chính của liên bang.7 Điều này thường có nghĩa là

Tiền Ứng Trước là một tùy chọn cho người nhận IHSS nhận khoản thanh
toán trước cho các dịch vụ hàng tháng để họ thanh toán trực tiếp cho nhà
cung cấp của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem ấn phẩm của Bộ Dịch
Vụ Xã Hội California, “Tiền Ứng Trước của Chương Trình Dịch Vụ Hỗ Trợ
Tại Gia (IHSS)”. Có sẵn tại đây: Tiền Ứng Trước của Chương Trình Dịch
Vụ Hỗ Trợ Tại Gia (IHSS). (Quay Lại Tài Liệu Chính)
6
Trợ Cấp Bữa Ăn Tại Nhà Hàng được cấp cho người nhận IHSS có đầy
đủ cơ sở vật chất để nấu ăn tại nhà, nhưng do tình trạng khuyết tật nên
không thể sử dụng chúng. MPP 30-757.133(a). Lưu ý rằng nếu quý vị
nhận Medi-Cal qua Trợ Cấp An Sinh Bổ Sung, và quý vị không có đầy đủ
cơ sở vật chất để nấu ăn và lưu trữ tại nhà, quý vị sẽ nhận được Trợ Cấp
Bữa Ăn Tại Nhà Hàng thông qua khoản Thanh Toán Bổ Sung của Tiểu
Bang. Để biết thêm thông tin, hãy xem ACL Số 16-12, có sẵn tại: Ấn Phẩm
của Hệ Thống Cẩm Nang Vận Hành Chương Trình trong Khu Vực
(POMS). (Quay Lại Tài Liệu Chính)
7
California cung cấp bảo hiểm Medi-Cal toàn diện bằng cách sử dụng đô
la tiểu bang và không phải đô la liên bang cho một số nhóm người nhập cư
nhất định. Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung Tâm Luật Pháp và Đói
Nghèo Miền Tây, “Xin và Duy Trì Bảo Hiểm Y Tế dành cho cư dân
California có Thu Nhập Thấp: Hướng Dẫn dành cho Người Bênh Vực
Quyền Lợi,” Chương 1, có sẵn tại: Chương 1: Bao Quát về Tình Trạng Hội
Đủ Điều Kiện Nhận Medi-Cal. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
3
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chương trình IHSS-R dành cho thường trú nhân hợp pháp, hoặc những
người đang cư trú tại Hoa Kỳ bằng cách lách luật.8
ii. CFCO: Tùy Chọn Lựa Chọn Đầu Tiên trong Cộng Đồng
Để hội đủ điều kiện nhận CFCO, quý vị phải hội đủ điều kiện nhận bảo
hiểm Medi-Cal toàn diện có sự tham gia về tài chính của liên bang, và đáp
ứng được mức độ chăm sóc của cơ sở điều dưỡng.9
Nếu quý vị đang tham gia IPO nhưng cũng có thể tham gia CFCO, hãy
xem xét chuyển sang chương trình CFCO. Chương trình CFCO cho phép
số giờ tối đa nhiều hơn (quý vị vẫn cần phải chứng minh đủ điều kiện tham
gia chương trình này), và quý vị có thể được hưởng lợi từ các quy định về
tình trạng nghèo khó của vợ/chồng (xem ấn phẩm của DRC số 5392.01;10
và “Thư của Các Giám Đốc Phúc Lợi Toàn Hạt, Số 17-25.11)
(2) Mức Độ Nghiêm Trọng:
IHSS thiết lập số giờ tối đa hàng tháng tùy thuộc vào việc quý vị được coi
là Bị Khuyết Tật Nặng (SI) hay Bị Khuyết Tật Nhẹ (NSI). Theo quy định
của IHSS, việc quý vị là NSI hay SI được xác định bằng cách cộng thêm số
giờ trong các danh mục này: Chuẩn Bị Bữa Ăn, Dọn Bữa Ăn, Hỗ Trợ Hô
Hấp; Chăm Sóc Đi Tiểu, Đi Cầu; Cho Ăn; Tắm Trên Giường Theo Thông
Lệ; Mặc Quần Áo; Chăm Sóc Kinh Nguyệt; Đi Lại; Vận Chuyển; Tắm Rửa,
Vệ Sinh Răng Miệng, Vệ Sinh Đầu Tóc; Xoa Bóp Da, Chỉnh Lại Tư Thế;
Giúp Sử Dụng Thiết Bị Giả; Các Dịch Vụ Trợ Giúp Y Tế.12
Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Cá
Nhân IHSS, Chương Trình Miễn Trừ Do Sống Độc Lập, và Chương Trình
cho Cư Dân. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
9
Để biết thêm thông tin, hãy xem ACL Số 14-60, có sẵn tại: Thực Hiện
Chương Trình Tùy Chọn Lựa Chọn Đầu Tiên trong Cộng Đồng (CFCO).
(Quay Lại Tài Liệu Chính)
10
Có sẵn tại: Các Chương Trình Medi-Cal của DRC Giúp Quý Vị Sống Tại
Nhà Của Mình hoặc Rời Khỏi Nhà Điều Dưỡng. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
11
Có sẵn tại: Các Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng và các Quy Định Về Tình
Trạng Nghèo Khó của Vợ/Chồng. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
12
MPP 30-7-1(s)(1)(A)-(D); Hướng Dẫn về các Chính Sách và Thủ Tục có
sẵn tại đây: Tiêu Chuẩn về các Dịch Vụ Xã Hội - Chương 30-700 Chương
4
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Nếu quý vị nhận được nguồn trợ giúp thay thế13 cung cấp bất kỳ các dịch
vụ nào ở trên, thì số giờ đó sẽ được cộng vào để xác định xem người nhận
là NSI hay SI, mặc dù những giờ đó không được tính vào nhu cầu dịch vụ
IHSS của khách hàng đó.14
Ví dụ: nếu quý vị đến trung tâm chăm sóc người lớn vào ban ngày và
nhận trợ giúp dọn bữa ăn cho bữa trưa, thì số giờ IHSS hàng tháng
của quý vị sẽ không được bao gồm trợ giúp mà quý vị cần trong việc
dọn dẹp sau bữa trưa. Tuy nhiên, trợ giúp dọn dẹp sau bữa trưa mà
quý vị nhận được tại trung tâm chăm sóc người lớn vào ban ngày tùy
thuộc vào việc quý vị được xác định là “Bị Khuyết Tật Nặng” hay “Bị
Khuyết Tật Nhẹ”. Điều này có nghĩa là số giờ tối đa hàng tháng của
quý vị có thể là 283, hoặc 195, tùy thuộc vào việc quý vị được xác
định là “Bị Khuyết Tật Nặng” hay “Bị Khuyết Tật Nhẹ.”
Quý vị sẽ được coi là SI nếu quý vị nhận từ 20 giờ trở lên trong cách danh
mục trên mỗi tuần.15 Quý vị sẽ được coi là NSI nếu quý vị nhận từ 19 giờ
trở xuống trong cách danh mục trên mỗi tuần.
(3) Đánh Giá Tại Gia
Nhân Viên Xã Hội sẽ đánh giá quý vị tại nhà của quý vị để xác định những
dịch vụ mà quý vị cần và thời gian quý vị cần cho mỗi dịch vụ. Sau đó, nếu
có thể, Nhân Viên Xã Hội sẽ chia theo tỷ lệ một số dịch vụ nhất định, và sẽ
khấu trừ thời gian nếu có các nguồn trợ giúp thay thế khác. Cách Chia
Theo Tỷ Lệ và các Nguồn Trợ Giúp Thay Thế sẽ được thảo luận thêm
dưới đây. Lưu ý rằng dịch vụ giám sát bảo vệ có thể được chia theo tỷ lệ
tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị. Vui lòng xem ấn phẩm của DRC số
5612.01, để biết thêm thông tin.

