
 
 

 

Hướng Tới Hệ Thống Phòng Ngừa Toàn Diện  
Đạo Luật Ưu Tiên Đầu Tiên cho Dịch Vụ Phòng Ngừa Gia Đình (FFPSA) đã được ký và chính thức trở thành luật vào ngày 9 
tháng 2 năm 2018, đạo luật đã thay đổi cục diện phân phối tài trợ theo Tiêu Đề IV-E của Đạo Luật An Sinh Xã Hội trước đây, 
khi đã tài trợ cho các dịch vụ phúc lợi trẻ em cũng như quản chế trẻ vị thành niên để đưa thanh thiếu niên vào các cơ sở 
chăm sóc dành cho các gia đình đáp ứng các tiêu chí về thu nhập của chương trình Hỗ Trợ Gia Đình Có Trẻ Em Phụ Thuộc.  

FFPSA Phần I có mục tiêu là củng cố các gia đình bằng cách:  

 Đảm bảo cơ sở hạ tầng tập trung vào các biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho trẻ em ở nhà bằng cách áp 
dụng các biện pháp thực hành dựa trên bằng chứng  

 Để tạo cơ hội cung cấp dịch vụ phòng ngừa cho nhiều gia đình hơn, đạo luật đã bỏ tiêu chí về thu nhập  

 Cung cấp ngân sách để ngăn chặn việc đưa hoặc đưa trở lại các thanh thiếu niên vào các hệ thống chăm sóc nuôi 
dưỡng hoặc quản chế  

Hình thức phân phối tài trợ mới này cho phép cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho các gia đình có nhu cầu. Các dịch vụ đủ điều 
kiện bao gồm những dịch vụ tập trung vào chứng rối loạn do sử dụng chất kích thích, sức khỏe tâm thần, nuôi dạy con cái 
tại nhà và điều phối các mối quan hệ họ hàng. Tùy theo nhu cầu của gia đình các dịch vụ có thể được cung cấp trong tối đa 
12 tháng, kèm theo khả năng gia hạn. Những người nhận đủ điều kiện là Trẻ em, thanh thiếu niên, cha mẹ và cả các thành 
viên gia đình mở rộng có quan hệ họ hàng và không có quan hệ họ hàng, những người có quyền giám hộ hoặc giám hộ trẻ 
em. Những người nhận Medi-Cal sẽ tiếp tục sử dụng các dịch vụ chủ yếu thông qua nhà cung cấp bảo hiểm và Dịch Vụ Sức 
Khỏe Hành Vi, nguồn tài trợ FFPSA được sử dụng bổ sung sau khi sử dụng các nguồn lực chính. 

Dịch Vụ Dựa Trên Bằng Chứng  

Tiểu bang California trong kế hoạch của mình đã xác định các thực hành dựa trên bằng chứng sau đây: 

 
Tại thời điểm này, kế hoạch phòng ngừa của tiểu bang California chỉ bao gồm các biện pháp thực hành được hỗ trợ tốt theo 
quy định của Cơ Quan Thanh Tra Dịch Vụ Phòng Ngừa Tiêu Đề IV-E (https://preventionservices.acf.hhs.gov/). Hoạt động vận 
động chính sách trên toàn tiểu bang nhằm mục đích có thể bao gồm phạm vi thực hành rộng hơn đồng thời đảm bảo các 
thực hành phù hợp về mặt văn hóa cũng như phù hợp để hỗ trợ các nhóm dân cư đa dạng của tiểu bang. 

Việc cung cấp các dịch vụ dựa trên bằng chứng sẽ đảm bảo trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình có hoàn cảnh khác nhau có 
nhiều cơ hội bình đẳng hơn để vượt qua các rào cản một cách hiệu quả nhằm mang lại sự an toàn. Các nhà cung cấp tại 
Quận San Diego hiện đang cung cấp các dịch vụ Liệu Pháp Chức Năng Gia Đình, Gia Đình Mỹ Khỏe Mạnh (Năm bước đầu 
tiên, Bước đầu tiên), Phỏng Vấn Tạo Động Lực và Liệu Pháp Tương Tác Giữa Cha Mẹ Và Con Cái Trẻ em, thanh thiếu niên và 
gia đình trong quận được cung cấp nhiều thực hành tập trung vào phòng ngừa hơn. Theo đó, Quận San Diego đang làm việc 
với các cơ quan để bổ sung thêm các biện pháp vào Trung Tâm Thanh Toán Dịch Vụ Phòng Ngừa Tiêu Đề IV-E cũng như thực 
hiện các bước để mở rộng việc sử dụng các biện pháp dựa trên bằng chứng từ kế hoạch của tiểu bang California. FFPSA là  
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một phần của Kế Hoạch Phòng Ngừa Toàn Diện mở rộng lớn hơn dành cho các gia đình sẽ được bao gồm các hỗ trợ cụ thể 
bổ sung và các dịch vụ hỗ trợ.  

