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Liệu Pháp ABA Là Gì? 

Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng là liệu pháp dựa trên bằng chứng. Liệu pháp 
ABA ngăn ngừa hoặc giảm bớt tác động xấu của các hành vi cản trở việc 
học tập và tương tác xã hội.  
 
Mục tiêu của liệu pháp ABA có thể bao gồm: 

• Phát triển hành vi mới, 
• Tăng cường hoặc giảm bớt hành vi hiện tại, 
• Tạo ra các hành vi xuất phát từ môi trường cụ thể, 

• Cải thiện kỹ năng vận động tinh, việc vệ sinh, việc chải chuốt gọn 
gàng, kỹ năng ở nhà, việc tuân thủ giờ giấc và năng lực trong công 
việc,  

• Nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp, và 
• Cải thiện khả năng chú ý, tập trung, kỹ năng xã hội, trí nhớ và khả 

năng học thuật. 
 
Liệu pháp ABA có thể điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Nhà 
cung cấp dịch vụ tự kỷ đủ trình độ có thể thiết kế, thực hiện và đánh giá 
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sửa đổi cho từng người. Liệu pháp ABA bao gồm các hoạt động đánh giá, 
điều trị và theo dõi. Để thay đổi hành vi theo hướng tích cực và có ý nghĩa, 
các nhà cung cấp được đào tạo sẽ sử dụng các chiến lược củng cố tích 
cực và Tiền Đề - Hành Vi - Hậu Quả. 
 
Nhà cung cấp dịch vụ tự kỷ đủ trình độ sẽ giám sát hoặc cung cấp liệu 
pháp ABA trực tiếp. Người này thường là Nhà Phân Tích Hành Vi Được 
Chứng Nhận Của Hội Đồng (BCBA). Chương trình cũng có thể bao gồm 
các chuyên gia trị liệu hoặc kỹ thuật viên hành vi đã đăng ký (RBT). Các 
chuyên gia trị liệu này được đào tạo và giám sát bởi BCBA hoặc Cố Vấn 
Quản Lý Hành Vi. Đôi khi, một người được cấp phép khác sẽ cung cấp 
dịch vụ liệu pháp ABA với vai trò nhà cung cấp dịch vụ tự kỷ đủ điều kiện.  
Những người này bao gồm: 

• Bác sĩ 
• Bác sĩ phẫu thuật 
• chuyên gia vật lý trị liệu 

• chuyên gia liệu pháp nghề nghiệp 
• nhà tâm lý học 
• chuyên gia liệu pháp hôn nhân và gia đình 
• chuyên gia tâm lý giáo dục 

• nhân viên xã hội lâm sàng 
• cố vấn lâm sàng chuyên nghiệp 
• nhà nghiên cứu bệnh học lời nói-ngôn ngữ 

• chuyên gia thính giác 
Tuy nhiên, các dịch vụ được cung cấp phải nằm trong phạm vi kinh nghiệm 
và năng lực của người được cấp phép.1 
 
Liệu pháp ABA có thể diễn ra ở các địa điểm khác nhau. Liệu pháp có thể 
diễn ra tại nhà, tại trường học và trong cộng đồng. Số giờ hàng tuần và 
thời gian của các buổi điều trị sẽ khác nhau. Mọi người thường phối hợp 
và nhận các dịch vụ liệu pháp ABA thông qua học khu, bảo hiểm sức khỏe 
hoặc trung tâm khu vực.  
 
Có nhiều cách khác nhau để nhận và tài trợ cho dịch vụ liệu pháp ABA. 
Việc nhận được dịch vụ và nguồn tài trợ ABA có thể khó khăn. Nói chung, 
bảo hiểm, học khu hoặc các trung tâm khu vực sẽ cung cấp tài trợ cho trẻ 
đủ điều kiện. Để nhận được liệu pháp ABA thông qua chương trình bảo 
hiểm sức khỏe, học khu hoặc trung tâm khu vực, quý vị phải biết loại bảo 
hiểm sức khỏe mình đang có.  
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Nhận Liệu Pháp ABA Thông Qua Chương Trình Bảo Hiểm 
Sức Khỏe 

Nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe chi trả cho liệu pháp ABA. Phần 
này đề cập đến cách nhận tài trợ và dịch vụ thông qua bảo hiểm. Bao gồm 
các chương trình Medi-Cal, các chương trình được mua thông qua 
Covered California, các chương trình cá nhân được mua từ công ty bảo 
hiểm sức khỏe tư nhân và các chương trình sức khỏe do chủ lao động 
mua cho.  

Nhận Liệu Pháp ABA thông qua Medi-Cal 

Medi-Cal có chi trả cho liệu pháp ABA không? 

Có, cho thành viên dưới 21 tuổi.2 Theo phúc lợi Kiểm Tra, Chẩn Đoán và 
Điều Trị Sớm và Định Kỳ (EPSDT) của Medicaid,3 Medi-Cal đài thọ tất cả 
các dịch vụ Điều Trị Sức Khỏe Hành Vi (BHT) cần thiết về mặt y tế cho 
những người thụ hưởng đủ điều kiện.4 Điều Trị Sức Khỏe Hành Vi là danh 
mục dịch vụ Medi-Cal bao gồm liệu pháp ABA.5 Bác sĩ hoặc nhà tâm lý học 
phải đề xuất liệu pháp ABA là cần thiết về mặt y tế. Sự cần thiết về mặt y 
tế dựa trên việc liệu các dịch vụ có khắc phục hoặc cải thiện bất kỳ tình 
trạng thể chất và/hoặc hành vi nào không.6 Medi-Cal không yêu cầu chẩn 
đoán tự kỷ đối với dịch vụ liệu pháp ABA.7 Medi-Cal đài thọ dịch vụ ABA 
đối với chăm sóc trả phí cho dịch vụ và chăm sóc có kiểm soát của Medi-
Cal.8  

Trẻ em có chăm sóc trả phí cho dịch vụ của Medi-Cal sẽ nhận được các 
dịch vụ liệu pháp ABA từ trung tâm khu vực địa phương của trẻ.9 Nếu quý 
vị có chăm sóc trả phí cho dịch vụ của Medi-Cal và muốn khám phá khả 
năng của liệu pháp ABA, hãy liên hệ với trung tâm khu vực của mình để 
thảo luận về dịch vụ và tài trợ. Nếu quý vị có chăm sóc trả phí cho dịch vụ 
của Medi-Cal và không phải là khách hàng của trung tâm khu vực, hãy liên 
hệ với trung tâm khu vực để xác định khả năng đủ điều kiện. Nếu quý vị có 
Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát, hãy liên hệ với chương trình 
chăm sóc có kiểm soát của quý vị và hỏi về các dịch vụ liệu pháp ABA. 
Quý vị cũng có thể trực tiếp đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính 
của mình (tức là bác sĩ nhi khoa) và hỏi về các dịch vụ liệu pháp ABA. 
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Tiêu chí cho dịch vụ liệu pháp ABA theo Medi-Cal là gì? 

