
 المرفق )ب(
 

 4من   1الصفحة  
 

 برنامج تقرير المصير: ما السلع والخدمات التي يمكن أو ال يمكن شراؤها؟ ولماذا؟ 
 

ى اآلن. وهذه المعلومات ليست شاملة.  تهدف المعلومات التالية إلى مساعدة المشارك وفريقه عن طريق اإلجابة عن أكثر األسئلة شيوعاً عن سلع برنامج تقرير المصير وخدماته حت
 .  ويُرجى االتصال بمركزك اإلقليمي إذا كانت لديك أي أسئلة. هنا ولألغراض المرجعية، يمكن االطالع على قائمة أشمل بأوصاف الخدمات

 

 السلع والخدمات 
غير مسموح بها أو مسموح بها 

أو متاحة: غير مشمولة في حساب 
 الميزانية/ خطة اإلنفاق 

 لماذا؟

 
 ماذا يعني ذلك؟ 

    المنزل والمعيشةمصاريف 

دعم الحصول على سكن الضروري لتنفيذ  

 خطة البرنامج الفردية  
 مسموح بها  

االستثناء االتحادي  

   314لرمز الخدمات 

الخدمات الفردية لتغيير السكن، مثل إيجاد مكان للعيش والمساعدة في تقديم طلب 

 االستئجار  

الخدمات الفردية لدعم اإلسكان واإليجار، مثل مساعدة المشترك في نزاعات 

 المستأجر والمالك أو المساعدة في إعادة اعتماد السكن  

ما يلزم لتنفيذ الخطة من تكييف البيئة لتالئم  

 ذوي اإلعاقة  
 مسموح بها  

االستثناء االتحادي  

   356لرمز الخدمات 

تعديل منزل الشخص ليتالءم مع إعاقته، أو ضمان صحته ورفاهيته وسالمته، أو 

زيادة استقاللية الفرد داخل منزله )مثل وضع منحدر أو مقابض أو وسيلة لفتح 

 الباب( 

 غير مسموح بها   المسكن والمأكل 
محظورة في برامج 

 االستثناء االتحادي  

ال يمكن دفع اإليجار أو شراء مواد البقالة والوجبات واإلقامات الفندقية مباشرةً 

)مثل دفع نقود لمقدم الرعاية المؤقتة( ثم إرسال الفواتير إلى وكالة خدمة اإلدارة  

 المالية لسداد التكاليف 

إدخال تعديالت أو تحسينات على المنزل 

لتحقيق فائدة عامة، ولكن هذه التعديالت أو 

التحسينات ال تتعلق باحتياجات المشارك ذي 

 اإلعاقة  

 غير مسموح بها  
محظورة في برامج 

 االستثناء االتحادي  

إصالح/ تجديد المسكن ألغراض ال تتعلق باحتياجات اإلعاقة والعناصر النمطية 

على عاتق صاحب المنزل أو المالك )مثل تغيير الشكل الجمالي للمطبخ،  التي تقع

أو حمام السباحة، أو خدمات الكهرباء أو السباكة، أو إصالح األسقف، أو إصالح  

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وتحديث األجهزة(  

 
  

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/05/SDP_serviceDefinitions.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/05/SDP_serviceDefinitions.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/05/SDP_serviceDefinitions.pdf
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 السلع والخدمات 
غير مسموح بها أو مسموح بها 

أو متاحة: غير مشمولة في حساب 
 الميزانية/ خطة اإلنفاق 

 ماذا يعني ذلك؟  لماذا؟ 

    السيارات

إدخال تعديالت وتكييفات على السيارات تتعلق 

 باإلعاقة وصيانة هذه العناصر والحفاظ عليها 
 مسموح بها  

االستثناء االتحادي  

   377لرمز الخدمات 

إدخال تكييفات أو تعديالت على سيارة أو شاحنة تمثل وسيلة النقل األساسية 

المصاعد والمنحدرات  للمشارك من أجل تلبية احتياجات اإلعاقة الخاصة به )مثل 

 وفرامل اليد(  

إصالح وصيانة تلك التعديالت المدخلة على سيارة أو شاحنة تُعتبر وسيلة النقل 

 األساسية للمشارك من أجل تلبية احتياجات اإلعاقة الخاصة به  

 غير مسموح بها   شراء أو استئجار سيارة  
محظورة في برامج 

 االستثناء االتحادي  
 ال يُسمح بشراء/ تأجير سيارة للتنقل. 

