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Տարածաշրջանային կենտրոնի ծառայությունները և դրանց նկարագրությունները
Տարածաշրջանային
կենտրոնի կողմից
Ծառայության նկարագրություն
առաջարկվող ծառայություն
Կան մի քանի տարբերակներ, որտեղ չափահաս սպառողները կարող են
Չափահասների ցերեկային
գնալ օրվա ընթացքում: Այս ծրագրերում չափահաս սպառողները
կենտրոններ/ծրագրեր
սովորում են նոր հմտություններ, շփվում են մարդկանց հետ և խնամք են
ստանում: Որոշ ծրագրեր կարող են մասնագիտանալ խնամքի տարբեր
բնագավառներում, ինչպես օրինակ՝
-Համայնքային ինտեգրում
-Ստեղծագործական արվեստ
-Առողջապահական խնամքի կարիքներ
-Տնային շարժական կարիքներ
-Կամավորականություն

Վարքագծային կառավարման Ծառայություններ, որոնք տրամադրում են առողջապահական խնամքի
տարբեր մասնագետները վարքագծային խնդիրները հոգալու նպատակով
ծառայություններ
բազմազան միջավայրերում: Այս տեսակի որոշ ծառայությունների համար
ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը Medi-Cal-ն է կամ մասնավոր
ապահովագրությունը:

Երեխաների
ծառայություններ

Չափահասների
ծառայություններ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ժամանակավոր 24-ժամյա բուժում ճգնաժամ ապրող սպառողների
համար:

✓

✓

Ճգնաժամային աջակցության թիմեր, որոնք կարող են գործել համայնքում,
երբ սպառողը կարճատև վարքագծային ճգնաժամ է ապրում:

✓

✓

Ծառայություններ սպառողների աջակցության համակարգը վարժեցնելու
Հաճախորդի/ծնողի
աջակցություն/վարքագծային համար, որպեսզի նրանք կարողանան օգնել սպառողին բարելավել իր
վարքը:
միջամտության վարժեցում

Ճգնաժամային
միջամտության
հաստատություն/մահճակալ
Ճգնաժամային թիմ՝
գնահատում և վարքագծային
միջամտություն

0-3 տարեկան

1

August 1, 2018

California Department of Developmental Services
Ցերեկային խնամքի
ծառայություններ

Տևական օգտագործման
բժշկական սարքավորում

Ծառայություններ, որոնք վերահսկվող ցերեկային խնամք են տրամադրում
սպառողներին: Տարածաշրջանային կենտրոնը կարող է միայն վճարել
ցերեկային խնամքի ծառայության այն ծախսերը, որոնք գերազանցում են
նույն տարիքի, հաշմանդամություն չունեցող երեխային ցերեկային
խնամքի ծառայություններ տրամադրելու արժեքը: Տարածաշրջանային
կենտրոնը կարող է վճարել այս գումարից ավել, եթե ընտանիքը կարող է
ցուցադրել ֆինանսական կարիք, և եթե դա անելը թույլ կտա երեխային
մնալ իր ընտանիքի տանը:
Հատուկ բժշկական սարքավորում և բժշկական պարագաներ
սպառողների բժշկական խնամքի կարիքների համար: Այս ապրանքները
կարող են ներառել հետևյալը՝
-Տակդիրներ
-Ակնոցներ և լսողության պարագաներ
-Շարժականության սարքավորում, օրինակ՝ քայլակներ և անվասայլակներ
-Սնուցման պարագաներ
-Օրթոտիկ և պրոթեզային սարքեր
-Տեղադրման և ադապտացվող սարքավորում

Վաղ սկիզբ թերապևտիկ
ծառայություններ

Ծառայություններ, որոնք կենտրոնանում են 0-3 տարեկան երեխաների
թերապևտիկ կարիքների վրա:

Զբաղվածության ծրագրեր

Կան մի քանի ծառայություններ, որոնք կենտրոնանում են չափահաս
սպառողներին աշխատանք գտնելու օգնություն տրամադրելու
բնագավառում: Առկա են աջակցության մի քանի մակարդակներ՝
սպառողների զբաղվածության կարիքները բավարարելու համար:
Զբաղվածության ծառայությունները կարող են ներառել հետևյալը՝
-Ցերեկային ծրագրեր, որոնք առաջարկում են աշխատանք և ուսուցանում
-Խմբակային զբաղվածության ծառայություններ
-Անհատականացված զբաղվածության ծառայություններ

Ընտանեկան տան
գործակալություն

Վկայագրված ընտանեկան տներ, որտեղ բնակվում են սպառողները:
Ընտանիքն օգնում է սպառողներին առօրյա խնամքի հարցերում և
ընդգրկում է նրանց ընտանեկան գործողություններում:

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Խնամակալ
տատ/պապ/տարեց ուղեկցի
ծրագրեր