Đủ Điều Kiện Đăng Ký  

Dựa trên định nghĩa về khả năng ứng cử của FFPSA, tiểu bang California đã xác định nhóm trẻ em sau đây có khả năng đáp 
ứng đủ điều kiện theo các tiêu chí “có nguy cơ sắp bị loại bỏ”. Để xác định khả năng ứng cử cho các dịch vụ một đánh giá về 
điểm mạnh và nhu cầu riêng biệt sẽ được tiến hành với gia đình. 

Trẻ em và gia đình tự 
nguyện hoặc theo 
lệnh của tòa án sẽ 

nhận Bảo Trì Gia Đình 

Thanh thiếu niên bị 
quản chế phải nộp đơn 
đề nghị theo mục 602 

của Bộ Luật W&I 

Trẻ em có sắp xếp 
giám hộ hoặc nhận 

con nuôi có nguy cơ bị 
gián đoạn 

Trẻ em Da Đỏ được 
xác định bởi một 

bộ lạc 

Trẻ em có các khuynh 
hướng đã được kết luận 
hoặc không có kết luận 
nhưng không có trường 

hợp nào được mở 

Trẻ em có anh chị em 
là con nuôi 

Thanh thiếu niên vô gia 
cư hoặc bỏ trốn 

Trẻ sơ sinh ảnh hưởng 
bởi chất gây nghiện 

Trẻ em và thanh 
thiếu niên bị buôn 

bán 

Trẻ em bị bạo lực 
gia đình 

Trẻ em có người chăm 
sóc bị rối loạn sử dụng 

chất gây nghiện 

 

Thanh thiếu niên mang 
thai và nuôi dạy con cái 
trong cơ sở chăm sóc 

nuôi dưỡng 

Thanh thiếu niên 
LGBTQ 

Trẻ em hoặc thanh thiếu niên 
có kết hợp giữa sự bất ổn 

trong gia đình hoặc các mối 
đe dọa an toàn và các yếu tố 

rủi ro nghiêm trọng khác 

Cơ quan có thẩm quyền xác minh ứng cử viên là Dịch Vụ Phúc Lợi Trẻ Em Quận San Diego và Phòng Quản Chế Vị Thành 
Niên. Một đánh giá về điểm mạnh và nhu cầu được tiến hành cùng với gia đình để đánh giá xem đứa trẻ hoặc thanh thiếu 
niên có đáp ứng các tiêu chí về nguy cơ sắp bị trục xuất hay không tuy nhiên có thể ở lại nhà cùng cha mẹ hoặc người thân 
miễn là có sử dụng các dịch vụ phòng ngừa.  

Tình Trạng FFPSA tại Quận San Diego  

FFPSA thông qua các nỗ lực hợp tác của Dịch Vụ Phúc Lợi Trẻ Em, Dịch Vụ Quản Chế Vị Thành Niên Và Sức Khỏe Hành Vi 
đã được triển khai tại Quận San Diego, cùng với các đại diện của cộng đồng bao gồm, nhưng không giới hạn ở các đối tác 
sau: các tổ chức dựa vào cộng đồng, Lãnh đạo Liên Ngành Nhóm, Văn Phòng Biện Lý Quận, các bộ lạc, những người có 
kinh nghiệm sống và Đối Tác Trong Mạng Lưới Phòng Ngừa. Quận San Diego để hiểu rõ hơn về phạm vi và chiều sâu của 
các dịch vụ được cung cấp để phục vụ trẻ em, thanh thiếu niên và các gia đình trong cộng đồng tốt hơn, đã mời các tổ 
chức trong cộng đồng và các đối tác bộ lạc tham gia đánh giá mức độ sẵn sàng. Qua đây cũng xác định một số cơ hội, với 
hy vọng mang lại nhiều dịch vụ đáp ứng văn hóa hơn cho tất cả trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình, những người sẽ được 
hưởng lợi từ các dịch vụ phòng ngừa. Thí điểm các kết nối cung cấp dịch vụ sẽ là các bước thực hiện tiếp theo. Các địa 
điểm thí điểm dựa trên các lĩnh vực sẵn sàng: động lực, năng lực chung và năng lực can thiệp cụ thể sẽ được chọn.  

