
)ز(، تم تخصيص األموال للمراكز اإلقليمية لدعم تنفيذ برنامج تقرير المصير ذاتيًا  4685.8وفقًا لقانون الرعاية والمؤسسات الفقرة  

(SDPالغرض من هذه الرسالة هو تقديم إرشادات حول استخدام هذه األموا .) ل، بما في ذلك التعاون المطلوب مع اللجان االستشارية

 ( في تحديد األولويات المحلية للتمويل.LVACللمتطوعين المحليين )

)ز( من قانون الرعاية والمؤسسات أن هذه األموال يجب أن تستخدم لتعظيم قدرة المشاركين في برنامج التنمية   4685.8تحدد الفقرة 

بالتشاور مع أصحاب المصلحة، مجاالت األولوية   (،DDSاالجتماعية على إدارة حياتهم الخاصة. حددت دائرة الخدمات التنموية ) 
 للتمويل بما في ذلك: 

 تعيين وتدريب ميسرين مستقلين؛ •

 رهم؛ التدريب المشترك للمشاركين واألسر والمراكز اإلقليمية وأعضاء اللجنة االستشارية للمتطوعين المحليين وغي •

الدعم أو التدريب في االنتقال إلى برنامج تقرير المصير ذاتيًا   •

(SDP،)  المساعدة في تطوير خطة اإلنفاق؛ 

 دعم التوجيه الذي يمكن أن يشمل تكاليف المتحدثين / مقدمي العروض، وتطوير تعديل المواد؛  •

 كالت. مجموعات / ورش عمل تعاونية لتعزيز التعلم المستمر والمشترك وفرص حل المش •

يجب أن   لذلك،(. SDPتلعب اللجان االستشارية للمتطوعين المحليين دوًرا مهًما في تنفيذ واإلشراف على برنامج تقرير المصير ذاتيًا )

ات  تعمل المراكز اإلقليمية واللجان االستشارية للمتطوعين المحليين بشكل تعاوني لتحديد أولويات استخدام األموال المتاحة لتلبية احتياج
لمزيد من   1المشاركين في منطقتهم المحلية. ال يجوز إنفاق األموال إال بعد االتفاق على االحتياجات المحلية. انظر المرفق رقم 

لمعلومات حول االستخدامات المحتملة لألموال، والمبلغ المتاح في كل منطقة مركز إقليمي، والخطوات المقترحة لتحديد استخدام  ا
 األموال. 

 "بناء الشراكات ودعم الخيارات" 

 

 جافين نيوزوم، الحاكم        وكالة الصحة والخدمات اإلنسانية  -والية كاليفورنيا 

 

           قسم الخدمات التنموية
1600 NINTH STREET, Room 240, MS 2-13 

SACRAMENTO, CA 95814 
 ( 916) 654-1897( )لضعاف السمع( 916)  654-2054هاتف االتصاالت النصية: 

 

 2020مارس  2
 

 المديرين التنفيذيين للمركز اإلقليمي  إلى:
 تمويل لدعم تنفيذ برنامج تقرير المصير ذاتيًا   الموضوع: 

 



 المديرين التنفيذيين للمركز اإلقليمي 

 2020مارس،  2
 2صفحة رقم 

 . sdp@dds.ca.govإذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه المراسالت، فيرجى مراسلة 

 
 

 

 

 

 
 

 تفضلوا بقبول وافر االحترام،،،

 
 األصل ُموقَّع بواسطة: 

 

 جيم نايت
 نائب المدير 

 شعبة البرامج الفيدرالية

 

 نسخة إلى: 

 

 المركز اإلقليميمدراء   

 رئيس مستشاري المركز اإلقليمي
 مدراء المركز اإلقليمي لخدمات المجتمع
 رابطة مديري وكاالت المراكز اإلقليمية

