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الهاتف المخصص للصم والبكم (لضعاف السمع) )916( 654-2054
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 18سبتمبر 2020
إلى :المديرين التنفيذيين للمراكز اإلقليمية
الموضوع :التمويل لدعم تنفيذ برنامج تقرير المصير
صص تمويل للمراكز اإلقليمية لدعم تنفيذ
وفقا ً للفقرة ) (gمن البند  8من المادة  4685من قانون الرفاه والمؤسساتُ ،خ َّ
برنامج تقرير المصير للعام المالي  .2021/2020وغرض هذا الخطاب هو توفير إرشادات حول استخدام هذه األموال ،بما
في ذلك التعاون المطلوب مع اللجان االستشارية التطوعية المحلية في تحديد األولويات المحلية للتمويل.
تنص الفقرة ) (gمن البند  8من المادة  4685من قانون الرفاه والمؤسسات على استخدام هذه األموال لزيادة قدرة ال ُمشاركين
في برنامج تحديد المصير على إدارة حياتهم .وقد حددت دائرة الخدمات التنموية ،بالتشاور مع الجهات المعنية ،مجاالت
التمويل ذات األولوية ،بما في ذلك ما يلي:
•
•
•
•
•
•

تعيين المساعدين ال ُمستقلين وتدريبهم.
التدريب ال ُمشترك لل ُمشاركين واألسر والمراكز اإلقليمية وأعضاء اللجان االستشارية التطوعية المحلية وغيرهم.
الدعم أو التوجيه في إحداث التحول إلى برنامج تقرير المصير.
ال ُمساعدة في وضع خطة اإلنفاق.
الدعم في التوجيه الذي قد يشمل تكاليف المحاضرين/الموجهين وإعداد المواد أو تعديلها.
مجموعات/ورش عمل تعاونية لتعزيز التعلم المستمر والمشترك وفرص حل المشكالت.

"نبني الشراكات ،وندعم االختيارات"

المديرين التنفيذيين للمراكز اإلقليمية
 18سبتمبر 2020
الصفحة الثانية
تلعب اللجان االستشارية التطوعية المحلية دوراً هاما ً في تنفيذ برنامج تقرير المصير واإلشراف عليه .لذلك يجب على
المراكز اإلقليمية واللجان االستشارية التطوعية المحلية العمل معا ً لتحديد أولويات استخدام األموال المتاحة للوفاء باحتياجات
ال ُمشاركين في مناطقهم المحلية .وال يُمكن إنفاق األموال إال بعد التوصل إلى اتفاق بشأن االحتياجات المحلية .انظر ال ُمرفق 1
للمزيد من المعلومات بشأن االستخدامات المحتملة لألموال ،والمبلغ المتاح لكل منطقة مركز إقليمي للعام المالي
 ،2021/2020والخطوات المقترحة لتحديد استخدام األموال.
إذا كان لديكم أي أسئلة بشأن هذا الخطاب ،يُرجى التواصل معنا من خالل البريد اإللكتروني .sdp@dds.ca.gov
وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،

قام بالتوقيع على النسخة األصلية:
ماريكريس أكون
نائب المدير
قطاع البرامج الفيدرالية
نسخة إلى:

اإلداريين في المراكز اإلقليمية
كبار المستشارين في المراكز اإلقليمية
مديري الخدمات المجتمعية في المراكز اإلقليمية
رابطة الوكاالت التابعة للمراكز اإلقليمية
مجلس الوالية لإلعاقات التنموية
برايان وينفيلد ،دائرة الخدمات التنموية
كارال كاستانيدا ،دائرة الخدمات التنموية
جيم نايت ،دائرة الخدمات التنموية
تيم ترافيس ،دائرة الخدمات التنموية
إرني كروز ،دائرة الخدمات التنموية
جينيفر بارسونز ،دائرة الخدمات التنموية