Trình Dịch Vụ Số 7: IHSS; và Tiêu Chuẩn về các Dịch Vụ Xã Hội - Chương
Trình Dịch Vụ Số 7: Giới Hạn về Chi Phí IHSS. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
13
Các Nguồn Trợ Giúp Thay Thế là các dịch vụ giống như IHSS mà quý vị
nhận được qua các chương trình khác. MPP 30-757.171(a)(2), và MPP 30763.611. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
14
MPP 30-701(s)(1), 30-763.5, 30-761.273. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
15
MPP 30-701(s)(1). (Quay Lại Tài Liệu Chính)
5
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(4) Chia Theo Tỷ Lệ
Khi các dịch vụ IHSS có thể được đáp ứng chung giữa bất kỳ ai trong nhà,
nhu cầu về số giờ cho dịch vụ đó nên được chia theo tỷ lệ.16 Ví dụ, nếu
nhiều người được hưởng lợi từ việc cung cấp dịch vụ liên quan hoặc dịch
vụ nội trợ, thì số giờ để chuẩn bị dịch vụ đó sẽ được chia đều giữa tất cả
những người được hưởng lợi, bao gồm cả những người không phải là
người nhận IHSS trong gia đình.
Ví dụ: nếu phụ huynh mất 100 phút để làm công việc giặt ủi hàng
tuần cho cả 5 thành viên trong gia đình (bao gồm cả phụ huynh và
một người thụ hưởng IHSS), thì thời gian được phân bổ cho người
thụ hưởng IHSS là 20 phút (100 ÷ 5 = 20 phút).
Các loại dịch vụ sau được chia theo tỷ lệ:
- Các Dịch Vụ Nội Trợ và Việc Lau Chùi Nặng;17
- Các Dịch Vụ Liên Quan,18 và
- Giám Sát Bảo Vệ.19
Nếu một dịch vụ không được cung cấp cho nhiều người cùng một lúc, thì
không nên chia theo tỷ lệ dịch vụ đó.
Ví dụ: nếu phụ huynh trong ví dụ trên thực hiện việc giặt ủi riêng cho
con trai mình (và anh ta là người nhận IHSS) do các vấn đề về đi tiểu
và đi cầu, thì việc giặt ủi này sẽ không mang lại lợi ích cho các thành
viên khác trong gia đình. Trong trường hợp này, việc giặt ủi cho con
trai sẽ không được chia theo tỷ lệ giữa bốn thành viên khác trong gia
đình.

16

MPP 30-763.32. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
MPP 30-763.31 (Quay Lại Tài Liệu Chính)
18
MPP 30-763.32. Các dịch vụ liên quan bao gồm chuẩn bị bữa ăn, dọn
bữa ăn, giặt ủi theo thông lệ, mua thực phẩm, các việc mua sắm và nội trợ
khác. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
19
Để biết thêm thông tin về cách chia tỷ lệ của dịch vụ giám sát bảo vệ,
hãy xem ấn phẩm của DRC tương ứng số 5612.01. (Quay Lại Tài Liệu
Chính)
6
17
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(5) Các Nguồn Trợ Giúp Thay Thế Khác:
Các Nguồn Trợ Giúp Thay Thế Khác là các dịch vụ giống như IHSS mà
quý vị nhận được qua các chương trình khác như chương trình chăm sóc
người lớn vào ban ngày, hoặc trường học.20 Sau khi xác định số giờ từ
các nguồn trợ giúp thay thế khác mà quý vị nhận được, Nhân Viên Xã Hội
sẽ trừ thời gian này vào tổng nhu cầu được đánh giá của quý vị.
Ví dụ: Quý vị sống cùng nhà với người cung cấp IHSS của quý vị.
Người cung cấp dọn dẹp sau bữa sáng, và bữa tối cho cả hai người.
