القاغدة النهائًة لبرامج
Based Services -Home and Community
*)HCBS

للػمال˯ ϯالػائالت:
يحصل األؼراد ذ ϯϯاإلغاـات الذىنية ϯاإلنمائية غل ϱالكثير من الخدمات ϯؼف˱ا لفانϯن ϯ .Lantermanيتم تسديد مفابل الػديد من الخدمات الت ϳيتلفاىا
األؼراد غن طريؿ أمϯال الْϯيات ϯاألمϯال الؽيدرالية المحصلة من مراكز خدمات Medicaid ϯ Medicare
* )Centers for Medicare and Medicaid Services, CMSالؽيدرالية .لذلق ،ينب ϳϐلكاليؽϯرنيا اْلتزام بما يطلؿ غليو الفاغدة النٕائية لبرامح
 .)HCBS* Home and Community-Based Servicesتحدد ىذه الفاغدة متطلبات للمناطؿ التابػة لبرامح ϯ ، HCBSى ϳأماكن يػيش ؼيٕا
األؼراد أ ϯيتلفϯن ؼيٕا الخدمات .يتػين غل ϱكل ْϯية حت ϱمارس  2019مساغدة مفدم ϳالخدمات غل ϱاْمتثال للفاغدة النٕائية ل˰ .HCBS

تسري القاغدة النهائًة لـ  HCBSغلى ما ًلي:





دϯر الرغاية للمسنين ϯالمرضϱ
المستشؽيات
مراؼؿ الرغاية المتϯسطة لؤلؼراد ذ ϲϯاإلغاـات الذىنية
*)ICF/IID
مؤسسات األمراض الػفلية *)IMD

تسري القاغدة النهائًة لـ  HCBSغلى ما ًلي:




المناطؿ السكنية Ϗϯير السكنية ،بما ؼ ϳذلق المنازل
المرخصة ϯالمػتمدة
برامح ـضا˯ اليϯمϯ ،الخدمات األخر ϰالخاصة الت ϳغلϱ
شاكلة تفضية اليϯم.
خيارات التϯظيغ ϯبرامح الػمل

ما الهدف من القاغدة النهائًة لـ  HCBS؟
تػزيز خϯدة الخدمات المفدمة من خالل ما يل:ϳ
 زيادة الؽرص ϯاْختيارات إل ϱأـص ϱدرخة ممكنة
 تػزيز التكامل المختمػϯ ϳذلق غن طريؿ الϯصϯل الكامل لؤلؼراد إل ϱالمختمع
 التأكد من إتاحة الؽرص لؤلؼراد للػمل ϯكذلق ـضا˯ األϯـات مع أؼراد آخرين ؼ ϳمختمػٕم ْ يػانϯن أ ϲإغاـات.
 ضمان دغم ما يؽضلو األؼراد ϯحماية حفϯـٕم
ϯ ضع متطلبات خاصة بتخطيط الخدمات المتمحϯرة حϯل األشخاصϯ ،الت ϳتتضمن غملية تفع تحت إدارة ϯتϯخيو األؼراد بϐية
تحديد الخدمات ϯأϯخو الدغم الالزمة

األماكن السكنًة
مملوكة أو مراقبة من حانب مقدم الخدمة
باإلضاؼة إل ϱالمتطلبات السارية غل ϱخميع األماكن ،تستلزم الفاغدة
النٕائية أن تتϯؼر لق اإلمكانيات التالية:
 اختيار رؼيفق ؼ ϳالϐرؼة
 الخصϯصية ؼϏ ϳرؼتق ،بما ؼ ϳذلق تϯؼير ـؽل غل ϱالباب الخاص بق
 التحكم ؼ ϳخدϯلق ϯأنشطتق
 الفدرة غل ϱاستفبال زϯار من اختيارق ،ؼ ϳأϯ ϲـت
 حرية تخٕيز Ϗرؼتق باألثاث ϯالديكϯر
 غفد إيخار أ ϯأ ϲغفد ـانϯن ϳآخر ،يحميق من إخال˯ المسكن

حمًع األماكن
تستلزم الفاغدة النٕائية منحق الفدرة غل ϱما يل:ϳ





ـضا˯ أϯـات ؼ ϳمختمػق ϯالمشاركة ؼيو كϯنق خز ˱˯ا
منو
الػمل س˱ ϯيا مع األؼراد الذين ْ يػانϯن من أ ϲإغاـات
أن تتϯاؼر لق اختيارات بشأن الخدمات ϯأϯخو الدغم،
ϯمن يفϯم بتفديمٕا
ـدرتق غل ϱالتحكم ؼ ϳخدϯلق ϯأنشطتق

القاغدة النهائًة لبرامج
Based Services -Home and Community

بالنسبة لمفدم ϳالخدمات:

*)HCBS

كًف ستتًϐر خدمتك بوصفك مقدم الخدمة؟
متطلبات القاغدة النهائًة لبرامج  HCBSالتابػة لمراكز CMS:
المكان:
 .1متكامل ϯيدغم ϯصϯل األؼراد المتلفين لخدمات  HCBSمن
ϯ Medicaidاتصالٕم بشكل كامل بالمختمع الخارخ ϳبنؽس درخة
تمتع األؼراد اآلخرين Ϗير المتلفين خدمات  HCBSمن
 Medicaidبئمكانية الϯصϯل إل ϱالمختمع الخارخϯ ϳاْتصال بو.

