
TỰ QUYẾT ĐỊNH 
Chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Quản  
Lý Tài Chính (FMS) của Quý Vị

Lựa chọn, tự lập, tự do và kiểm soát đang đợi quý  
vị hoặc người thân yêu của mình tại California. 
Làm việc với vòng tròn hỗ trợ của quý vị — bao gồm gia đình, bạn bè và 
có thể là người hướng dẫn tự lập, người lập kế hoạch lấy cá nhân làm 
trọng tâm, và/hoặc điều phối viên dịch vụ Trung Tâm Khu Vực của quý  
vị — quý vị sẽ phát triển kế hoạch độc đáo và ngân sách của mình để 
đáp ứng mục tiêu cuộc sống của quý vị. 

Điều này bao gồm sự hỗ trợ và dịch vụ mà quý vị sẽ cần. Quý vị được đề 
nghị chọn một công ty nhà cung cấp Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính (FMS) 
để giúp quý vị quản lý và thanh toán những dịch vụ này thay mặt quý vị. 

VAI TRÒ CỦA QUÝ VỊ 
Vai trò của quý vị phụ thuộc vào mô hình FMS mà quý vị cần và 
chọn lựa. Nếu quý vị chọn không thuê nhân viên để hỗ trợ và 
chỉ yêu cầu sự hỗ trợ hàng tháng có thanh toán cho các dịch 
vụ, Public Partnerships | PPL có một mô hình “Người Thanh 
Toán Hóa Đơn“ đơn giản. 

PPL cũng có một mô hình “Chủ Lao Động Duy Nhất”, tối đa sự 
chọn lựa và kiểm soát của quý vị đối với người hỗ trợ cho quý 
vị ngoài việc thanh toán hóa đơn cho các dịch vụ của quý vị. 

Quý vị (hoặc người đại diện của quý vị) là chủ lao 
động của nhân viên chăm sóc/hỗ trợ của quý vị 

Quý vị có thể thuê và trả lương cho nhân viên chăm 
sóc/hỗ trợ của quý vị, có thể bao gồm gia đình hoặc 
bạn bè 

Quý vị ấn định mức lương, thuê, đào tạo, lập kế 
hoạch, quản lý và thậm chí sa thải nhân viên chăm 
sóc/hỗ trợ của mình, nếu cần. 

Quý vị hoặc người đại diện của quý vị hướng dẫn các 
dịch vụ được chấp thuận của mình và thương lượng 
các chi phí dịch vụ để duy trì tính tự lập của quý vị.

VAI TRÒ CỦA CHÚNG TÔI 
Chúng tôi là nhà cung cấp Dịch Vụ Quản Lý Tài Chính 
(FMS) được Trung Tâm Khu Vực của quý vị chấp thuận 

Chúng tôi giúp quý vị đăng ký tham gia chương trình 
Tự Quyết Định California. 

 Chúng tôi giúp quý vị chuẩn bị cho vai trò của một 
chủ lao động 

Chúng tôi hỗ trợ đăng ký nhân viên và thực hiện kiểm 
tra lý lịch

Chúng tôi thanh toán các khoản thuế tiền lương của 
quý vị và của nhân viên chăm sóc/hỗ trợ thay mặt quý vị 

Chúng tôi cung cấp cho quý vị bảo hiểm trách nhiệm của 
chủ lao động và thương tật liên quan đến nhân viên

Chúng tôi cung cấp bản kê hàng tháng để giúp quý vị 
quản lý và theo dõi kế hoạch chi tiêu của mình 

Chúng tôi thanh toán các dịch vụ, hoạt động và vật 
dụng thay mặt quý vị

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị trên con đường 
tự quyết định của quý vị

Phí Hàng Tháng của Chúng Tôi Đối Với Quý Vị 
Quý vị thanh toán phí hàng tháng của chúng tôi từ ngân sách SDP duy 
nhất, được chấp thuận của quý vị. Các khoản phí của chúng tôi là tiêu 
chuẩn, được ấn định bởi Sở Dịch Vụ Phát Triển (DDS) và phụ thuộc  
vào mô hình cũng như số lượng dịch vụ mà quý vị cần và chọn. 