• Dưới 21 tuổi. 
• Có đề xuất từ bác sĩ, bác sĩ phẫu thuật hoặc nhà tâm lý học được 

cấp phép rằng các dịch vụ Liệu Pháp Sức Khỏe Hành Vi dựa trên 
bằng chứng là cần thiết về mặt y tế. 

• Ổn định về mặt y tế. 
• Không có nhu cầu về việc theo dõi y tế/điều dưỡng 24 giờ hoặc các 

thủ tục được cung cấp tại bệnh viện hoặc cơ sở chăm sóc trung gian 
dành cho người khuyết tật trí tuệ (ICF/ID).10  

Ai chịu trách nhiệm cho dịch vụ liệu pháp ABA nếu trẻ có 
bảo hiểm tư nhân và Medi-Cal? 

Đôi khi trẻ sẽ được bảo hiểm kép. Khi trẻ được bảo hiểm kép, trẻ có thể có 
Medi-Cal và các bảo hiểm sức khỏe khác. Bảo hiểm sức khỏe bổ sung này 
có thể bao gồm chương trình tư nhân cá nhân hoặc chương trình nhóm tư 
nhân. Nếu trẻ được bảo hiểm kép, trẻ sẽ nhận được dịch vụ và nguồn tài 
trợ cho liệu pháp ABA từ bảo hiểm tư nhân.11 Medi-Cal sẽ chi trả những 
dịch vụ không được bảo hiểm tư nhân đài thọ.12 Ví dụ: quý vị có thể sử 
dụng Medi-Cal với vai trò dịch vụ đồng hành với bảo hiểm tư nhân của 
mình để bù đắp chi phí đồng thanh toán và/hoặc đồng bảo hiểm liên quan 
đến Chứng Từ Bảo Hiểm. Nếu quý vị có bảo hiểm tư nhân và chăm sóc trả 
phí cho dịch vụ của Medi-Cal thì nhà cung cấp ABA của quý vị phải là nhà 
cung cấp chăm sóc trả phí cho dịch vụ của Medi-Cal để được hỗ trợ về chi 
phí đồng thanh toán. Nếu nhà cung cấp ABA của quý vị không phải là nhà 
cung cấp chăm sóc trả phí cho dịch vụ của Medi-Cal, hãy liên hệ với trung 
tâm khu vực để được hỗ trợ đồng thanh toán. 

Tôi có quyền gì nếu tôi không đồng ý với việc từ chối hoặc 
thay đổi dịch vụ của mình? 

Nếu quý vị có chăm sóc trả phí cho dịch vụ của Medi-Cal, quý vị có thể yêu 
cầu phiên điều trần tiểu bang. 
 
Nếu quý vị có Chương Trình Chăm Sóc Có Kiểm Soát, quý vị có thể yêu 
cầu phiên điều trần tiểu bang sau khi:  
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• Quý vị đã hoàn thành quy trình kháng cáo nội bộ của chương trình 
chăm sóc có kiểm soát và đã nhận được thư cho quý vị biết rằng 
chương trình sức khỏe sẽ không cung cấp dịch vụ, hoặc  

• Quý vị không nhận được thư thông báo về quyết định và đã quá 30 
ngày.13  

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về quy trình kháng cáo nội bộ của chương 
trình chăm sóc có kiểm soát bằng cách liên hệ với các dịch vụ thành viên. 
Liên kết dưới đây là danh sách thông tin liên hệ của tất cả các chương 
trình chăm sóc có kiểm soát của Medi-Cal.  
 
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx. 
 
Yêu Cầu Phiên Điều Trần Tiểu Bang 

Quý vị phải gửi yêu cầu phiên điều trần tiểu bang trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày trên thư từ chối.14 Để yêu cầu phiên điều trần tiểu bang, quý vị có thể 
điền vào biểu mẫu “Yêu Cầu Phiên Điều Trần Tiểu Bang” tại 
www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx và 
gửi tới:  

California Department of Social Services  
State Hearings Division  
P.O. Box 944243, MS 19-37  
Sacramento, CA 94244-2430  
 
Quý vị cũng có thể gọi điện để yêu cầu phiên điều trần tiểu bang. Số có thể 
báo bận. Quý vị có thể nhận được tin nhắn để gọi lại sau.  

Số điện thoại miễn cước: 1-800-952-5253  
TTY: 1-800-952-8349 
 
Quý vị cũng có thể nộp yêu cầu phiên điều trần tiểu bang trên trang trực 
tuyến: 
https://acms.dss.ca.gov/acms/page.request.do?page=public.intakeForm. 
 
Tôi vẫn có thể được điều trị trong khi yêu cầu phiên điều trần tiểu bang của 
tôi đang chờ xử lý không?  

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MMCDHealthPlanDir.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
https://acms.dss.ca.gov/acms/page.request.do?page=public.intakeForm
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Có, nếu thông báo đó là thông báo ngừng hoặc giảm dịch vụ. Khả năng đủ 
điều kiện cho “Trợ Cấp Thanh Toán Trong Khi Chờ Đợi”yêu cầu quý vị: 
 

• Yêu cầu phiên điều trần tiểu bang trong vòng mười ngày kể từ: 
o Ngày đóng dấu bưu điện trên thông báo hoặc 
o Ngày gửi thông báo cho quý vị hoặc 
o Ngày trên thông báo cho biết việc điều trị của quý vị sẽ bị 

ngừng hoặc thay đổi. 
• Trình bày rằng quý vị muốn tiếp tục được điều trị trong suốt quy trình 

điều trần. 
 
Có thể mất đến 90 ngày để trường hợp của quý vị được điều trần và gửi 
quyết định cho quý vị. 
 

Nhận Liệu Pháp ABA Thông Qua Bảo Hiểm Sức Khỏe Tư 
Nhân  

Liệu tôi có thể nhận được liệu pháp ABA thông qua chương 
trình được mua qua Covered California không?  

Có. Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Túi Tiền (ACA) năm 2010 yêu cầu các 
chương trình bảo hiểm sức khỏe được bán thông qua Covered California 
phải bao gồm một loạt các phúc lợi sức khỏe thiết yếu.15 Những phúc lợi 
thiết yếu này có thể bao gồm liệu pháp ABA.16 Theo ACA, các dịch vụ điều 
trị sức khỏe tâm thần trong chương trình của quý vị phải giống như những 
gì chương trình cung cấp cho các dịch vụ y tế tương đương. Tất cả các 
chương trình của Covered California phải đài thọ liệu pháp ABA cho những 
người đủ điều kiện.    