إذا كنت من بين مفدم ϳالخدمة الذين يفدمϯن الخدمات للػديد من الػمال˯
ؼ ϳالمنطفة نؽسٕا ،يخب غلينا التأكد من أن ىذه الخدمات ْ تػزل األؼراد
غن المختمع .تنص الفاغدة النٕائية غلϯ ϱخϯب تكامل األماكن ϯدغمٕا
الϯصϯل الكامل للمختمع .بصؽتق مفد ˱ما للخدمة ،ـد تحتاج إل ϱتػديل
مكان ϯكيؽية تفديم الخدمة بما يلب ϳالفاغدة النٕائية ل˰  .HCBSـد يلزم
تϐيير السياسات ϯتصميمات البرامح ϯـد تفتض ϳالضرϯرة تدريب طاـم
مϯظؽيق لضمان ؼٕمٕم لؤلىداغ المنتظرة الخديدة.

مختار من خانب األؼراد من بين خيارات األماكن ،بما ؼ ϳذلق
.2
˲
األماكن المخصصة لϐير ذ ϲϯاإلغاـة ؼضال˱ غن إتاحة خيار اإلـامة
ؼϯ ϳحدة خاصة ؼ ϳأحد األماكن السكنية.
 .3يضمن حفϯؾ الخصϯصية ϯالكرامة ϯاْحترام لؤلؼراد ،ؼضال˱
غن خلϯه من أشكال اإلكراه ϯالتفييد.
 .4تحسين مبادرات األؼراد ϯاستفالليتٕم ؼ ϳتحديد اختيارات الحياة،
بما ؼ ϳذلق غل ϱسبيل المثال ْ الحصر األنشطة اليϯمية ϯالبيئة
المادية ϯتحديد األشخاص الذين يتؽاغلϯن مػٕم.
 .5تيسير اختيارات األؼراد بشأن الخدمات ϯأϯخو الدغم ϯمن يفϯم
بتفديمٕا.

تقًًم أماكن مقدمي الخدمة
سϯغ يتػين ـري ˱با غل ϱخميع مفدم ϳالخدمات إتمام استبيان التفييم
الذات ϳالذ ϲسϯغ يساغد غل ϱتحديد ما إذا كان المكان يتϯاؼؿ مع
الفاغدة النٕائية ل˰  HCBSأم يلزمو تػديالتϯ .ؼيما يخص األماكن
الت ϳتحتاج لتػديالت ،سيكϯن ىناق متس ˲ع من الϯـت لϯضع خطط
انتفالية .سيتم تϯؼير التدريب غل ϱغملية التفييم الذاتϯ ϳاألشيا˯ المتϯـػة
الخاصة بٕاϯ ،سيتم نشر مػلϯمات إضاؼية غل ϱالمϯـع اإللكترϯنϳ
لدائرة الخدمات اإلنمائية *.)DDS

ؼ ϳاألماكن السكنية المملϯكة أ ϯالمدارة من خانب مفدم الخدمة:
 .6الϯحدة أ ϯالمسكن غبارة غن مكان ماد ϲمحدد يمكن امتالكو أϯ
تأخيره أ ϯشϐلو من خانب األؼراد المتلفين للخدمات بمϯخب غفد ناؼذ
ـانϯن˱ا.

أًن ًمكنني الحصول غلى المزًد من المػلومات؟

 .7يتمتع كل ؼرد بخصϯصية ؼϯ ϳحدة مبيتو أ ϯمػيشتو؍ بما ؼϳ
ذلق تϯاؼر أبϯاب يمكن لؤلؼراد Ϗلفٕاϯ ،اختيار رؼيؿ الϐرؼة غند
مشاركة الϐرؼةϯ ،حرية تخٕيز Ϗرغ مبيتٕم أ ϯمػيشتٕم باألثاث أϯ
الديكϯر ϯذلق ضمن غفد اإليخار أ ϯأ ϲاتؽاؾ آخر.

لطرح أ ϲسؤال ،أ ϯتفديم تػليؿ ،أ ϯالحصϯل غل ϱمزيد من
المػلϯمات بخصϯص الفاغدة النٕائية ل˰  ، HCBSتؽضل بمراسلتنا
غبر البريد اإللكترϯن ϳغل ϱالػنϯان التال:ϳ
.HCBSregs@dds.ca.gov

 .8يتϯؼر لؤلؼراد الحرية ϯالدغم ؼ ϳالتحكم ؼ ϳخداϯلٕم ϯأنشطتٕم،
ϯيتمتػϯن بئمكانية الحصϯل غل ϱالطػام ؼ ϳأϯ ϲـت.
 .9يتمتع األؼراد بئمكانية استفبال الزائرين الذين يرϏبϯن ؼيٕم ؼϳ
أϯ ϲـت.
 .10أن يكϯن المكان سٕل الϯصϯل بالنسبة لؤلؼراد.

للحصϯل غل ϱمػلϯمات أكثر تؽصيال˱ بخصϯص الفاغدة النٕائية ل˰
ϯ HCBSالخطة اْنتفالية غل ϱمست ϰϯالْϯية
* )Statewide Transition Planالخاصة بكاليؽϯرنيا ،تؽضل
بزيارتنا غل:ϱ
http://www.dds.ca.gov/HCBS/
http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/HCB
SStatewideTransitionPlan.aspx
https://www.medicaid.gov/medicaid/hcbs/index.html