Quý vị đi đến trung tâm chăm sóc người lớn vào ban ngày nơi quý vị
nhận trợ giúp dọn dẹp sau bữa trưa. Trong danh mục dọn bữa ăn, có
một cột có nhãn là “Các Dịch Vụ Quý Vị Từ Chối hoặc Quý Vị Nhận
Từ Người Khác.” Trong trường hợp này, trước tiên, Nhân Viên Xã
Hội của Quận sẽ cộng tổng thời gian dọn dẹp sau bữa sáng, bữa
trưa và bữa tối. Sau đó, Nhân Viên Xã Hội của Quận sẽ thực hiện
điều chỉnh, hoặc chia theo tỷ lệ, do các dịch vụ dọn dẹp bữa ăn mà
nhà cung cấp của quý vị cung cấp sẽ có lợi cho cả quý vị và nhà
cung cấp. Điều này có nghĩa là Nhân Viên Xã Hội sẽ chỉ định thời
gian được chia theo tỷ lệ của quý vị cho quý vị trong cột “Số Giờ Dịch
Vụ Quý Vị Cần.” Sau đó, Nhân Viên Xã Hội của Quận sẽ cho biết trợ
giúp về dọn dẹp mà quý vị nhận được từ nguồn trợ giúp thay thế
khác; thông tin này sẽ được liệt kê trong cột “Các Dịch Vụ và quý vị
Từ Chối hoặc Quý Vị Nhận từ Người Khác”.
B) CÁC BƯỚC:
Bước 1 Xác định chương trình và mức độ nghiêm trọng:
Xác định loại chương trình tài trợ mà quý vị đang tham gia bằng cách xem
trang 2 của Thông Báo về Quyết Định đầu tiên mà quý vị nhận được khi
quý vị được phê duyệt nhận IHSS.
Xác định mức độ nghiêm trọng bằng cách cộng thêm số giờ dịch vụ trong
các danh mục có liên quan như đã đề cập trước đó.
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Bước 2 Xác định số giờ IHSS không có giám sát bảo vệ hàng tuần
cần thiết:
Cộng tất cả số giờ IHSS mà quý vị nhận được, trừ đi số giờ giám sát bảo
vệ.
Bước 3 Xác định số giờ giám sát bảo vệ hàng tuần cần thiết:
Để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận dịch vụ giám sát bảo vệ
không, vui lòng xem ấn phẩm của DRC số 5493.01.21 Nếu dịch vụ giám
sát bảo vệ được chia theo tỷ lệ, số giờ được chia theo tỷ lệ sẽ được tính
vào cột “các dịch vụ quý vị nhận hoặc từ chối từ người khác.”
Xem ấn phẩm của DRC số 5612.01 để biết thêm thông tin về cách chia
theo tỷ lệ dịch vụ giám sát bảo vệ.
Bước 4 Tìm tổng nhu cầu số giờ IHSS Hàng Tuần bao gồm cả dịch vụ
giám sát bảo vệ, sau đó tính số giờ hàng háng:
Nhân Viên Xã Hội sẽ cộng số giờ IHSS hàng tuần được liệt kê trong Thông
Báo về Quyết Định của quý vị với số giờ dịch vụ giám sát bảo vệ hàng
tuần.22 Họ sẽ nhân tổng số giờ hàng tuần đó với 4,33 để tìm tổng số giờ
hàng tháng.
Bước 5 So sánh kết quả từ Bước 4 với số giờ tối đa hàng tháng:
Nhân Viên Xã Hội sẽ so sánh kết quả từ Bước 4 với số giờ tối đa cho phép
theo chương trình mà quý vị đủ điều kiện nhận được. Nhân Viên Xã Hội
phải chọn số giờ ít hơn.
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Có sẵn tại: Các Dịch Vụ Trợ Giúp Tại Gia của DRC Giám Sát Bảo Vệ.