Thí điểm bao gồm năm giai đoạn: 

• Xác định các địa điểm 
thí điểm Nhóm 1 

• Xây dựng và phát triển 
các công cụ với mục 
đích cung cấp dịch vụ, 
tài chính và dữ liệu 

Giai Đoạn 1: Xây 
dựng 

Giai Đoạn 2: Bàn Giao 
Dịch Vụ 

• Kiểm tra và tích hợp các 
quy trình, thủ tục và 
công cụ đã phát triển 

• Cùng xây dựng kế hoạch 
phòng ngừa với gia đình 

• Xác định các địa điểm 
thí điểm Nhóm 2 

• Triển Khai Trung Tâm Lộ 
Trình Phòng Ngừa và 
Nhóm Phòng Ngừa 

Giai Đoạn 3: Lộ Trình 
Phòng Ngừa 

Giai Đoạn 4: Đào Tạo 
Trên Toàn Quận 

• Cung cấp đào tạo trên 
toàn quận cũng như hỗ 
trợ kỹ thuật để hỗ trợ 
thực hiện thành công 
FFPSA 

• Triển khai toàn bộ 
FFPSA tại Quận San 
Diego 

Giai Đoạn 5: Triển 
khai 



 

Quận San Diego để chứng minh những phương pháp mà một gia đình có thể tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa thông qua 
“Không nhầm cửa” đã phát triển Lộ Trình Phòng Ngừa sau đây. Phương pháp tiếp cận “Không nhầm cửa” giúp các gia đình 
có cơ hội tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa toàn diện trong quận. Sẽ có những “đường tắt” mà các gia đình có thể sử dụng 
để tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa khác nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ do các dịch vụ phòng ngừa của FFPSA có 
thể không phù hợp với tất cả trẻ em và gia đình. 

1. Không Nhầm Cửa 
Các Gia Đình Cần 
Hỗ Trợ và Dịch Vụ 
Qua bất kỳ cửa nào ở Quận San 
Diego một gia đình có thể tiếp cận 
các dịch vụ phòng ngừa 

Giám sát an toàn 
và rủi ro 

Cung cấp EBP và 
quản lý trường hợp 

Cung cấp giám sát quản lý 
trường hợp cho kế hoạch 

phòng ngừa 

CBO đồng tạo Kế Hoạch 
Phòng Ngừa với gia đình 

Giới thiệu đến CBO để 
được cung cấp EBP 

Gặp gỡ các gia đình để xác nhận 
lựa chọn tham gia các dịch vụ 
phòng ngừa 

Xác định tư cách ứng cử 
của FFPSA 

Phối hợp xử lý ứng cử viên với 
cơ quan Tiêu Đề IV-E 

Tiến hành đánh giá điểm 
mạnh và nhu cầu 

2. Trung Tâm Lộ 
Trình Phòng Ngừa 
Cung cấp một điểm tiếp cận dựa 
vào cộng đồng là vai trò của 
Trung Tâm Lộ Trình Phòng Ngừa. 

4. Nhóm Đa Ngành 
Của Quận 
Bao gồm CWS của quận, Cơ 
Quan Quản Chế và BHS. Đảm 
bảo các sản phẩm của hợp 
đồng được đáp ứng và các nỗ 
lực của kế hoạch phòng ngừa 
đáp ứng các yêu cầu được 
thực hiện các chức năng hành 
chính. 

3. Tổ Chức Dựa 
Vào Cộng 
Đồng 
Các CBO tham gia cùng với 
gia đình nhằm cung cấp các 
dịch vụ được xác định khi 
nhận được giấy giới thiệu. 

Cung cấp giám sát quản 
lý trường hợp và giám 

sát an toàn. 

Phối hợp và cộng tác 

Liên tục cung cấp thông 
tin phản hồi và đánh giá 

cải tiến chất lượng 

Theo dõi và cung cấp tiến độ 

Cung cấp dữ liệu; giám sát chi phí dịch vụ, 
kết quả và đảm bảo EBP được cung cấp 

Đảm bảo EBP được cung cấp một 
cách trung thực 

Thiết lập và duy trì các mối quan hệ 
cũng như hợp đồng với (các) CBO 

Phân phối chương trình và giám sát 
(các) hợp đồng, phạm vi công việc 

Nộp đơn yêu cầu bồi hoàn đến 
tiểu bang 

5. Đơn Vị Phòng Ngừa 

Quý Vị Có Thể Cập Nhật Thông Tin Như Thế Nào? 

Hãy tham gia và hoạt động tích cực trong các nhóm làm việc của địa phương, tiểu bang và liên bang để:  

 Nghiên cứu tìm hiểu về cơ quan thanh toán bù trừ liên bang tại  https://preventionservices.acf.hhs.gov  

 Mời nhóm thực hiện tại San Diego đến họp với nhóm của quý vị để tìm hiểu thêm  

 Tham gia các cuộc họp kết nối của Quận  

 Thảo luận về bất kỳ thay đổi cần thiết nào nhằm mục đích thúc đẩy việc thực hiện được suôn sẻ, lâu dài  

 Cung cấp dữ liệu kết quả về hiệu quả của đạo luật này  

 Chia sẻ về các biện pháp can thiệp có thể được xem xét và bổ sung vào cơ quan thanh toán bù trừ dựa trên kiến 
thức chuyên môn  

 Hỗ trợ liên lạc với các gia đình về cơ hội tiếp cận các nguồn lực cũng như hỗ trợ bổ sung   

 
 

 

Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc,  
vui lòng liên hệ với Krystal Glowack tại krystal.glowack@sdcounty.ca.gov 

https://preventionservices.acf.hhs.gov/
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