Tôi có thể nhận liệu pháp ABA thông qua chương trình cá nhân mà tôi đã 
mua trực tiếp qua công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân không? 

Có, nếu con quý vị có chẩn đoán mắc chứng tự kỷ hoặc rối loạn phát triển 
lan tỏa khác. Luật tiểu bang điều chỉnh chương trình tư nhân. SB 946, có 
hiệu lực từ Ngày 1 Tháng 7 Năm 2012, thường yêu cầu hợp đồng chương 
trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe phải 
cung cấp bảo hiểm cho dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi cần thiết về mặt y 
tế.  Bảo hiểm này bao gồm liệu pháp ABA cho những người mắc chứng tự 
kỷ hoặc các rối loạn phát triển lan tỏa khác. SB 946 áp dụng cho tất cả các 
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chương trình sức khỏe cung cấp hoạt động điều trị tại bệnh viện, về y tế 
hoặc phẫu thuật thuộc thẩm quyền của Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Có 
Kiểm Soát (DMHC) hoặc Sở Bảo Hiểm (DI).17 Nếu con quý vị được chẩn 
đoán không mắc chứng tự kỷ hoặc rối loạn phát triển lan tỏa khác, bảo 
hiểm của quý vị có thể đài thọ cho liệu pháp ABA. Liên hệ với bộ phận dịch 
vụ thành viên của chương trình sức khỏe của quý vị để xem liệu chương 
trình của quý vị cũng có đài thọ liệu pháp ABA cho những người được 
chẩn đoán không mắc chứng tự kỷ hoặc rối loạn phát triển lan tỏa khác 
hay không. 

Tôi có thể nhận được liệu pháp ABA thông qua bảo hiểm sức khỏe do chủ 
lao động mua cho không? 

Luật tiểu bang điều chỉnh các chương trình sức khỏe do chủ lao động tài 
trợ mà được bảo hiểm đầy đủ/tài trợ đầy đủ. Luật tiểu bang điều chỉnh 
chương trình do chủ lao động tài trợ được bảo hiểm đầy đủ/tài trợ đầy đủ 
là SB 946. SB 946 yêu cầu hợp đồng chương trình dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe và hợp đồng bảo hiểm sức khỏe phải cung cấp bảo hiểm như đã nêu 
ở trên. SB 946 áp dụng cho tất cả các chương trình sức khỏe cung cấp 
hoạt động điều trị tại bệnh viện, về y tế hoặc phẫu thuật thuộc thẩm quyền 
của Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát (DMHC) hoặc Sở Bảo 
Hiểm (DI). 

Ngược lại, khi một chương trình là chương trình tự bảo hiểm/tự tài trợ, 
chương trình đó sẽ được điều chỉnh bởi luật liên bang. Mặc dù tất cả các 
chương trình tự bảo hiểm/tự tài trợ đều phải tuân thủ luật liên bang, nhưng 
chủ lao động sẽ tạo ra thiết kế phúc lợi của chương trình. Một số chương 
trình sẽ đài thọ cho liệu pháp ABA, một số chương trình khác thì không. 
Liên hệ với bộ phận dịch vụ thành viên của chương trình sức khỏe của quý 
vị hoặc bộ phận Nhân Sự của chủ lao động của quý vị để xem liệu chương 
trình của quý vị có phải là tự bảo hiểm/tự tài trợ hay không và liệu pháp 
ABA có phải là phúc lợi được đài thọ hay không. Nếu chương trình của 
quý vị không đài thọ dịch vụ liệu pháp ABA, hãy yêu cầu thư bảo hiểm và 
liên hệ với trung tâm khu vực.18 Trung tâm khu vực có thể tài trợ cho liệu 
pháp ABA nếu quý vị có chương trình bảo hiểm sức khỏe tự bảo hiểm/tự 
tài trợ không đài thọ cho các dịch vụ này. Quý vị cũng có thể yêu cầu chủ 
lao động xem xét đài thọ cho các dịch vụ này trong chương trình của họ. 

 



Trang 8 / 20 

Tôi có thể liên hệ với ai nếu bảo hiểm sức khỏe tư nhân từ chối yêu cầu 
bồi thường hoặc yêu cầu của tôi?  

Bảo hiểm sức khỏe tư nhân phải xử lý yêu cầu bồi thường của quý vị hoặc 
trả lời yêu cầu bằng văn bản của quý vị trong vòng 30 ngày.19 Sau khi nhận 
được quyết định từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ, quý vị có thể gửi 
kháng cáo trực tiếp thông qua bộ phận Dịch Vụ Thành Viên của chương 
trình bảo hiểm. Quý vị có thể tìm thấy thông tin liên hệ này trên thẻ bảo 
hiểm của mình hoặc trong sổ tay phúc lợi. Khi gọi điện, quý vị hãy yêu cầu 
nói chuyện với ai đó về kháng cáo liên quan đến chứng tự kỷ hoặc các 
dịch vụ sức khỏe hành vi. Chương trình bảo hiểm của quý vị có thể yêu 
cầu quý vị gửi kháng cáo bằng văn bản. Các chương trình khác có thể có 
quy trình kháng cáo trực tuyến. Bất kể bằng phương thức nào, công ty bảo 
hiểm phải trả lời kháng cáo của quý vị trong vòng 30 ngày.20   

Khi công ty bảo hiểm từ chối yêu cầu của quý vị, họ phải nêu lý do từ chối. 
Họ cũng phải cung cấp tất cả các tài liệu liên quan cho quý vị. Yêu cầu các 
tài liệu này nếu quý vị chưa có. Khi kháng cáo, quý vị hãy bao gồm các 
thẩm định trước đây, chương trình điều trị, mục tiêu và thư từ bác sĩ nhi 
khoa, khu học chánh hoặc trung tâm khu vực của con quý vị. Tất cả các tài 
liệu này phải hỗ trợ chứng minh sự cần thiết về mặt y tế của liệu pháp 
ABA. Giữ các bản sao bổ sung của tất cả các tài liệu này trong suốt quá 
trình kháng cáo. 21  

Các tài nguyên sau đây cung cấp thông tin bổ sung về quy trình kháng cáo 
bảo hiểm tư nhân và SB 946: 

• Nhấp vào đây để xem ấn phẩm của DRC về kháng cáo quyết định 
từ chối của các chương trình sức khỏe tư nhân. 

• Nhấp vào đây để xem ấn phẩm của DRC về SB 946. 

• Nhấp vào đây để xem danh sách tất cả các chương trình thuộc Sở 
Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Có Kiểm Soát (DMHC). 

• Nhấp vào đây for a list of all plans under the Department of Insurance 
(DI). 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=file-attachments/F07201.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/F07101.pdf
https://wpso.dmhc.ca.gov/hpsearch/viewLicensedHealthPlan.aspx
https://interactive.web.insurance.ca.gov/webuser/ncdw_alpha_co_line$.startup
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Liệu Pháp ABA trong Trường Công 

Con quý vị có thể nhận được dịch vụ ABA thông qua chương trình bảo 
hiểm sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, nếu con quý vị cần liệu pháp ABA để 
tiếp cận chương trình giáo dục đặc biệt, trẻ có thể nhận liệu pháp ABA liên 
quan đến giáo dục thông qua học khu. Có những hạn chế trong việc tiếp 
nhận và tài trợ liệu pháp ABA thông qua học khu. Mục này giải thích luật 
liên bang về các chương trình giáo dục đặc biệt, cách yêu cầu Chương 
Trình Giáo Dục Cá Nhân cho con quý vị và học khu sẽ tài trợ cho liệu pháp 
ABA trong những trường hợp nào. Tại California, Đạo Luật Người Khuyết 
Tật điều chỉnh các chương trình giáo dục đặc biệt. 

Đạo Luật Người Khuyết Tật và Tiêu Chuẩn FAPE Là Gì?  

Tại California, luật liên bang và tiểu bang điều chỉnh các chương trình giáo 
dục đặc biệt. Các luật này bao gồm Đạo Luật Người Khuyết Tật (IDEA) và 
Bộ Luật Giáo Dục California. IDEA đặt ra hướng dẫn cho các tiêu chuẩn 
của chương trình giáo dục đặc biệt.  

Học sinh đủ điều kiện hưởng giáo dục đặc biệt có quyền hưởng chương 
trình giáo dục công miễn phí và phù hợp (FAPE).22 “Miễn phí” nghĩa là 
trường công sẽ thanh toán cho chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch 
vụ liên quan — chứ không phải gia đình thanh toán. “Phù hợp” có nghĩa là 
giáo dục đặc biệt đáp ứng các nhu cầu riêng của học sinh. Và giáo dục đặc 
biệt sẽ cung cấp phúc lợi giáo dục cho học sinh. Vì vậy, nếu học sinh cần 
liệu pháp ABA để được hưởng lợi từ trường học, thì học khu phải thanh 
toán cho liệu pháp ABA như một dịch vụ liên quan.23 Đồng thời, FAPE yêu 
cầu các dịch vụ phải đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp với giáo dục từ mầm 
non đến trung học (từ 3 đến 21 tuổi) và tuân theo Chương Trình Giáo Dục 
Cá Nhân (IEP).24  

Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) là gì và làm thế nào tôi có thể yêu 
cầu chương trình này cho con tôi?  

Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) là một kế hoạch bằng văn bản mà 
quý vị và nhóm IEP của học sinh phát triển sau khi trẻ đủ điều kiện nhận 
giáo dục đặc biệt. Nhóm IEP sẽ sửa đổi IEP, tối thiểu là mỗi năm một lần. 
IEP mô tả trình độ học tập, mục tiêu học tập, dịch vụ, các điều chỉnh, sửa 
đổi và việc xếp lớp trong trường của con quý vị.25  
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Bước đầu tiên để nhận IEP là yêu cầu học khu thẩm định con quý vị về 
giáo dục đặc biệt. Quý vị hoặc bất kỳ ai trong nhóm ở trường học của học 
sinh có thể giới thiệu học sinh để thẩm định bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị 
muốn giới thiệu học sinh về giáo dục đặc biệt, hãy gửi yêu cầu bằng văn 
bản ghi ngày tháng cho hiệu trưởng trường học của học sinh.26 Trường 
học phải gửi cho quý vị kế hoạch thẩm định trong vòng 15 ngày sau khi 
nhận được thư giới thiệu bằng văn bản về giáo dục đặc biệt. Khung thời 
gian này bị tạm dừng trong kỳ nghỉ học nhiều hơn năm ngày học (tức là 
nghỉ đông và nghỉ hè).  

Học khu không thể thẩm định học sinh của quý vị cho đến khi nhận được 
sự chấp thuận thẩm định bằng văn bản của quý vị. Đảm bảo nhà trường có 
kế hoạch thẩm định học sinh của quý vị trong tất cả các lĩnh vực nghi ngờ 
khuyết tật. Quý vị có thể ghi vào kế hoạch mà quý vị muốn biết liệu học 
sinh của mình có cần liệu pháp ABA ở trường hay không. Sau đó, ký chấp 
thuận kế hoạch thẩm định, yêu cầu thẩm định bổ sung nếu cần, và nhanh 
chóng gửi lại kế hoạch đã ký cho nhà trường.  

Sau khi học khu nhận được chấp thuận thẩm định bằng văn bản của quý 
vị, học khu phải tổ chức cuộc họp IEP để thảo luận về khả năng đủ điều 
kiện nhận giáo dục đặc biệt của học sinh trong vòng 60 ngày theo lịch.27 Và 
nếu học sinh của quý vị được cho là đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, 
nhóm IEP cũng phải phát triển IEP cho học sinh của quý vị trong cùng một 
khung thời gian. Một lần nữa, khung thời gian này sẽ tạm dừng đối với các 
kỳ nghỉ học nhiều hơn năm ngày học. Học khu nên thảo luận về các nhu 
cầu của học sinh, tạo ra các mục tiêu cụ thể để giải quyết những nhu cầu 
đó và xác định những dịch vụ và điều chỉnh liên quan mà học sinh của quý 
vị cần để đạt được tiến bộ trong các mục tiêu của trẻ.  

Nhóm IEP có thể đồng ý rằng học sinh của quý vị cần các dịch vụ liệu pháp 
ABA tại trường để được hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. Nếu như vậy, IEP 
của con quý vị sẽ bao gồm liệu pháp ABA như một "dịch vụ liên quan". 
Dịch vụ liên quan là bất kỳ dịch vụ nào cần thiết để giúp học sinh được 
hưởng lợi từ chương trình giáo dục đặc biệt của mình.28 “Hưởng lợi từ giáo 
dục đặc biệt” thường có nghĩa là đạt được tiến bộ quan trọng trong việc 
đáp ứng các mục đích và mục tiêu của IEP.29 Tại cuộc họp IEP, phụ huynh 
nên chuẩn bị để thuyết phục nhóm IEP rằng con mình cần ABA để được 
hưởng lợi từ giáo dục đặc biệt. Để biết thêm thông tin về quy trình thẩm 
định và IEP, bao gồm những người phải tham dự cuộc họp IEP và quý vị 
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có thể làm gì nếu không đồng ý với thẩm định của học khu hoặc quyết định 
của nhóm IEP, hãy truy cập. 

