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التمويل لدعم تنفيذ برنامج تقرير المصير
كما ورد في الخطاب ال ُمصاحب لهذا ال ُمرفق ،وفقا ً للفقرة ( )gمن البند  8من المادة  4685من قانون الرفاه والمؤسسات،
يتوفر التمويل لدعم تنفيذ برنامج تقرير المصير .وفيما يلي االستخدامات المحتملة لهذه األموال وإجراءات اتخاذ هذا القرار
واستخدام هذه األموال.
الخطوة

الوصف

تشمل مجاالت التمويل ذات األولوية ما يلي:
• احتياجات التوجيه – تكاليف التوجيه ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
تعديل/طباعة المواد ،ومصروفات المحاضرين/الموجهين ،ومصروفات مكان االجتماع،
والترجمة التحريرية/الفورية ،وغير ذلك.
• تعيين المساعدين المستقلين وتدريبهم – التكاليف المرتبطة بزيادة عدد المساعدين
المستقلين المتاحين .وقد يشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،التوظيف ،وتطوير و/أو
توفير التدريب ،والترجمة الفورية/التحريرية ،والتكاليف المتعلقة بتقديم التدريب ،وغير ذلك.
• مجموعات التعاون/ورش العمل – عقد اجتماعات بصورة مستمرة و/أو دورية لل ُمشاركين
وأسرهم ومزودي الخدمات وغيرهم لتوفير فرص التعلم وحل المشكالت .قد تشمل التكاليف،
على سبيل المثال ال الحصر ،مصروفات سفر المحاضرين/الموجهين ،والترجمة
الفورية/التحريرية ،والمواد ،ومصروفات مكان االجتماع ،وغير ذلك .وقد يشمل هذا التنسيق
مع اللجان االستشارية التطوعية المحلية /ال ُمشاركين في مجاالت أخرى لزيادة نطاق فرص
التعلمُ /مشاركة المعلومات.
مجاالت األولوية
ُ
• التدريب المشترك – تدريب ال ُمشاركين واألسر وفريق عمل المركز اإلقليمي وأعضاء
الستخدام التمويل
اللجان االستشارية التطوعية المحلية وغيرهم .ويجب أن تُركز التدريبات المشتركة على
فرص التعلم المشتركة التي تزيد من الفهم الجماعي لجميع ال ُمشاركين في برنامج تقرير
المصير .و قد تشمل التكاليف ،على سبيل المثال ال الحصر ،تطوير و/أو تقديم التدريب،
والترجمة التحريرية/الفورية ،والتكاليف المرتبطة بتقديم التدريب وغير ذلك.
• دعم/التدريب على التحول إلى برنامج تقرير المصير – تقديم الدعم لل ُمشاركين في التحول
إلى برنامج تقرير المصير .قد يشمل ذلك الدعم في مجاالت مثل تحديد نموذج خدمات
اإلدارة المالية األفضل لكل ُمشارك ،واقتراحات لتوظيف/تعيين الموظفين ،وكيفية وضع
خطط احتياطية للتوظيف ،وغير ذلك.
• وضع خطة اإلنفاق األولية – تقديم الدعم في تطوير استخدام ال ُمشاركين لميزانيتهم الفردية
من خالل خطة اإلنفاق الخاصة بهم ،وقد يشمل هذا التشاور مع جهة تقدم خدمات اإلدارة
المالية.
• االحتياجات اإلضافية المحددة – العناصر/األنشطة التي ستدعم احتياجات ال ُمشاركين وتنفيذ
البرنامج.

تحديد كيف يجب
استخدام األموال
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على اللجان االستشارية التطوعية المحلية والمركز اإلقليمي العمل بشكل مشترك على تقييم
االحتياجات المحلية في تنفيذ برنامج تقرير المصير من أجل تحديد أفضل استخدام لألموال المتاحة.
وبنا ًء على هذا التقييم المشترك ،يجب إعداد قائمة بمجاالت األولوية (أعاله) التي سيتم تمويلها ،بما
في ذلك المبلغ التقديري الذي سيُستخدم لكل مجال ُمحدد .وال يجب في هذه المرحلة تحديد تقدير
مفصل لكل مجال ُمحدد .ولكن مناقشة بعض من هذه التكاليف التفصيلية قد تساعد في تحديد المبلغ
التقديري.
بعد االتفاق على استخدام األموال ،يجب على اللجان االستشارية التطوعية المحلية والمركز اإلقليمي
إرسال تقرير مشترك بما يلي إلى :sdp@dds.ca.gov
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قائمة المجاالت ذات األولوية التي سيتم تمويلها.
المبالغ التقديرية للتمويل المخصصة لكل مجال ذي أولوية.
وصف موجز لكيفية اتخاذ القرارات.

