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 ای مدیران اجرایی مراکز منطقھ  بھ:
 

قانون رفاه   4648.5ھای کمپینگ، تفریحات اجتماعی و سایر خدمات مطابق با بخش ازسرگیری برنامھ موضوع:
 و نھادھا

 
ای ، اختیارات مراکز منطقھ2021ژوئیھ  1قانون رفاه و نھادھا، از تاریخ    4648.5ایجادشده در بخش بر اساس تغییرات 

ھای تفریحی اجتماعی؛ خدمات آموزشی ویژه ھای سفر مربوطھ؛ فعالیتدر ارتباط با تأمین بودجھ خدمات کمپینگ و ھزینھ
ریحات تخصصی، ھنر، رقص و موسیقی بھ آن مراکز  ھای غیرپزشکی، از جملھ تفسال تمام؛ و درمان 17کودکان سھ تا 

ای بھ منظور مطلع ساختن مشتریان خود از تغییرات ایجادشده در شود مراکز منطقھبازگردانده خواھد شد.  توصیھ می
 قانون رفاه و نھادھا، اقدامات کنشگرانھ الزم را انجام دھند.  4648.5بخش 

 
کنندگان خدمات قرار ای تقاضا دارد اطالعات الزم را در اختیار ھماھنگمنطقھای (اداره) از مراکز اداره خدمات توسعھ

دھندگان خدمات و ھا، ارائھ کنندگان، خانوادهدھند و بھ منظور تسھیل آگاھی درباره در دسترس بودن این خدمات با مصرف
مینھ باید در اختیار افراد و  رسانی در این زرسانی و اطالعھای اجتماعی محلی در ارتباط باشند.  کمکسازمان
کنند اما ای استفاده نمیھایی قرار بگیرد کھ عموماً از این نوع خدمات یا سایر خدمات غیررایگان مراکز منطقھخانواده

ای باید رسانی، مراکز منطقھھای کمکدریافت این خدمات ممکن است برای آنھا مفید باشد. در راستای گسترش فعالیت
پوست مد نظر قرار دھند.   زبان و جوامع رنگینرسانی بھ افراد غیر انگلیسیبرای ارتقای آگاھی و تسھیل اطالعاقداماتی را 

کنندگان خدمات باید درباره در دسترس بودن این خدمات احیاشده  قانون رفاه و نھادھا، ھماھنگ 4646(a)مطابق با بخش 
 ی صحبت کنند.ریزی فردو نیازھای مرتبط مشتریان در جلسھ برنامھ

 
ھای ای باید سیاسترسانی بھ اداره ارسال کند.  عالوه بر این، ھر مرکز منطقھای باید یک طرح کمکھر مرکز منطقھ
ای کھ ازسرگیری تأمین مالی این خدمات در آن  خود را طبق نیاز مورد تجدید نظر قرار دھد بھ گونھ ) POSخرید خدمات (

باشد و آنھا را برای بررسی و تأیید بھ اداره ارائھ نماید.  طرح  منعکس شود و مروج مطابقت با این تغییر قانونی
 بھ اداره ارسال شود.  2021دسامبر  15شده باید تا تاریخ اصالح  POSھای رسانی و سیاستکمک
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 صفحھ دو 
 
 
 

سایت خود قرار خواھد  ھای انگلیسی و ترجمھ را در وبھای پرمخاطب ترجمھ خواھد کرد و نسخھاداره این نامھ را بھ زبان 
 0061-421 (833)داد.  لطفاً اگر در مورد این نامھ سؤالی دارید، با رابط اصلی خود یا دفتر اقدامات اجتماعی بھ شماره 

 تماس بگیرید. 
 

 احترام،با تقدیم 
 

 امضاکننده نسخھ اصلی: 
 

ERICA REIMER SNELL 
 قائم مقام مدیر

 بخش خدمات اجتماعی
 

 ایسرپرستان مراکز منطقھ   رونوشت:
 ایکننده در مراکز منطقھمدیران خدمات مصرف    
 ایمدیران خدمات اجتماعی در مراکز منطقھ   
 ای  ھای مرکز منطقھاتحادیھ آژانس   