(Quay lại Tài Liệu Chính)
22
Vì các phép tính được thực hiện bằng cách sử dụng đơn vị thập phân,
quý vị có thể cần phải chuyển đổi số phút sang đơn vị thập phân bằng
cách chia số phút cho 60. Sau đó cộng số giờ để tìm tổng số giờ và tổng
số phút dưới dạng số thập phân. Ví dụ: 32 giờ và 10 phút. Để tìm đơn vị
thập phân cho số phút: 10 ÷ 60 = 0,1666. Sau đó cộng số đó với số giờ. 32
+ 0,16 = 32,16. (Quay lại Tài Liệu Chính)
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Ví dụ, xem trong bảng ở trang 2, nếu quý vị là NSI, được tài trợ thông qua
chương trình IPO, và được ủy quyền nhận dịch vụ giám sát bảo vệ, quý vị
sẽ chỉ được phép nhận tối đa 195 giờ mỗi tháng. Điều này có nghĩa là
ngay cả khi tổng số giờ hàng tháng của quý vị nhiều hơn 195 giờ mỗi
tháng, quý vị sẽ bị giới hạn ở mức 195 giờ mỗi tháng trong chương trình
IHSS có giám sát bảo vệ. Nếu tổng số giờ hàng tháng của quý vị ít hơn
195 giờ mỗi tháng, thì quý vị sẽ được phép nhận số giờ thấp hơn. Trong
trường hợp này, do quý vị cần số giờ IHSS nhiều hơn số giờ IHSS tối đa
cho phép, NOA của quý vị nên ghi lại nhu cầu chưa được đáp ứng.23
Thuyết minh của trường hợp này cũng phải phản ánh bất kỳ nhu cầu nào
chưa được đáp ứng. Nhân Viên Xã Hội IHSS nên giới thiệu cho quý vị các
chương trình miễn phí của chính phủ, hoặc các nguồn trợ giúp từ cộng
đồng mà có thể giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng. Các thư
giới thiệu này nên được lưu lại trong hồ sơ của quý vị.
C) CÁC VÍ DỤ:
Ví Dụ A
Kramer là một cụ già 85 tuổi cần IHSS có giám sát bảo vệ. Ông sống tại
gia với con trai và con dâu mình. Con trai ông là người cung cấp IHSS của
ông. Không một ai khác trong gia đình nhận IHSS có giám sát bảo vệ. Do
ông là Thường Trú Nhân Hợp Pháp, ông có IHSS được tài trợ thông qua
chương trình IHSS-R.
Bước 1 Xác định chương trình và mức độ nghiêm trọng:
Kramer được tài trợ thông qua chương trình IHSS-R. Khi cộng thêm
số giờ của các danh mục có liên quan được liệt kê trong Thông Báo
về Quyết Định của ông, người ta thấy rằng ông là NSI do ông nhận ít
hơn 20 giờ trong các danh mục áp dụng.
Bước 2 Xác định số giờ IHSS không có giám sát bảo vệ hàng tuần
cần thiết:
Sau khi cộng tổng tất cả số giờ không cần giám sát bảo vệ trong
Thông Báo về Quyết Định của mình, ông có 15 giờ mỗi tuần.
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ACL 13-66. (Quay lại Tài Liệu Chính)
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Bước 3 Xác định số giờ giám sát bảo vệ hàng tuần cần thiết:
Bằng cách sử dụng ấn phẩm của DRC số 5612.01, chúng ta xác định
được rằng Kramer có 143 giờ mỗi tuần cần giám sát bảo vệ.
Bước 4 Tìm tổng nhu cầu số giờ IHSS Hàng Tuần bao gồm cả dịch vụ
giám sát bảo vệ, sau đó tính số giờ hàng háng:
15 + 143 = 158 giờ mỗi tuần
158 x 4,33 = 684,14 giờ mỗi tháng
Bước 5 So sánh kết quả từ Bước 4 với số giờ tối đa hàng tháng:
Theo như bảng được liệt kê ở trang 2, với IHSS-R ở mức độ nghiêm
trọng NSI, số giờ hàng tháng tối đa mà Kramer có thể nhận được là 195
giờ mỗi tháng.
Kết quả trong Bước 4 là 684,14 giờ mỗi tháng lớn hơn so với mức tối đa
quy định của ông ta là 195 giờ mỗi tháng. Vì vậy, số giờ tối đa hàng tháng
mà Kramer có thể nhận được là 195 giờ mỗi tháng. NOA của ông ấy nên
ghi lại những nhu cầu chưa được đáp ứng. Nhân Viên Xã Hội IHSS nên
giới thiệu cho Kramer các chương trình miễn phí của chính phủ, hoặc các
nguồn trợ giúp từ cộng đồng mà có thể cung cấp các dịch vụ nhằm giải
quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng.