$50-$100 một tháng đối với Người Thanh Toán Hóa Đơn | $110-$150 một tháng 
đối với Chủ Lao Động Duy Nhất

 TỔNG QUAN CA SDP 

HỖ TRỢ 
Trợ giúp với cuộc sống hàng ngày trong ngôi 
nhà của quý vị và năng động trong cộng đồng 
của quý vị. 

DỊCH VỤ 
Số tiền cho các hoạt động và vật dụng trong 
nhà của quý vị cũng như trong cộng đồng 
đáp ứng nhu cầu đặc biệt của quý vị. 

Điều đó có thể là đưa đón, sửa chữa nhà 
cửa, vật lý trị liệu, đào tạo kỹ năng và 
thiết bị. 



SỰ KIỆN PPL 
thông tin nhanh 

FMS từng trải nhất 

Hơn 20 năm xây dựng niềm tin 
và sự tin cậy bằng cách ủng hộ 

sự chọn lựa và tự lập 

Trọng tâm của chúng tôi là thanh toán cho các dịch 
vụ và hỗ trợ của quý vị đúng thời hạn trong phạm 
vi kế hoạch và ngân sách chi tiêu được chấp thuận 
của quý vị. Bằng cách đó, quý vị có thể yên tâm và 
tập trung vào những việc quan trọng nhất – sống 
cuộc đời của quý vị!

Cung cấp dịch vụ FMS tại 
California từ năm 2012 

Biết rõ các quy tắc và  
quy định về SDP 

FMS lớn nhất, nghĩa là mang tính địa phương và đáng tin cậy dành cho quý vị và người thân yêu của quý vị 

Phục vụ hầu hết các 
tiểu bang, người tham 

gia và nhà cung cấp 

Gấp đôi số nhân viên 
dịch vụ khách hàng so 
với đối thủ cạnh tranh 
gần nhất của chúng tôi 

Hơn 200 thành viên 
nhóm dịch vụ khách 

hàng song ngữ 

Khả năng huy động trong 
các thời điểm khủng 
hoảng hoặc thiên tai  
đã được chứng minh 

Có tính đổi mới để không ngừng làm cho mọi việc dễ dàng hơn cho quý vị – người thân yêu, nhà cung cấp 
dịch vụ và hỗ trợ của quý vị 

Cung cấp cổng điện tử web  
24/7 hàng đầu trong ngành để 

giúp quý vị – BetterOnline™ 

Truy cập/truy xuất trực tuyến 
mẫu thuế W-2 và kiểm tra 

thông tin việc làm 

Cung cấp ứng dụng di động năng 
động, dễ sử dụng, an toàn để nhập 

thời gian và chấp thuận –Time4CareTM 

Người hỗ trợ Sự Khó Khăn trong 
Chăm Sóc và miễn Thuế Cư Trú  

có thể tăng cao khoản tiền mà  
nhân viên nhận được sau thuế1 

Nhân viên chăm sóc/hỗ trợ của quý vị 
nhận được nhiều tiền hơn trong từng 

kỳ thanh toán so với cuối năm thuế1 

Luôn luôn lắng nghe và học hỏi để phục vụ quý vị – người thân yêu của quý vị được tốt hơn 

Duy trì đánh giá BBB A+ của chúng 
tôi thông qua giải đáp nhanh và 
theo dõi xã hội 12 giờ hàng ngày 

Các lựa chọn thanh toán thẻ 
ghi nợ có sẵn để thanh toán cho 

nhân viên chăm sóc/hỗ trợ 

Public Partnerships |PPL quyết tâm sử dụng quy mô, kinh nghiệm và khả 
năng phát triển của mình để không ngừng đầu tư vào sứ mệnh thay đổi 
nhiều cuộc sống CA hơn bằng cách giúp việc tự quyết định trở nên dễ 
dàng hơn với tất cả mọi người. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang www.publicpartnerships.com 
và đề nghị nói chuyện với một trong những chuyên gia CA SDP tận tụy của 
chúng tôi. 

1 Đã đạt được thông qua mối quan hệ hợp tác tiên phong IRS về việc miễn thu nhập “Khó Khăn của sự Chăm Sóc” 

www.publicpartnerships.com