يُمكن إجراء تغييرات بصورة مستمرة وفقا ً لتغير حاجة ال ُمشاركين .ولكن يجب أن يبقى استخدام
األموال متوافقا ً مع القانون وهذه اإلرشادات ،وأن تُتخذ القرارات المتعلقة بأي تغييرات بالتعاون فيما
بين اللجان االستشارية التطوعية المحلية والمركز اإلقليمي.
تدفق األموال

تم تخصيص مبالغ التمويل ال ُمحددة في الصفحة التالية لكل مركز إقليمي .وكما سبقت اإلشارة ،يجب
اتخاذ القرارات بشأن استخدام هذه األموال بصورة مشتركة من قبل اللجان االستشارية التطوعية
المحلية والمركز اإلقليمي .وبعد ذلك تدفع المراكز اإلقليمية لألفراد/ال ُمنظمات مقابل تقديم الخدمات.

يتناسب توزيع التمويل مع عدد أماكن برنامج تقرير المصير المتاحة في كل مركز إقليمي.
تمويل دعم المشاركين في برنامج تقرير المصير  -السنة المالية * 2021/2020
عدد األماكن في برنامج
التمويل المتاح
تقرير المصير في كل مركز
المركز اإلقليمي
إقليمي
 146,064دوالر أمريكي
179
مركز ألتا كاليفورنيا اإلقليمي )(ACRC
 114,240دوالر أمريكي
140
مركز سنترال فالي اإلقليمي )(CVRC
 89,760دوالر أمريكي
110
مركز شرق لوس أنجلس اإلقليمي )(ELARC
 59,568دوالر أمريكي
73
مركز فرانك دي النترمان اإلقليمي )(FDLRC
 48,960دوالر أمريكي
60
المركز اإلقليمي في أقصى الشمال )(FNRC
 55,488دوالر أمريكي
68
مركز جولدن جيت اإلقليمي )(GGRC
 80,784دوالر أمريكي
99
مركز هاربر اإلقليمي )(HRC
 208,896دوالر أمريكي
256
مركز إنالند اإلقليمي )(IRC
 77,520دوالر أمريكي
95
مركز كيرن اإلقليمي )(KRC
 53,856دوالر أمريكي
66
مركز نورث باي اإلقليمي )(NBRC
 149,328دوالر أمريكي
183
مركز شمال لوس أنجلس اإلقليمي )(NLACRC
 125,664دوالر أمريكي
154
مركز إيست باي اإلقليمي )(RCEB
 123,216دوالر أمريكي
151
مركز مقاطعة أورانج اإلقليمي )(RCOC
 44,880دوالر أمريكي
55
مركز ريدوود كوست اإلقليمي )(RCRC
 102,000دوالر أمريكي
125
مركز سان أندرياس اإلقليمي )(SARC
مركز جنوب وسط لوس أنجلس اإلقليمي
 89,760دوالر أمريكي
110
)(SCLARC
 168,912دوالر أمريكي
207
مركز سان دييجو اإلقليمي )(SDRC
 77,520دوالر أمريكي
95
مركز سان جابرييل بومونا اإلقليمي )(SGPRC
 89,760دوالر أمريكي
110
مركز تري كاونتيز اإلقليمي )(TCRC
 81,600دوالر أمريكي
100
مركز فالي ماونتن اإلقليمي )(VMRC
 52,224دوالر أمريكي
64
مركز ويست سايد اإلقليمي )(WRC
 2,040,000دوالر أمريكي
2,500
المجموع
* يجب إنفاق األموال المخصصة في  2021/6/30بحلول مارس .2023

2|P a ge