Ví Dụ B:
Có bốn đứa trẻ trong một gia đình. Tên của những đứa trẻ đó là Andrew,
Barbara, Carlos và Dante. Mỗi đứa trẻ đều được phép nhận giám sát bảo
vệ. Andrew và Barbara ở trường học 7,5 giờ mỗi ngày, hay 37,5 giờ mỗi
tuần. Carlos và Dante thì học tại nhà. Cả mẹ và cha của chúng là những
người cung cấp IHSS. Do nhu cầu nghiêm trọng của lũ trẻ, người cha chỉ
có thể cung cấp giám sát bảo vệ cho Andrew và Barbara cùng một lúc.
Người mẹ chỉ có thể cung cấp giám sát bảo vệ cho Carlos và Dante cùng
một lúc.
Bước 1: Xác định chương trình và mức độ nghiêm trọng:
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Alexander: Alexander nhận IHSS theo chương trình CFCO. Thông
tin này có trong Thông Báo về Quyết Định phê duyệt đơn xin nhận
các dịch vụ IHSS của em. Bằng cách cộng các danh mục được gắn
sao đỏ, chúng tôi phát hiện ra rằng Alexander là NSI vì em nhận ít
hơn 20 giờ mỗi tuần trong các danh mục áp dụng xác định mức độ
nghiêm trọng. Em nhận 19,85 giờ cho các danh mục được áp
dụng.24
Barbara: Barbara cũng nhận IHSS theo chương trình CFCO. Em là
SI vì em nhận từ 20 giờ trở lên mỗi tuần trong các danh mục áp
dụng.
Carlos: Carlos nhận IHSS theo chương trình CFCO. Em là NSI vì
em nhận ít hơn 20 giờ mỗi tuần trong các danh mục áp dụng.
Dante: Dante nhận IHSS theo chương trình CFCO. Em là SI vì em
nhận từ 20 giờ trở lên mỗi tuần trong các danh mục áp dụng.
Bước 2: Xác định số giờ IHSS không có giám sát bảo vệ hàng tuần
cần thiết:
Alexander: Sau khi cộng tổng tất cả số giờ không cần giám sát bảo
vệ trong Thông Báo về Quyết Định của mình, em có 24,85 giờ IHSS
hàng tuần.
Barbara: Sau khi cộng tổng tất cả số giờ không cần giám sát bảo vệ
trong Thông Báo về Quyết Định của mình, Barbara có 25 giờ IHSS
hàng tuần.
Carlos: Sau khi cộng tổng tất cả số giờ không cần giám sát bảo vệ
trong Thông Báo về Quyết Định của mình, Carlos có 5 giờ IHSS
hàng tuần.
Dante: Sau khi cộng tổng tất cả số giờ không cần giám sát bảo vệ
trong Thông Báo về Quyết Định của mình, Dante có 21 giờ IHSS
hàng tuần.
Trong những tình huống như thế này, hãy tiếp tục tìm thêm một số bằng
chứng thực tế để xem liệu em có thể nhận từ 20 giờ trở lên mỗi tuần trong
một trong những danh mục được coi là “bị khuyết tật nghiêm trọng” hay
không. (Quay lại Tài Liệu Chính)
11
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Bước 3: Xác định số giờ giám sát bảo vệ hàng tuần cần thiết:
Alexander: 46,5 giờ giám sát bảo vệ mỗi tuần
Barbara: 46,5 giờ giám sát bảo vệ mỗi tuần
Carlos: 84 giờ giám sát bảo vệ mỗi tuần
Dante: 84 giờ giám sát bảo vệ mỗi tuần
Bước 4: Tìm tổng nhu cầu số giờ IHSS Hàng Tuần bao gồm cả dịch
vụ giám sát bảo vệ, sau đó tính số giờ hàng háng:
Alexander: Cộng số giờ IHSS hàng tuần được liệt kê trong Thông
Báo về Quyết Định của quý vị, 24,85 giờ, với số giờ dịch vụ giám sát
bảo vệ hàng tuần, 46,5 giờ. Tổng sẽ là 71,35 giờ mỗi tuần. Sau đó
nhân 71,35 với 4,33 để tìm số giờ hàng tháng. Tổng sẽ là 308,9 giờ
mỗi tháng.