 مجلس الوالية لحقوق اإلعاقة التنموية، كاليفورنيا 
 بريان وينفيلد، طبيب أسنان 

 ليان كريستيان ، طبيب أسنان 
 ، طبيب أسنان  كارين ميريلز 

 مايك ساكاموتو ، طبيب أسنان 
 إرني كروز ، طبيب أسنان

mailto:sdp@dds.ca.gov
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 تمويل لدعم تنفيذ برنامج تقرير المصير ذاتيًا 

)ز(،  4685.8كما هو مذكور في الرسالة المصاحبة لهذا المرفق، وفقًا لقانون الرعاية االجتماعية والمؤسسات المادة رقم 
يتوفر التمويل لدعم تنفيذ خطة التنمية االجتماعية. االستخدامات المحتملة لهذه األموال وعملية اتخاذ هذا القرار واستخدام هذه 

 األموال موضحة أدناه. 

 1صفحة | 

 الوصف  الخطوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجاالت ذات  
األولوية  

الستخدام  
 التمويل 

 

 المجاالت ذات األولوية للتمويل على:تشمل 

تكاليف توفير التوجيه بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،  - احتياجات التوجيه •
تعديل / طباعة المواد، ونفقات المتحدثين / مقدمي العروض التقديمية، ونفقات أماكن 

 االجتماعات، والترجمة / المترجمين الفوريين، وما إلى ذلك.

التكاليف المرتبطة بزيادة عدد الميسرين المستقلين  - توظيف / تدريب الميسرين المستقلين •
المتاحين. يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التوظيف، التطوير و / أو 

توفير التدريب، الترجمة التحريرية / المترجمين الفوريين، التكاليف المتعلقة بتوفير  
 ى ذلك.التدريب، وما إل

اجتماعات مستمرة و / أو دورية للمشاركين واألسر  - مجموعات / ورش عمل تعاونية •
لتوفير فرص التعلم وحل المشكالت. يمكن أن تشمل  ذلك،ومقدمي الخدمات، وما إلى 

التكاليف، على سبيل المثال ال الحصر، نفقات سفر المتحدثين / مقدمي العروض التقديمية،  
ن الفوريين، والمواد، ونفقات أماكن االجتماعات، وما إلى ذلك. وقد والترجمة / المترجمي

يشمل ذلك التنسيق مع اللجان االستشارية للمتطوعين المحليين / المشاركين في مجاالت 
 أخرى لزيادة نطاق فرص التعلم / مشاركة المعلومات.

عضاء اللجان تدريب المشاركين واألسر وموظفي المركز اإلقليمي وأ - التدريب المشترك •
االستشارية للمتطوعين المحليين وغير ذلك. يجب أن تركز التدريبات المشتركة على فرص 

التعلم المشتركة التي تزيد من الفهم الجماعي لجميع المشاركين في برنامج تقرير المصير 
يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، التوظيف، التطوير و / أو  (.SDPذاتيًا )

وفير التدريب، الترجمة التحريرية / المترجمين الفوريين، التكاليف المتعلقة بتوفير التدريب، ت
 وما إلى ذلك.

دعم المشاركين في  - (SDPالدعم / التدريب لالنتقال إلى برنامج تقرير المصير ذاتيًا ) •
جاالت مثل يمكن أن يشمل ذلك الدعم في م (.SDPاالنتقال إلى برنامج تقرير المصير ذاتيًا )

تحديد نموذج خدمة اإلدارة المالية األنسب للمشارك، واقتراحات توظيف / تعيين الموظفين، 
 وكيفية إنشاء خطط توظيف احتياطية وما إلى ذلك. 

