
SELF DETERMINATION ORIENTATION 

 

MONTH: October YEAR: 2021 

ORIENTACIONES PARA LA AUTO-DETERMINACION 

 

Về Chương Trình Tự Chọn Học Tập 

MES: 

 

THÁNG: 

Octubre 

 

 

cMƯỜI 

AÑO: 

 

NĂM:    

2021 

 

2021 

SDP ORIENTATION-  SPANISH 

ORIENTACION – ESPAÑOL 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TIẾNG TÂY BAN NHA 

Wednesday 10/20 

Miércoles      10/20 

Thứ  Tư            10/20 

9am-12pm https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEtd-

yqqj4jGNSx6zmElYuOZZHnHjFoWMph  

 
 

SDP ORIENTATION- ENGLISH  

ORIENTACION – INGLES 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TIẾNG ANH 

Wednesday 10/20 

Miércoles      10/20 

Thứ  Tư            10/20 

1p-4pm https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYufuihrToiH

N2lS5nq57kMWtfQIHoOUyrg  

 
  

SDP ORIENTATION-VIETNAMESE 

ORIENTACION – VIETNAMITA 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TIẾNG VIỆT 

Thursday      10/21 

Jueves         10/21 

Thứ Năm      10/21 

1p-4p https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf-

ysrj4vG9cIAINpExHVgnXxNPWbCUud  

 

 
 
Your UCI is required for registration, login 15 minutes after presentation begins will not earn full credit.  
 
El numero de UCI es requerido pare la registración. Si llega a la orientación mas de 15 minutos tarde no tendrá su crédito 
completo.  
 

Bạ n dùng số  ký đanh để  ghi danh, nế u vào trễ  15 phút sẽ  không được điể m hoàn tấ t.  

 

Self Determination Program is a new service delivery model for Regional Center of the East Bay consumers. Self 

Determination Program Orientations are mandatory to those who want to opt into Self Determination; 

participation in the entire presentation is needed. 

 

La Auto-Determinación es un programa nuevo para obtener servicios del Centro Regional del Este de La 

Bahia. Estar presente en toda orientación es un requerimiento para las personas que quieren participar en el 

programa de la Auto-Determinación.  

 

Chương trình tự  chọ n là mộ t dị ch vụ  mớ i củ a Cơ  Quan Vùng Vị nh Đông. Vì đây là chương trình mớ i nên 

bắ t buộ c ai muố n nhậ n dị ch vụ  phả i tham dự  toàn khóa họ c hỏ i. 
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What you will learn: 

What is Self Determination? What are my roles and responsibilities? How do I get an Individual Budget? What 

is a Spending Plan? How do I pay for services? What can I use funds for? What is the Self Determination 

process? 

 

 

Que aprenderán 

- Que es la Auto-Determinación 

- Cuáles son mis responsabilidades 

- Como obtener mi presupuesto individual 

- Cual es mi plan de gastos 

- Como pago por los servicios 

- En que puedo usar mi dinero 

- Cual es el proceso de la Auto-Determinación 

 

 

Bạn sẽ học hỏi được gì: 

Tự chọn là gì? Vai trò và trách nhiệm của tôi là gì? Làm sao tôi có thể có được ngân quỷ riêng? Kế hoach chi 
tiêu là gì? Làm sao tôi chi trả cho các dịch vụ? Dịch vụ nào tôi có thể dùng ngân quỷ để trả? Và chương 
trình tự chọn tiến hành ra sao? 

 