IEP của con tôi có thể bị trì hoãn 
không? 

Không. Sau khi tạo IEP, chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên 
quan phải được cung cấp cho trẻ theo IEP. Cơ Quan Giáo Dục Địa 
Phương phải đảm bảo không có sự trì hoãn trong việc thực hiện IEP của 
học sinh, bao gồm bất kỳ trường hợp nào có thắc mắc về việc thanh toán 
cho chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan.30 

Học khu hoặc bảo hiểm của tôi có thanh toán cho liệu pháp ABA không? 

Liệu pháp ABA được cung cấp trong IEP của con quý vị không có nghĩa là 
chương trình bảo hiểm hoặc bên thứ ba tương tự không còn phải cung cấp 
hoặc thanh toán các dịch vụ cho trẻ khuyết tật.31 Medi-Cal và bảo hiểm tư 
nhân phải cung cấp các dịch vụ liệu pháp ABA cho trẻ đủ điều kiện. Trẻ 
nhận được liệu pháp trong môi trường giáo dục hoặc cho các mục đích 
giáo dục không làm giảm trách nhiệm của công ty bảo hiểm đối với việc đài 
thọ cho các dịch vụ cần thiết bên ngoài môi trường giáo dục. 32  

Học khu có thể yêu cầu tôi sử dụng Medi-Cal hoặc các chương trình bảo 
hiểm công khác để thanh toán cho các dịch vụ không? 

Học khu có thể yêu cầu quý vị chấp thuận sử dụng Medi-Cal để thanh toán 
cho các dịch vụ liên quan của học sinh, nhưng quý vị không bắt buộc phải 
cung cấp sự chấp thuận đó. Học khu có thể sử dụng Medi-Cal của trẻ hoặc 
chương trình bảo hiểm công khác để cung cấp hoặc thanh toán cho các 
dịch vụ được cho phép theo chương trình bảo hiểm.  

Tuy nhiên, nếu mục đích của liệu pháp ABA là cung cấp FAPE cho trẻ đủ 
điều kiện, học khu không thể yêu cầu phụ huynh đăng ký hoặc ghi danh 
vào Medi-Cal để chi trả cho dịch vụ.33 Học khu không được yêu cầu phụ 
huynh phải thanh toán chi phí tự trả cho các dịch vụ như thanh toán các 
khoản khấu trừ hoặc đồng thanh toán. Nếu khoản thanh toán khấu trừ 
hoặc khoản đồng thanh toán xảy ra do việc nộp đơn yêu cầu bồi thường 

https://serr.disabilityrightsca.org/#:~:text=Special%20Education%20Rights%20and%20Responsibilities%20%28SERR%29%20The%20Federal,education%20%28FAPE%29%20in%20the%20least%20restrictive%20environment%20%28LRE%29.
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cho dịch vụ, thì học khu có thể thanh toán chi phí mà phụ huynh sẽ phải trả 
theo cách khác.34   

Và học khu không được sử dụng phúc lợi của trẻ theo Medi-Cal nếu việc 
sử dụng đó sẽ: 

• Làm giảm bảo hiểm nhân thọ hiện có hoặc bất kỳ phúc lợi được bảo 
hiểm nào khác; 

• Dẫn đến việc gia đình phải thanh toán cho các dịch vụ được đài thọ 
bởi phúc lợi hoặc chương trình bảo hiểm công và trẻ cần ngoài thời 
gian đi học; 

• Tăng phí bảo hiểm hoặc dẫn đến ngừng phúc lợi hoặc bảo hiểm; 
hoặc 

• Có nguy cơ mất khả năng đủ điều kiện miễn trừ căn cứ theo gia đình 
và cộng đồng của trẻ, dựa trên tổng chi phí liên quan đến sức khỏe.35 
 

Học khu phải có sự chấp thuận bằng văn bản của phụ huynh trước khi tiếp 
cận phúc lợi hoặc bảo hiểm công của trẻ hoặc phụ huynh.36 Nếu phụ 
huynh không chấp thuận việc sử dụng các phúc lợi hoặc bảo hiểm công 
của mình vì sẽ phát sinh chi phí cho các dịch vụ, để đảm bảo FAPE, học 
khu có thể sử dụng quỹ giáo dục đặc biệt để thanh toán cho các dịch vụ.37 

Điều gì sẽ xảy ra nếu phúc lợi công hoặc bảo hiểm sức khỏe công của tôi 
từ chối thanh toán cho liệu pháp ABA?  

Nếu một cơ quan công, không phải là học khu, không cung cấp hoặc thanh 
toán cho giáo dục đặc biệt và dịch vụ liên quan, thì Cơ Quan Giáo Dục Địa 
Phương phải cung cấp hoặc thanh toán cho các dịch vụ một cách kịp 
thời.38 Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương thường là học khu chịu trách nhiệm 
phát triển IEP của học sinh. Hãy xem nội dung phía trên để biết thêm thông 
tin về đài thọ của bảo hiểm cho chi phí liệu pháp ABA.  

Học khu có thể sử dụng bảo hiểm tư nhân của tôi để đài thọ cho liệu pháp 
ABA không?  

Có, nếu quý vị chấp thuận và bảo hiểm tư của quý vị đài thọ cho các dịch 
vụ. Khi các dịch vụ cung cấp FAPE cho trẻ đủ điều kiện, cơ quan công chỉ 
có thể tiếp cận số tiền thu được từ bảo hiểm tư nhân của phụ huynh nếu 
phụ huynh chấp thuận. Phụ huynh phải đưa ra sự chấp thuận mỗi khi học 
khu đề xuất tiếp cận số tiền thu được từ bảo hiểm tư nhân của phụ huynh. 
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Việc phụ huynh từ chối cho phép học khu sử dụng bảo hiểm tư nhân của 
mình không làm giảm trách nhiệm của học khu trong việc cung cấp miễn 
phí tất cả các dịch vụ bắt buộc cho phụ huynh.39  

Bảo hiểm tư nhân đôi khi yêu cầu khoản thanh toán khấu trừ hoặc khoản 
đồng thanh toán cho các dịch vụ. Trong các trường hợp này, học khu có 
thể thanh toán chi phí mà phụ huynh sẽ được yêu cầu thanh toán.40 Bằng 
cách này, học khu có thể tiếp cận bảo hiểm tư nhân và phụ huynh sẽ 
không phải trả phí. Phụ huynh vẫn phải cung cấp sự chấp thuận cho học 
khu để sử dụng bảo hiểm hoặc phúc lợi tư nhân. Nếu phụ huynh không 
chấp thuận việc sử dụng bảo hiểm tư nhân của mình vì sẽ phát sinh chi phí 
cho các dịch vụ, để đảm bảo FAPE, học khu có thể sử dụng quỹ giáo dục 
đặc biệt của mình để thanh toán cho các dịch vụ.41 

