َﮔوﯾن ﻧﯾوﺳﺎم ،ﻓرﻣﺎﻧدار

اﯾﺎﻟت ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ  --آژاﻧس ﺳﻼﻣت و ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ

اداره ﺧدﻣﺎت ﺗوﺳﻌﮫای

1215 O Street, MS 8-30
Sacramento, CA 95814
ﺗﻠﮫﺗﺎﯾپ711 :
(833) 421-0061
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ﺑﮫ:

ﻣدﯾران اﺟراﯾﯽ ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای

ﻣوﺿوع:

ازﺳرﮔﯾری ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﻣﭘﯾﻧﮓ ،ﺗﻔرﯾﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺧش  4648.5ﻗﺎﻧون رﻓﺎه
و ﻧﮭﺎدھﺎ

ﺑر اﺳﺎس ﺗﻐﯾﯾرات اﯾﺟﺎدﺷده در ﺑﺧش  4648.5ﻗﺎﻧون رﻓﺎه و ﻧﮭﺎدھﺎ ،از ﺗﺎرﯾﺦ  1ژوﺋﯾﮫ  ،2021اﺧﺗﯾﺎرات ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﺑودﺟﮫ ﺧدﻣﺎت ﮐﻣﭘﯾﻧﮓ و ھزﯾﻧﮫھﺎی ﺳﻔر ﻣرﺑوطﮫ؛ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؛ ﺧدﻣﺎت آﻣوزﺷﯽ وﯾژه
ﮐودﮐﺎن ﺳﮫ ﺗﺎ  17ﺳﺎل ﺗﻣﺎم؛ و درﻣﺎنھﺎی ﻏﯾرﭘزﺷﮑﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻔرﯾﺣﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ،ھﻧر ،رﻗص و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ آن ﻣراﮐز
ﺑﺎزﮔرداﻧده ﺧواھد ﺷد .ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﺧود از ﺗﻐﯾﯾرات اﯾﺟﺎدﺷده در
ﺑﺧش  4648.5ﻗﺎﻧون رﻓﺎه و ﻧﮭﺎدھﺎ ،اﻗداﻣﺎت ﮐﻧﺷﮕراﻧﮫ ﻻزم را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
اداره ﺧدﻣﺎت ﺗوﺳﻌﮫای )اداره( از ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد اطﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﺧﺗﯾﺎر ھﻣﺎھﻧﮓﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﻗرار
دھﻧد و ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳﮭﯾل آﮔﺎھﯽ درﺑﺎره در دﺳﺗرس ﺑودن اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﺻرفﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺧﺎﻧوادهھﺎ ،اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت و
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﻠﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎﺷﻧد .ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ و اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد در اﺧﺗﯾﺎر اﻓراد و
ﺧﺎﻧوادهھﺎﯾﯽ ﻗرار ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﻋﻣوﻣﺎ ً از اﯾن ﻧوع ﺧدﻣﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت ﻏﯾرراﯾﮕﺎن ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد اﻣﺎ
درﯾﺎﻓت اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد .در راﺳﺗﺎی ﮔﺳﺗرش ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ،ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎﯾد
اﻗداﻣﺎﺗﯽ را ﺑرای ارﺗﻘﺎی آﮔﺎھﯽ و ﺗﺳﮭﯾل اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓراد ﻏﯾر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽزﺑﺎن و ﺟواﻣﻊ رﻧﮕﯾنﭘوﺳت ﻣد ﻧظر ﻗرار دھﻧد.
ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺧش  (a)4646ﻗﺎﻧون رﻓﺎه و ﻧﮭﺎدھﺎ ،ھﻣﺎھﻧﮓﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﯾد درﺑﺎره در دﺳﺗرس ﺑودن اﯾن ﺧدﻣﺎت اﺣﯾﺎﺷده
و ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣرﺗﺑط ﻣﺷﺗرﯾﺎن در ﺟﻠﺳﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻓردی ﺻﺣﺑت ﮐﻧﻧد.
ھر ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎﯾد ﯾﮏ طرح ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اداره ارﺳﺎل ﮐﻧد .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ھر ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎﯾد ﺳﯾﺎﺳتھﺎی
ﺧرﯾد ﺧدﻣﺎت ) (POSﺧود را طﺑﻖ ﻧﯾﺎز ﻣورد ﺗﺟدﯾد ﻧظر ﻗرار دھد ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ازﺳرﮔﯾری ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎﻟﯽ اﯾن ﺧدﻣﺎت در آن
ﻣﻧﻌﮑس ﺷود و ﻣروج ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷد و آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﺑررﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯾد ﺑﮫ اداره اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد .طرح
ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ و ﺳﯾﺎﺳتھﺎی  POSاﺻﻼحﺷده ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  15دﺳﺎﻣﺑر  2021ﺑﮫ اداره ارﺳﺎل ﺷود.

»اﯾﺟﺎد ﻣﺷﺎرﮐت ،ﺣﻣﺎﯾت از اﻧﺗﺧﺎبھﺎ«
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ﺻﻔﺣﮫ دو

اداره اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی ﭘرﻣﺧﺎطب ﺗرﺟﻣﮫ ﺧواھد ﮐرد و ﻧﺳﺧﮫھﺎی اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺗرﺟﻣﮫ را در وبﺳﺎﯾت ﺧود ﻗرار ﺧواھد
داد .ﻟطﻔﺎ ً اﮔر در ﻣورد اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ،ﺑﺎ راﺑط اﺻﻠﯽ ﺧود ﯾﺎ دﻓﺗر اﻗداﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره (833) 421-0061
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑﺎ ﺗﻘدﯾم اﺣﺗرام،
اﻣﺿﺎﮐﻧﻧده ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ:
ERICA REIMER SNELL
ﻗﺎﺋم ﻣﻘﺎم ﻣدﯾر
ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
روﻧوﺷت :ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای
ﻣدﯾران ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرفﮐﻧﻧده در ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای
ﻣدﯾران ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای
اﺗﺣﺎدﯾﮫ آژاﻧسھﺎی ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای

