Các dịch vụ tự điều hành
Các dịch vụ tự điều hành là gì?
Các dịch vụ tự điều hành (hay còn gọi là dịch vụ do người tham gia quản lý) giúp quý vị kiểm soát dịch vụ
của mình nhiều hơn đồng thời sẽ có thẩm quyền quản lý các nhân viên của chính quý vị. Nếu quý vị quyết
định tự điều hành, quý vị là ông chủ của các nhân viên chăm sóc trực tiếp của quý vị. Các dịch vụ tự điều
hành của Văn Phòng Trợ Giúp Sinh Sống Độc Lập được cung cấp theo hai cách, Mô Hình Hãng Sở-Người
Tiêu Dùng và Dịch Vụ Theo Cách Riêng của Tôi.
Mô Hình Hãng Sở-Người Tiêu Dùng
Trong Mô Hình Hãng Sở-Người Tiêu Dùng, quý vị là ông chủ của các nhân viên chăm sóc trực tiếp
của quý vị. Quý vị có thể thuê một người bạn, láng giềng hoặc người tin cẩn khác làm nhân viên
của quý vị. Một cơ quan giúp quý vị cấp ngân phiếu lương và khai thuế. Là ông chủ, quý vị có trách
nhiệm:

Tuyển dụng và thuê mướn nhân viên của quý vị

Quyết định mức lương theo giờ của nhân viên quý vị, trong phạm vi mức tối đa qui
định

Huấn luyện nhân viên của quý vị

Xác định các nhiệm vụ công việc và thời gian biểu làm việc của nhân viên dựa trên kế
hoạch dịch vụ của quý vị

Giám sát nhân viên của quý vị và phê chuẩn tờ theo dõi thời gian làm việc của họ

Duyệt xét kết quả công việc của nhân viên

Sa thải nhân viên khi cần thiết
Mô Hình Dịch Vụ theo Cách Riêng của Tôi
Dịch Vụ theo Cách Riêng của Tôi Giống như Mô Hình Hãng Sở-Người Tiêu Dùng, quý vị là ông chu
của các nhân viên chăm sóc trực tiếp cho quý vị. Mô hình Dịch Vụ theo Cách Riêng của Tôi cũng
cho phép quý vị lập ngân sách riêng để mua hàng hóa và dịch vụ dựa trên kế hoạch dịch vụ của
quý vị. Điều này bao gồm các sản phẩm và dịch vụ thường không có sẵn qua chương trình Aging or
Attendant Care Waiver. Trong mô hình Dịch Vụ theo Cách Riêng của Tôi quý vị có thể chọn mức
lương trả cho nhân viên dựa trên ngân sách của quý vị.
Mô hình Dịch Vụ Tự Điều Hành khác với Dịch Vụ theo Mô Hình Cơ Quan như thế nào
Dịch vụ theo Mô Hình Cơ Quan là dành cho những người tham gia không muốn tự điều hành các dịch vụ
của họ. trong Mô Hình Cơ Quan, quý vị sẽ chọn một nhà cung cấp dịch vụ trong danh sách cơ quan đã đuợc
phê chuẩn để cung cấp dịch vụ cho quý vị. Nhà cung cấp dịch vụ mà quý vị lựa chọn sẽ tuyển dụng, thuê
mướn, và quản lý các nhân viên chăm sóc trực tiếp của quý vị. Quý vị cũng có thể quyết định chọn kết hợp
cả dịch vụ Tự Điều Hành và dịch vụ theo Mô Hình Cơ Quan, tùy thuộc vào nhu cầu của quý vị. Cho dù quý
vị chọn mô hình nào đi nữa, điều phối viên dịch vụ sẽ giúp quý vị tuân theo kế hoạch dịch vụ của quý vị.
Tôi có hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ tự điều hành không?
Để sử dụng các dịch vụ tự điều hành, quý vị phải sẵn sàng mong muốn:

Chấp nhận các rủi ro, quyền hạn và trách nhiệm của việc tự điều hành

Chấp nhận các trách nhiệm của ông chủ
Điều phối viên dịch vụ của quý vị có thể cung cấp thêm thông tin và chỉ dẫn về nhiều mô hình khác nhau.
Lựa chọn mô hình dịch vụ là quyết định cá nhân của riêng quý vị.
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