Barbara:
25 + 46,5 = 71,5 giờ mỗi tuần
71,5 x 4,33 = 309,5 giờ mỗi tháng
Carlos:
5 + 84 = 89 giờ mỗi tuần
89 x 4,33 = 385,3 giờ mỗi tháng
Dante:
21 + 84 = 105 giờ mỗi tuần
105 x 4,33 = 454,6 giờ mỗi tháng
Bước 5: So sánh kết quả từ Bước 4 với số giờ tối đa hàng tháng:
Alexander: Do Alexander là NSI, nhưng có IHSS được tài trợ thông
qua chương trình CFCO, em hội đủ điều kiện nhận IHSS tối đa là
283 giờ mỗi tháng. Bởi vì tổng số giờ thực tế hàng tháng của em là
308,9 giờ mỗi tháng, số giờ IHSS hàng tháng có giám sát bảo vệ
được cho phép của em thấp hơn số giờ 283 giờ mỗi tháng.
Barbara: Do Barbara là SI, và có IHSS được tài trợ thông qua
chương trình CFCO, em hội đủ điều kiện nhận IHSS tối đa là 283 giờ
12
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mỗi tháng. Kết quả từ Bước 4 là 309,5 giờ mỗi tháng. Số giờ ít hơn
là 283 giờ mỗi tháng, vì vậy, Barbara được phép nhận 283 giờ mỗi
tháng.
Carlos: Do Carlos là NSI, nhưng có IHSS được tài trợ thông qua
chương trình CFCO, em hội đủ điều kiện nhận IHSS tối đa là 283 giờ
mỗi tháng. Bởi vì tổng số giờ thực tế hàng tháng của em là 385,3
giờ mỗi tháng, em được phép nhận tối đa 283 giờ IHSS có giám sát
bảo vệ mỗi tháng theo quy định.
Dante: Do Dante là SI, nhưng có IHSS được tài trợ thông qua
chương trình CFCO, em hội đủ điều kiện nhận IHSS tối đa là 283 giờ
mỗi tháng. Bởi vì tổng số giờ thực tế hàng tháng của em là 454,6
giờ mỗi tháng, em được phép nhận tối đa 283 giờ IHSS có giám sát
bảo vệ mỗi tháng theo quy định.
Ví Dụ C
Hui, cùng em gái Isabella và em trai của mình là Jasper đều nhận dịch vụ
giám sát bảo vệ. Họ sống cùng với cha mình. Hui, Isabella, và Jasper đều
có nhu cầu cao đến mức cha họ chỉ có thể chăm sóc Hui và Isabella cùng
một lúc. Cha họ thuê một người cung cấp IHSS để chăm sóc Jasper. Hui
và Isabella nhận được sự giám sát bảo vệ chung (hoặc có nhu cầu chung
về giám sát bảo vệ) vì cha họ có thể cung cấp giám sát bảo vệ cho cả hai
cùng một lúc. Hui và Jasper ở trường học 6 giờ mỗi ngày, hay 30 giờ mỗi
tuần. Isabella thì học ở nhà, nhưng trong thời gian đó cha của Isabella
phải để ý đến em.
Bước 1 Xác định chương trình và mức độ nghiêm trọng:
Hui: Hui là IPO, và NSI vì em nhận ít hơn 20 giờ mỗi tuần trong các
danh mục áp dụng.
Isabella: Isabella cũng là IPO, và NSI vì em nhận ít hơn 20 giờ mỗi
tuần trong các danh mục áp dụng.
Jasper: Jasper là SI vì em nhận từ 20 giờ trở lên mỗi tuần trong các
danh mục áp dụng.