Առողջապահական խնամքի
հաստատություններ

Տնային առողջության
աջակցություններ

Բնակեցման աջակցության
ծառայություններ

Համայնքային մուտքի
ավելացում

Անկախ ապրելու
ծառայություններ

Նորածնի զարգացման
ծառայություններ

Խնամակալ տատ/պապ ծրագիրը (Foster Grandparent Program, FGP)
կապում է դպրոցական տարիքի սպառողներին տարեց
կամավորականների հետ դպրոցի միջավայրում: Տարեց ուղեկցի ծրագիրն
ունի նույն փիլիսոփայությունը և նպատակները, ինչ FGP-ն, սակայն
Տարեց ուղեկից կամավորականը խրատում է տարածաշրջանային
կենտրոնի սպառողներին, ովքեր 21 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի
են:
Հաստատություններ, որոնք տրամադրում են հմուտ բուժքույրական
ծառայություններ և ստացիոնար խնամք այն սպառողներին, ովքեր չէին
կարողանա ինքնուրույն ապրել կամ ծերանոցում ապրել՝ իրենց խնամքի
լուրջ կարիքների պատճառով:
Առողջապահական խնամքի ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են
սպառողի տանը: Այս ծառայությունները կարող են ներառել հետևյալը՝
-Ծառայություններ՝ կապված տան գործերի հետ
-Տնային առողջության օգնական
-Բուժքույրական ծառայություններ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Սպառողներին կարող են ծառայություններ տրամադրվել՝ օգնելու իրենց
ինքնուրույն ապրել: Այս ծառայությունները կարող են ներառել հետևյալը՝ Մատչելիության ծառայություններ
-Դրամի կառավարում
-Ծնողական աջակցության ծառայություններ
-Նորոգման ծառայություններ
Տարածաշրջանային կենտրոնները կարող են օգնել սպառողներին անկախ
դառնալ՝ սովորեցնելով, թե ինչպես մեքենա վարել, կամ օգնելով ձևափոխել
մեքենաներն՝ ըստ իրենց կարիքների: Այս ծառայությունները կարող են
ներառել հետևյալը՝
-Վարորդի ուսուցման ծրագրեր
-Մեքենայի ձևափոխման ծրագրեր
Ուսուցում սպառողների համար, որպեսզի սովորեն և բարելավեն տանն ու
համայնքում կիրառվող կենսական հմտությունները: Ծառայությունները
կարող են տրամադրվել սպառողի տանը, ընտանեկան տանը կամ բնակելի
հաստատությունում:
Ծառայություններ, որոք մշակված են օգնելու 0-5 տարեկան երեխաների
զարգացման կարիքների հարցում:

✓

✓

✓
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Բժշկական մասնագետներ և
պրոֆեսիոնալներ

Շարժականության մարզում

Տնից դուրս կարճատև
հանգստի ծառայություններ

Տարածաշրջանային կենտրոնները պայմանագրեր են կնքում
տարատեսակ բժշկական մասնագետների հետ, որպեսզի նրանք օգնեն
սպառողների՝ հատուկ առողջապահական խնամքի կարիքների
հարցերում: Այս մասնագետները կարող են ներառել հետևյալը՝
-Լսողաբաններ/Տեսաչափության մասնագետներ
-Ատամնաբույժներ
-Սննդակարգի մասնագետներ
-Ծագումնաբանության խորհրդատուներ
-Բուժքույրեր
-Հոգեբաններ/հոգեբույժներ
-Վիրաբույժներ/բժիշկներ

✓

✓

Ծառայություններ, որոնք օգնում են սպառողներին սովորել օգտվել
հանրային փոխադրամիջոցներից իրենց համայնքում: Սա կարող է օգնել
համայնքում անկախությունն ավելացնելու հարցում:
Ծառայություններ, որոնք սպառողի ընտանիքին կամ խնամակալին դադար
են տրամադրում սպառողի առօրյա խնամքի կարիքներից: Այս հանգիստն
իրականացվում է ընտանիքի տնից դուրս:

Ծնողի կողմից համակարգվող Հատուկ ծառայությունը, որն օգնում է սպառողի ծնողին կամ համայնքի
վստահելի անդամին համակարգել ծառայությունները և անձնակազմը,
ծառայություններ
որպեսզի բավարարվեն սպառողի խնամքի կարիքները: Այս
ծառայությունները կարող են ներառել հետևյալը՝
-Վարքագծային աջակցություններ
-Բուժքույրություն
-Անձնական խնամք
-Աջակցությամբ ապրելը
Արտակարգ իրավիճակների
արձագանքման անձնական
համակարգ

Արտակարգ իրավիճակների աջակցության 24-ժամյա ծառայություններ
սպառողի համար՝ բժշկական կամ հոգեկան առողջական ճգնաժամի
դեպքում:

Դեղագործական
ծառայություններ

Ծառայություններ, որոնք թույլ են տալիս տարածաշրջանային
կենտրոններին դեղորայք գնել սպառողների համար, երբ նրանք չեն կարող
առողջապահական խնամքի ապահովագրություն ստանալ:

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Խնամքի բնակելի տներ

Խնամքի տներ, որոնք սպառողներին բնակվելու ապահով միջավայրն են
տրամադրում: Դրանք արտոնագրված տներ են, որոնք ունեն 24-ժամյա
աջակցության անձնակազմ: Առկա են խնամքի տների մի քանի տարբեր
տեսակներ, որոնք հոգում են յուրաքանչյուր սպառողի անհատական
կարիքները: Այս տները կարող են ներառել հետևյալը՝
-Վարքագծային խնամքի կարիքներ
-Երեխաների և չափահասների խնամքի տներ
-Տարեցների խնամքի կարիքներ
-Բժշկական խնամքի կարիքներ

Կարճատև հանգստի
ծառայություններ՝ տանը

Ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են ընտանիքի տանը և թույլ են
տալիս սպառողի խնամակալին կամ ընտանիքի անդամին հանգստանալ
սպառողի առօրյա խնամքի կարիքներից:

Շփման/զվարճանքի
ծառայություններ և ոչ
բժշկական թերապիաներ

Տարածաշրջանային կենտրոնները կարող են սպառողներին առաջարկել
զվարճանալու և բարեկեցությունը ամրապնդելու տարատեսակ միջոցներ՝
բազմազան մեթոդներով: Այս ծառայությունները կարող են ներառել
հետևյալը՝
-Ճամբարում ապրելը
-Հասարակական զվարճանքի գործողություններ
-Մասնագիտացված արվեստի թերապիա
-Պարային թերապիա
-Երաժշտական թերապիա
Սկսած 2009թ. հուլիսի 1-ից թերապևտիկ ծառայությունները դադարեցվել
են: Կարող են բացառություններ տրամադրվել անհատական հիմունքով:

Ինքնուրույն որոշում

Ծրագրի տարբերակներ, որոնք երեխա և չափահաս սպառողներին
տրամադրում են ազատություն, վերահսկում և պատասխանատվություն
իրենց կարիքներին համապատասխան ծառայություններ և
աջակցություններ ընտրելու հարցում:

Մասնագիտացված
փոխադրամիջոցներ

Տարածաշրջանային կենտրոններն առաջարկում են մի շարք
տարբերակներ՝ օգնելու սպառողներին մուտք գործել համայնք, երբ նրանք
ինքնուրույն ի վիճակի չեն դա անել: Այս տարբերակները կարող են
ներառել հետևյալը՝
-Փոխադրամիջոց, երբ վճարվում է ընտանիքի անդամը
-Բժշկական փոխադրամիջոց
-Ոչ բժշկական փոխադրամիջոց
-Հանրային փոխադրամիջոց, ինչպես օրինակ՝ տաքսի կամ քաղաքային
ավտոբուս

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Խոսքի ծառայություններ

Ծառայություններ, որոնք օգնում են սպառողներին բարելավել
հաղորդակցման և հասարակական գործունեության հմտությունները:

Լրացուցիչ ծրագրի
աջակցություններ

Լրացուցիչ անձնակազմ, որն ավելացվում է սպառողի աջակցության
համակարգին, երբ նա ճգմաժամ է ապրում կամ լրացուցիչ
օժանդակության կարիք ունի, որպեսզի նա շարունակի ստանալ իր
ծառայությունները: Այս ծառայությունները սովորաբար ժամանակավոր են,
մինչև որ սպառողն այլևս չունենա դրանց կարիքը: Այս աջակցությունները
կարող են օգտագործվել հետևյալ բնագավառներում՝
-Համայնք
-Ցերեկային ծրագիր
-Բնակելի

Աջակցվող ապրելու
ծառայություններ

Ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են ինքնուրույն ապրող
սպառողներին, ովքեր ունեն մինչև 24-ժամյա աջակցության կարիք:

Թերապիաներ

Տարածաշրջանային կենտրոնները կարող են թերապիաներ տրամադրել
հատուկ սպառողների մասնագիտացված կարիքների համար: Այս
թերապիաները կարող են ներառել՝
-Խորհրդատվություն
-Աշխատանքային թերապիա
-Ֆիզիկական թերապիա
-Շնչառական թերապիա

Ծառայություններ, որոնք օգնում են սպառողներին և իրենց
Թարգմանչի/բանավոր
թարգմանչի ծառայություններ ընտանիքներին հաղորդակցվել, եթե իրենք խոսում են անգլերենից բացի
մեկ այլ լեզվով:

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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