تقديم الدعم في تطوير استخدام المشاركين لميزانيتهم الفردية   - تطوير خطة اإلنفاق األولية •
 والتي قد تشمل التشاور مع خدمة اإلدارة المالية.من خالل خطة اإلنفاق الخاصة بهم، 

العناصر / األنشطة التي ستدعم احتياجات المشاركين وتنفيذ   - االحتياجات اإلضافية المحددة •
 البرنامج. 
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 2صفحة | 

 

 

 

 

 

 

 
تحديد كيفية 

 استخدام األموال 
 

اللجنة االستشارية للمتطوعين المحليين والمركز اإلقليمي بتقييم االحتياجات المحلية بشكل يجب أن تقوم 
( لتحديد أفضل استخدام لألموال المتاحة. بناًء على SDPمشترك في تنفيذ برنامج تقرير المصير ذاتيًا )

م تمويلها، بما في ذلك هذا التقييم المشترك، ينبغي وضع قائمة بالمجاالت ذات األولوية )أعاله( التي سيت
المبلغ المقدر الذي سيستخدم لكل مجال يتم اختياره. تقدير مفصل ومبوب لكل مجال محدد غير مطلوب 

 في هذه المرحلة. ومع ذلك، قد تساعد مناقشة بعض هذه التكاليف التفصيلية في تقديم المعلومات التقديرية. 
 

لجنة االستشارية للمتطوعين المحليين والمركز اإلقليمي بمجرد االتفاق على استخدام األموال، يجب على ال
 sdp@dds.ca.gov:اإلبالغ بشكل مشترك عما يلي إلى 

 

 سرد المجاالت ذات األولوية التي سيتم تمويلها؛  •

 المبالغ المقدرة للتمويل المخصص لكل مجال من المجاالت ذات األولوية؛ •

 موجز لكيفية اتخاذ القرارات.وصف  •
 

يمكن إجراء التغييرات على أساس مستمر مع تغير احتياجات المشاركين. ومع ذلك، يجب أن يظل استخدام 
األموال متماشياً مع النظام األساسي، ويجب اتخاذ هذا التوجيه والقرارات بشأن أي تغييرات بشكل تعاوني 

 حليين والمركز اإلقليمي.من قبل اللجنة االستشارية للمتطوعين الم

 

 
تدفق  

 األموال 
 

تم تخصيص مبالغ التمويل المحددة في الصفحة التالية لكل مركز إقليمي. كما هو مشار إليه أعاله، يجب 
اتخاذ القرارات بشأن استخدام هذه األموال بشكل مشترك من قبل اللجنة االستشارية للمتطوعين المحليين 

 اإلقليمي.والمركز 
سوف تسدد المراكز اإلقليمية لألفراد / المؤسسات مقابل تقديم الخدمات. يجب إنفاق األموال  ذلك،بعد 

 .2022بحلول مارس  2020يونيو  30المرهونة قبل 
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( المتاحة في كل مركز SDPيتناسب توزيع التمويل مع عدد أماكن برنامج تقرير المصير ذاتيًا )
 إقليمي.

 . 2022بحلول مارس  2020يونيو   30يجب إنفاق األموال المرهونة قبل 

 3صفحة | 

 *  2020/ 2019السنة المالية    -( SDPتمويل دعم المشاركين في برنامج تقرير المصير ذاتيًا )

المركز 
 اإلقليمي 

أماكن برنامج تقرير المصير  

( في كل مركز SDPذاتيًا )
 إقليمي 

 التمويل المتوفر 

ACRC 179 106870  
 CVRC 140 83585 دوالر 
 ELARC 110 65674 دوالر 
 FDLRC 73 43584 دوالر 
 FNRC 60 35822 دوالر 
 GGRC 68 40599 دوالر 
 HRC 99 59107 دوالر 
  IRC 256 152839 دوالر 
 KRC 95 56719 دوالر 
 NBRC 66 39404 دوالر 
  NLACRC 183 109258 دوالر 
 RCEB 154 91944 دوالر 
 RCOC 151 90153 دوالر 
 RCRC 55 32837 دوالر 
 SARC 125 74630 دوالر 
 SCLARC 110 65674 دوالر 
  SDRC 207 123587 دوالر 
 SG/PRC 95 56719 دوالر 
 TCRC 110 65674 دوالر 
 VMRC 100 59704 دوالر 
 WRC 64 38210 دوالر 
 دوالر  1492539 2,500 اإلجمالي دوالر 

 

 