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Bước 2 Xác định số giờ IHSS không có giám sát bảo vệ hàng tuần
cần thiết:
Hui: Sau khi cộng tổng tất cả số giờ không cần giám sát bảo vệ trong
Thông Báo về Quyết Định của mình, Hui có 12 giờ IHSS không có
giám sát bảo vệ mỗi tuần.
Isabella: Sau khi cộng tổng tất cả số giờ không cần giám sát bảo vệ
trong Thông Báo về Quyết Định của mình, Isabella có 15 giờ IHSS
không có giám sát bảo vệ mỗi tuần.
Jasper: Sau khi cộng tổng tất cả số giờ không cần giám sát bảo vệ
trong Thông Báo về Quyết Định của mình, Jasper có 20 giờ IHSS
không có giám sát bảo vệ mỗi tuần.
Bước 3 Xác định số giờ giám sát bảo vệ hàng tuần cần thiết:
Hui: 54 giờ giám sát bảo vệ mỗi tuần
Isabella: 84 giờ giám sát bảo vệ mỗi tuần
Jasper: 138 giờ giám sát bảo vệ mỗi tuần
Bước 4 Tìm tổng nhu cầu số giờ IHSS Hàng Tuần bao gồm cả dịch vụ
giám sát bảo vệ, sau đó tính số giờ hàng háng:
Hui:
12 + 54 = tổng cộng 66 giờ IHSS mỗi tuần;
66 x 4,33 = tổng cộng 285,78 giờ IHSS mỗi tháng
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Isabella:
15 + 85 = tổng cộng 100 giờ IHSS mỗi tuần;
100 x 4,33 = tổng cộng 433 giờ IHSS mỗi tháng
Jasper:
20 + 138 = tổng cộng 158 giờ IHSS mỗi tuần;
tổng cộng 684,14 giờ IHSS mỗi tháng
Bước 5 So sánh kết quả từ Bước 4 với số giờ tối đa hàng tháng:
Hui: Vì Hui là NSI có IHSS được tài trợ thông qua chương trình IPO,
tổng số giờ tối đa hàng tháng của em là 195 giờ mỗi tháng. Do kết
quả ở Bước 4 cao hơn tổng số giờ tối đa hàng tháng, Hui bị giới hạn
chỉ được nhận 195 giờ mỗi tháng.
Isabella: Vì Isabella là NSI có IHSS được tài trợ thông qua chương
trình IPO, tổng số giờ tối đa hàng tháng của em là 195 giờ mỗi tháng.
Do kết quả ở Bước 4 cao hơn tổng số giờ tối đa hàng tháng, Isabella
bị giới hạn chỉ được nhận 195 giờ mỗi tháng.
Jasper: Vì Jasper là SI có IHSS được tài trợ thông qua chương trình
IPO, tổng số giờ tối đa hàng tháng của em là 283 giờ mỗi tháng. Do
kết quả ở Bước 4 cao hơn tổng số giờ tối đa hàng tháng, Isabella bị
giới hạn chỉ được nhận 283 giờ mỗi tháng.
Ghi chú: Người cha phải cẩn thận để không vi phạm các quy định về làm
thêm giờ của IHSS. Vui lòng xem Ấn Phẩm số 5603.01 của DRC.25

Có sẵn tại: Quy Định Mới về IHSS: Thù Lao Làm Thêm Giờ và Các
Khoản Phí Liên Quan. (Quay Lại Tài Liệu Chính)
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Chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị! Vui lòng hoàn thành bản khảo
sát về các ấn phẩm của chúng tôi và cho biết chúng tôi đã làm tốt đến
mức nào! [Thực Hiện Khảo Sát]
Để được hỗ trợ pháp lý, hãy gọi 800-776-5746 hoặc hoàn thành biểu mẫu
yêu cầu hỗ trợ. Đối với tất cả các mục đích khác, hãy gọi 916-504-5800
(Bắc CA); 213-213-8000 (Nam CA).
Tổ Chức Disability Rights California được tài trợ bởi nhiều nguồn, để biết
toàn bộ danh sách các nhà tài trợ, hãy truy cập
http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html
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