Liệu Pháp ABA Thông Qua Trung Tâm Khu Vực 

Thông thường, các chương trình bảo hiểm sức khỏe và học khu sẽ cung 
cấp các dịch vụ và nguồn tài trợ cho liệu pháp ABA. Đôi khi, các trung tâm 
khu vực cũng cung cấp và tài trợ cho các dịch vụ liệu pháp ABA.  Các 
trung tâm khu vực có thể cung cấp và tài trợ cho các dịch vụ liệu pháp ABA 
theo hai chương trình - Chương Trình Bắt Đầu Sớm và Đạo Luật 
Lanterman. Mục này sẽ giới thiệu ngắn gọn về các trung tâm khu vực 
California, Chương Trình Bắt Đầu Sớm, Đạo Luật Lanterman và tài trợ của 
trung tâm khu vực cho liệu pháp ABA. Các trung tâm khu vực cũng có thể 
cung cấp thêm tài liệu về sự cần thiết về mặt y tế đối với chương trình bảo 
hiểm sức khỏe. Ngay cả khi quý vị không có kế hoạch nhận các dịch vụ 
ABA thông qua trung tâm khu vực, quý vị vẫn nên thảo luận về các lựa 
chọn với họ.  

Trung tâm khu vực California là gì? 

Các trung tâm khu vực California điều phối các dịch vụ cho trẻ em và 
người lớn bị khuyết tật phát triển. Có 21 trung tâm khu vực tư nhân, phi lợi 
nhuận ở California. Các trung tâm khu vực trực thuộc Sở Dịch Vụ Phát 
Triển (DDS) và phải tuân theo Tiêu Đề 17 và Đạo Luật Lanterman. Tiêu Đề 
17 điều chỉnh chương trình Bắt Đầu Sớm của California dành cho trẻ sơ 
sinh và trẻ mới biết đi từ 0 đến 36 tháng tuổi.42 Đạo Luật Lanterman điều 
chỉnh các dịch vụ của trung tâm khu vực dành cho người từ 3 tuổi trở lên. 
Các trung tâm khu vực sẽ đánh giá nhu cầu của mọi người và xác định khả 
năng đủ điều kiện nhận các dịch vụ, bao gồm cả liệu pháp ABA.   
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Chương Trình Bắt Đầu Sớm (0 đến 36 tháng) là gì? 

Chương Trình Bắt Đầu Sớm của trung tâm khu vực sẽ cung cấp dịch vụ 
cho trẻ từ 0 đến 36 tháng tuổi. Được phát triển để đáp ứng với Phần C của 
Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (IDEA)43, Chương Trình Bắt Đầu 
Sớm sẽ đảm bảo các dịch vụ can thiệp cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi đủ 
điều kiện. Hệ thống dịch vụ này có cách tiếp cận phối hợp và lấy gia đình 
làm trung tâm đối với can thiệp sớm.44 Đánh giá và thẩm định bằng văn 
bản của các trung tâm Khu Vực sẽ xác định khả năng đủ điều kiện của trẻ 
sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi đối với can thiệp sớm thông qua Bắt Đầu Sớm 

Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi từ 0 đến 36 tháng tuổi có thể đủ điều kiện cho 
Bắt Đầu Sớm nếu đáp ứng được một trong những tiêu chí sau: 

• Chậm phát triển ít nhất 33% trong một hoặc nhiều lĩnh vực phát triển 
về nhận thức, giao tiếp, xã hội hoặc cảm xúc, thích nghi hoặc phát 
triển thể chất và vận động bao gồm cả thị giác và thính giác; hoặc 

• Có nguyên nhân về tình trạng đã biết với khả năng cao dẫn đến 
chậm phát triển; hoặc là 

• Được coi là có nguy cơ cao bị khuyết tật phát triển đáng kể do sự kết 
hợp của các yếu tố nguy cơ y sinh được người có chuyên môn chẩn 
đoán.45 

Các dịch vụ can thiệp sớm sẽ khác nhau. Việc cân nhắc bao gồm các nhu 
cầu phát triển được đánh giá của một người cũng như các ưu tiên và mối 
lo ngại của gia đình được chia sẻ với nhóm Kế Hoạch Dịch Vụ Gia Đình 
Cho Từng Cá Nhân (IFSP). Các dịch vụ can thiệp sớm có thể bao gồm liệu 
pháp ABA. IFSP của trẻ mới biết đi có thể xác định các dịch vụ, bao gồm 
cả liệu pháp ABA, để đáp ứng nhu cầu cá nhân của trẻ.   

Nếu quý vị cho rằng trẻ mới biết đi của mình có thể được hưởng lợi từ liệu 
pháp ABA, hãy liên hệ với trung tâm khu vực hoặc học khu địa phương. 
Trung tâm khu vực hoặc học khu sẽ chỉ định điều phối viên dịch vụ. Điều 
phối viên dịch vụ sẽ giúp quý vị thông qua việc xác định khả năng đủ điều 
kiện và điều phối các dịch vụ liệu pháp ABA.46  
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Con tôi dưới 3 tuổi, có một số đặc điểm giống Tự Kỷ, nhưng chưa được 
chẩn đoán. Liệu trẻ có thể nhận liệu pháp ABA từ trung tâm khu vực 
không? 

Nếu con của quý vị không được chẩn đoán Tự Kỷ, trẻ có thể nhận được 
các dịch vụ ABA từ trung tâm khu vực nếu đáp ứng các tiêu chí đủ điều 
kiện thông qua Bắt Đầu Sớm.47  

Đạo Luật Lanterman (3 tuổi trở lên) là gì? 

Đạo Luật Lanterman là luật của California yêu cầu các trung tâm khu vực 
cung cấp dịch vụ dành cho người từ 3 tuổi trở lên. Đạo Luật đảm bảo 
người khuyết tật phát triển nhận được các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết để 
hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng và trải nghiệm cuộc sống hàng ngày 
như những người không khuyết tật.48 

Để đủ điều kiện hưởng các dịch vụ của trung tâm khu vực theo Đạo Luật 
Lanterman, cá nhân phải có khuyết tật với đặc điểm: 

• Bắt nguồn trước 18 tuổi; 
• Được dự kiến là sẽ tiếp tục vô hạn định, và 
• Biểu hiện khuyết tật đáng kể. 

 
Các tình trạng đủ điều kiện bao gồm Bại Não, Động Kinh, Tự Kỷ, Hội 
Chứng Down, Khuyết Tật Trí Tuệ và các tình trạng khuyết tật khác tương 
tự như Khuyết Tật Trí Tuệ hoặc cần điều trị tương tự.49 Đạo Luật 
Lanterman cho biết các trung tâm khu vực phải cung cấp đánh giá, thẩm 
định và điều phối dịch vụ. Họ cũng phải phát triển Kế Hoạch Chương Trình 
Cá Nhân (IPP). IPP có thể cho biết nhu cầu y tế đối với liệu pháp ABA 
hoặc Điều Trị Sức Khỏe Hành Vi khác. Học khu của trẻ hoặc trung tâm khu 
vực chịu trách nhiệm điều phối các dịch vụ cần thiết và hỗ trợ giáo dục khi 
trẻ được 3 tuổi. Nếu trẻ từ 3 tuổi trở lên, hãy liên hệ với học khu địa 
phương và/hoặc trung tâm khu vực để sắp xếp thẩm định.   

Trung tâm khu vực có cung cấp liệu pháp ABA không và chi phí là bao 
nhiêu? 

Các trung tâm khu vực cung cấp đánh giá, thẩm định và điều phối dịch vụ 
miễn phí cho những người đủ điều kiện. Tuy nhiên, các trung tâm khu vực 
phải xác định và tìm kiếm tất cả các nguồn tài trợ cho khách hàng nhận 
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dịch vụ của trung tâm khu vực.50 Bảo hiểm công hoặc tư nhân nên được 
sử dụng trước tiên cho các dịch vụ cần thiết về mặt y tế như liệu pháp 
ABA. Tại California, Medi-Cal, hầu hết các chương trình bảo hiểm tư nhân 
và các học khu phải tài trợ các dịch vụ ABA cho trẻ em đủ điều kiện. Nếu 
bảo hiểm không đài thọ cho dịch vụ, Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương (học 
khu) hoặc các trung tâm khu vực sẽ mua hoặc cung cấp dịch vụ đó.51  

Nếu Medi-Cal hoặc bảo hiểm tư nhân từ chối yêu cầu của quý vị đối với 
liệu pháp ABA, trung tâm khu vực có thể đài thọ chi phí. Trung tâm khu vực 
sẽ chỉ đài thọ chi phí cho những người đủ điều kiện nhận các dịch vụ của 
trung tâm khu vực. Một trung tâm khu vực không thể tài trợ ABA cho khách 
hàng từ 3 tuổi trở lên mà không nhận được bản sao từ chối trước tiên từ 
bảo hiểm tư nhân và/hoặc Medi-Cal. Trung tâm khu vực cũng phải xác 
định rằng kháng cáo quyết định từ chối sẽ không thành công.52 Nếu quý vị 
nhận được quyết định từ chối của bảo hiểm tư nhân và/hoặc Medi-Cal, hãy 
liên hệ với trung tâm khu vực địa phương của mình để xác định xem liệu 
kháng cáo có thành công hay không. Nếu quý vị chưa đủ điều kiện tham 
gia trung tâm khu vực, quý vị sẽ cần phải đăng ký. 

Trung tâm khu vực có thể tài trợ cho các dịch vụ ABA nếu một người có 
chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân tự tài trợ/tự bảo hiểm. Trung tâm 
khu vực cũng có thể tài trợ cho liệu pháp ABA cho các chương trình bảo 
hiểm sức khỏe có nguồn gốc bên ngoài California. Các trung tâm khu vực 
sẽ không mua dịch vụ mà có sẵn từ Medi-Cal, Medicare, hoặc bảo hiểm tư 
nhân khi khách hàng hoặc gia đình đáp ứng các tiêu chí để được bảo hiểm 
nhưng lại chọn không tìm kiếm bảo hiểm đó.   

Trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các khoản đồng thanh toán, đồng 
bảo hiểm và/hoặc các khoản khấu trừ của tôi không? 

Có. Các trung tâm khu vực có thể đài thọ các khoản đồng thanh toán và 
các khoản khấu trừ nếu thu nhập của gia đình thấp hơn 400% theo Hướng 
Dẫn về Nghèo Đói của Liên Bang.53 Hãy yêu cầu điều phối viên dịch vụ 
trung tâm khu vực của quý vị để được tài trợ đồng thanh toán.  

Tôi không có quyết định từ chối từ bảo hiểm tư nhân hoặc Medi-Cal. Có 
ngoại lệ nào không? 

Có. Các trung tâm khu vực có thể thanh toán cho các dịch vụ hành vi trong 
những khoảng thời gian sau: 
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• Trong khi quý vị đang tìm kiếm bảo hiểm, nhưng trước khi quý vị bị 
từ chối. 

• Đang chờ quyết định hành chính cuối cùng về kháng cáo nếu quý vị 
cung cấp cho trung tâm khu vực bằng chứng rằng quý vị đã kháng 
cáo. 

• Cho đến khi Medi-Cal, bảo hiểm tư nhân hoặc chương trình dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ bắt đầu dịch vụ ABA.54  

Thông tin liên hệ với các trung tâm khu vực California: 

Để tra cứu và liên hệ với trung tâm khu vực địa phương của quý vị, vui 
lòng truy cập liên kết sau do Sở Dịch Vụ Phát Triển California duy trì: 
https://www.dds.ca.gov/rc/listings/.  

Mẹo Chung: 

• Nếu quý vị bị từ chối liệu pháp ABA thông qua chương trình bảo 
hiểm sức khỏe của mình, hãy hỏi lý do bằng văn bản. 

• Tạo bản sao của tất cả các thẩm định, kế hoạch điều trị, mục tiêu và 
thư từ bác sĩ nhi khoa, học khu hoặc trung tâm khu vực của con quý 
vị hỗ trợ chứng minh sự cần thiết về mặt y tế của liệu pháp ABA. 

• Viết ghi chú. Ghi lại ngày quý vị gọi, tên người mà quý vị đã trò 
chuyện và nội dung người đó đã nói.  

• Giữ tất cả các tài liệu hỗ trợ trong một tập tài liệu được tạo cho chủ 
đề này.  

                                     

 

1 Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn, Mục 1374.73(c)(3) 
2 https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/BHT_FAQ_12-18-
18.pdf.  
3 https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/Medi-Cal-
Coverage-for-EPSDT.pdf  
4 Id. 

https://www.dds.ca.gov/rc/listings/
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/BHT_FAQ_12-18-18.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/BHT_FAQ_12-18-18.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/Medi-Cal-Coverage-for-EPSDT.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Documents/Medi-Cal-Coverage-for-EPSDT.pdf
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5   https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx.  Điều Trị Sức Khỏe Hành Vi là 
một danh mục dịch vụ rộng lớn.  Điều Trị Sức Khỏe Hành Vi bao gồm liệu 
pháp ABA và các phương pháp can thiệp hành vi dựa trên bằng chứng 
khác.   
6Id. 
7 Id. 
8 Id. 
9 https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-
cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx. 
10 
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyL
etters/APL2018/APL18-006.pdf. 
11 Id.  
12 Id. 
13 Id. 
14 Id. 
15 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/18022, 
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/156.20. Những phúc lợi sức khỏe 
thiết yếu này bao gồm các dịch vụ Sức Khỏe Tâm Thần và Rối Loạn Sử 
Dụng Chất cùng các dịch vụ Phục Hồi Chức Năng và Hỗ Trợ Khắc Phục. 
16 https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2015-02-27/pdf/2015-03751.pdf. 
HHS định nghĩa dịch vụ hỗ trợ khắc phục là các dịch vụ được cung cấp 
cho một người để đạt được, duy trì hoặc tính toán phần trăm suy giảm đối 
với một kỹ năng hoặc chức năng chưa từng học hoặc có được do tình 
trạng khuyết tật. Ví dụ bao gồm liệu pháp cho trẻ chưa biết đi hoặc biết nói 
ở độ tuổi dự kiến. Các dịch vụ này có thể bao gồm liệu pháp vật lý và nghề 
nghiệp, bệnh học lời nói-ngôn ngữ và các dịch vụ khác cho người khuyết 
tật trong nhiều cơ sở điều trị nội trú và/hoặc ngoại trú.  
17 http://leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_0901-
0950/sb_946_bill_20111009_chaptered.pdf  
18 http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05-
autism/upload/REVAutismFAQs.pdf.  
19 Bộ Luật Bảo Hiểm mục 10169 và 10123.13. 
 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/BehavioralHealthTreatment.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2018/APL18-006.pdf.
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2018/APL18-006.pdf.
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/18022
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2015-02-27/pdf/2015-03751.pdf
http://leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_0901-0950/sb_946_bill_20111009_chaptered.pdf
http://leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_0901-0950/sb_946_bill_20111009_chaptered.pdf
http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05-autism/upload/REVAutismFAQs.pdf
http://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-resources/05-autism/upload/REVAutismFAQs.pdf
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20 Trong một số tình huống, quý vị có thể kháng cáo nhanh. Khi tính mạng 
hoặc sức khỏe lâu dài của một người gặp rủi ro. Hãy hỏi bộ phận thành 
viên của chương trình bảo hiểm của quý vị xem quy định này có áp dụng 
cho quý vị hay không.  
21 https://www.insurance.ca.gov/01-consumers/110-health/60-
resources/05-autism/upload/REVAutismFAQs.pdf.  
22 34 C.F.R. Mục 300.17 Giáo Dục Công Miễn Phí Và Phù Hợp 
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/a/300.17.  
23 20 U.S.C. Mục 1401(29); 34 C.F.R. Mục 300.39; Bộ Luật Giáo Dục 
California Mục 56031. 
24 Tiêu Đề 20 Bộ Luật Hoa Kỳ (U.S.C.) Mục 1401(9); Tiêu Đề 34, Bộ̣ Luật 
Các Quy Định Liên Bang (C.F.R.) Mục 300,17. 
25 https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-4-information-on-
iep-process/4-1-what-is-an-individualized-education-program-iep-and-how-
do-i-request-one-for-my-child/.  
26 https://serr.disabilityrightsca.org/serr-manual/chapter-4-information-on-
iep-process/4-1-what-is-an-individualized-education-program-iep-and-how-
do-i-request-one-for-my-child/.  
27 34 C.F.R. Mục 300.320; Bộ Luật Giáo Dục California Mục 56344 (a). 
Thời gian nghỉ học nhiều hơn năm ngày đó không được tính vào thời hạn 
60 ngày. Ví dụ: Nếu giấy giới thiệu ban đầu cho học sinh nhận giáo dục 
đặc biệt đã được thực hiện 30 ngày trở xuống trước khi kết thúc năm học 
bình thường, IEP sẽ được xây dựng trong vòng 30 ngày sau khi bắt đầu 
năm học tiếp theo. 
28 34 C.F.R. Mục 300.34(a). 
29 County of San Diego v. California Special Education Hearing Office, 93 
F.3d 1458, 1467 (9th Cir. 1996). 
30 34 C.F.R. Mục 300.103 FAPE. 
31 34 C.F.R. Mục 300.103(b) https://sites.ed.gov/idea/regs/b/b/300.103.  
32 34 C.F.R. Mục 300.154 (b)(1)(i). 
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/b/300.154.  
33 34 C.F.R. Mục 300.154 (d)(2)(i).  
34 34 C.F.R. Mục 300.154 (d)(2)(ii). 
35 34 C.F.R. Mục 300.154 (d)(2)(iii). 
36 34 C.F.R. Mục 300.154 (d)(2)(iv) và (v).  
37 34 C.F.R. Mục 300.154 (f)(1). 
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38 34 C.F.R. Mục 300.154 (B)(2). LEA có thể yêu cầu bồi hoàn cho các dịch 
vụ từ cơ quan công phi giáo dục đã không cung cấp hoặc thanh toán cho 
các dịch vụ.  
39 34 C.F.R. Mục 300. 154(e). Xem thêm (f).  
40 34 C.F.R. Mục 300.154 (f)(2). 
41 34 C.F.R. Mục 300.154 (f)(1). 
42 Bắt đầu tại 17 C.C.R. § 52000 đến 52175. 
43 https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr303_main_02.tpl.  
44 IDEA; 20; U.S.C., Mục 1431 và các mục tiếp theo 
45 Bộ Luật của Chính Quyền California: Mục 95014(a). Bộ Luật Các Quy 
Chế California: Tiêu Đề 17, Chương 2, Mục 52022 
46 17 C.C.R. § 52120. 
47 17 C.C.R. § 52022. 
48 https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/02/LA_Guide-1.pdf.  
49 
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode
=WIC&sectionNum=4512 (định nghĩa cho các tình trạng khuyết tật khác).  
50 W.I.C. 4659(a). 
51 34 C.F.R. Mục 300.154 (B)(2). LEA có thể yêu cầu bồi hoàn cho các dịch 
vụ từ cơ quan công phi giáo dục đã không cung cấp hoặc thanh toán cho 
các dịch vụ. 
52  https://www.altaregional.org/sites/main/files/file 
attachments/a_family_guide_to_childrens_services.final1_.word_doc.pdf 
(Bộ Luật Phúc Lợi & Định Chế 4648, 4659, 4685-4689.8). 
53 W.I.C. 4659.1 Mục 7. 
54 W.I.C. Mục 4659. 
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