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 المدیرین التنفیذیین للمركز اإلقلیمي    : إلى

 
 دعم العمالء لالنتقال إلى البرنامج: برنامج تقریر المصیر : الموضوع

 
بالتخطیط األولي الذي یركز على الشخص المراكز اإلقلیمیة بھذا التوجیھ فیما یتعلق ) DDS( تزود إدارة الخدمات التنمویة 

برنامج على مستوى الوالیة المع إطالق وذلك  والدعم لألفراد المھتمین بالتسجیل أو االنتقال إلى برنامج تقریر المصیر
)SDP(. 
 

 30T3، و2019فبرایر  U30T13رة الخدمات التنمویة بشأن دعم التسجیل في برنامج تقریر المصیر الصادرة في  اال تزال توجیھات إد 
باإلضافة إلى سبل الدعم الواردة في ھذه التوجیھات، یتوفر أیًضا . حتى إشعار آخر ساریة 2020أكتوبر  30T30، و2019سبتمبر 

 :دعم االنتقال إلى البرنامج بالطرق التالیة
 . لیمي األفراد واألسر في عملیة االنتقالمنسقو خدمات المركز اإلق یساعد  •
تعمل المراكز اإلقلیمیة مع اللجنة االستشاریة المحلیة للمتطوعین لتقریر المصیر إلجراء الترتیبات الالزمة للكیانات  •

 . من أجل المساعدة في التخطیط أو االنتقال الذي یركز على الفرد 
، یتوفر التمویل للمراكز اإلقلیمیة لتوظیف متخصصي اختیار المشاركین لمساعدة 22-2021بدًءا من السنة المالیة  •

األفراد الذین یتابعون التوجیھ الذاتي من خالل برنامج تقریر المصیر أو من خالل استخدام الخدمات الموجھة من 
  .لموارد في القریب العاجلسیتم توفیر المزید من التفاصیل حول ھذه ا .المشاركین

 
تم نشر معلومات إضافیة حول التسجیل في برنامج تقریر المصیر والتخطیط الذي یركز على الفرد على الموقع اإللكتروني  

 / questions-asked-https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently إلدارة الخدمات التنمویة
 

یمات  یجب على المستھلكین أو أفراد األسرة أو مقدمي الخدمات االتصال بالمركز اإلقلیمي المحلي لطرح أسئلة تتعلق بالتعل
 .sdp@dds.ca.govإذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص ھذه المراسالت، یرجى مراسلة  .التوجیھیة لھذا البرنامج

 
 خالص التحیة،

 
 : النسخة األصلیة موقعة من قبل

 
 ماریكریس أكون

 نائب المدیر
 

 ، إدارة الخدمات التنمویة نانسي بارجمان : إلىنسخة 
 بریان وینفیلد، إدارة الخدمات التنمویة    
 إیریكا رایمر سنیل، إدارة الخدمات التنمویة    
 تیم ترافیس، إدارة الخدمات التنمویة    
 رؤساء مجلس إدارة المركز اإلقلیمي     
 مسؤولو المركز اإلقلیمي     
 ھلك مدیرو المراكز اإلقلیمیة لخدمات المست   
 مدیرو خدمات المجتمع بالمركز اإلقلیمي     
 رابطة وكاالت المركز اإلقلیمي    
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