إدخال تكيفات أو تحسينات على سيارة ال  

 عالقة لها بالحاجة المتعلقة باإلعاقة  
 غير مسموح بها  

محظورة في برامج 

 االستثناء االتحادي  

ترقيات أو تحسينات لسيارة ال عالقة لها باحتياجات اإلعاقة )مثل إضافة جنوط  

 جديدة إلطارات السيارة أو طالء جديد( 

 غير مسموح بها   صيانة مجدولة بانتظام للسيارة والحفاظ عليها 
محظورة في برامج 

 االستثناء االتحادي  

ا باحتياجات اإلعاقة )مثل اإلصالحات أو الصيانة العامة لسيارة التي ال عالقة له

 شراء إطارات جديدة، استبدال بطارية السيارة، تغيير الزيت(  
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 السلع والخدمات 

غير مسموح بها أو مسموح بها 
أو متاحة: غير مشمولة في حساب 

 الميزانية/ خطة اإلنفاق 

 ماذا يعني ذلك؟  لماذا؟ 

    االندماج بالمجتمع

الدعم الخاص باالندماج بالمجتمع الضروري  

 لتنفيذ الخطة الفردية  
 مسموح بها  

اإلعفاء االتحادي 

   331لرمز الخدمات 

الدعم الخاص باالندماج في المجتمع الذي يساعد المشارك على تحقيق، أو  

الحفاظ على، أقصى مستوى من األداء و/أو التكافل واالستقاللية و/أو زيادة 

وتحسين المساعدة الذاتية والتنشئة االجتماعية والتواصل.  وقد تشمل هذه 

الجتماعية والوعي المجتمعي، ومهارات التواصل، والوعي  الخدمات التنشئة ا

البصري والسمعي واللمسي وخبرات اإلدراك، ومهارات المناصرة الذاتية.  

س في المدرسة أو العيادات أو  ويمكنها أن تعزز المهارات أو الدروس التي تُدرَّ

نت هذه غيرها من األماكن.  وقد تشمل هذه الخدمات برامج فنية وترفيهية إذا كا

الخدمات تساعد المشارك "من خالل األنشطة العالجية و/أو البدنية" )على سبيل  

المثال، حصة تمارين في الحديقة، ودروس سباحة في مسبح عام، والرسم في  

إستوديو فني محلي(؛ فصول التعليم المستمر لمساعدة المشارك على استكشاف 

إتمام ما يعادل المدرسة الثانوية؛ االهتمامات أو تحسين المهارات األكاديمية أو 

 توجيه األقران، وخدمات التنقل؛ الصداقة وبناء العالقات. 

السلع والخدمات التي تُشترى للترفيه )على  

سبيل المثال، مدينة المالهي أو تذاكر الحفالت 

أو الترفيه الذي ال يقدم أي فائدة عالجية و/أو  

 جسدية( 

 غير مسموح بها  
محظورة في برامج 

 االستثناء االتحادي  

المتعلقة باإلعاقة و/أو  األنشطة الترفيهية البحتة التي ال تلبي احتياجات المشارك 

ال تحقق أهداف ونتائج خطته الفردية )مثل تذاكر دخول المستهلك لمدينة المالهي 

 أو ما شابه ذلك(

ال يمكن دفع ثمن السلع والخدمات التالية: لوازم الهوايات، والتلفزيون، ومشاهدة 

 (. DVDالقنوات التليفزيونية السلكية، وأقراص الفيديو الرقمية )
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 السلع والخدمات 
غير مسموح بها أو مسموح بها 

أو متاحة: غير مشمولة في حساب 
 الميزانية/ خطة اإلنفاق 

 ماذا يعني ذلك؟  لماذا؟ 

    سلع وخدمات خارج خطة اإلنفاق

استعادة  (/ SSIدخل الضمان التكميلي )

 (  SSPالمدفوعات التكميلية الحكومية ) 
متاحة: غير مدرجة في حساب  

 الميزانية/ خطة اإلنفاق 

سياسة إدارة  

الخدمات النمائية 

 بوالية كاليفورنيا  

هذه خدمة "عابرة"، بمعنى أن هذه ميزة نقدية لوالية كاليفورنيا تُدفع للشخص من  

 إلقليمي.خالل المركز ا

سيستمر المركز اإلقليمي في تمويل هذه الخدمة خارج خطة اإلنفاق من خالل 

 للفرد في أثناء مشاركته في برنامج تقرير المصير. 065رمز الخدمة 

 العمل التنافسي المتكامل 
متاحة: غير مدرجة في حساب  

 الميزانية/ خطة اإلنفاق 

سياسة إدارة  

الخدمات النمائية 

 بوالية كاليفورنيا  

ستُدفَع الحوافز المستحقة عن التوظيف التنافسي المتكامل إلى مقدمي الخدمات 

 خارج خطة اإلنفاق للفرد المشارك في برنامج تقرير المصير. 

 برنامج تدريب داخلي مدفوع  
متاحة: غير مدرجة في حساب  

 الميزانية/ خطة اإلنفاق 

سياسة إدارة  

الخدمات النمائية 

 بوالية كاليفورنيا  

أجور برنامج التدريب الداخلي المدفوع المؤهل ستُدفَع  خارج خطة اإلنفاق للفرد 

 المشارك في برنامج تقرير المصير.

تركة أو تكاليف أقساط التأمين المش

 الخصومات أو التأمين المشترك 
متاحة: غير مدرجة في حساب  

 الميزانية/ خطة اإلنفاق 

سياسة إدارة  

الخدمات النمائية 

 بوالية كاليفورنيا  

ستُدفع تكاليف أقساط التأمين المشتركة أو الخصومات أو التأمين المشترك خارج  

 المصير. خطة اإلنفاق للفرد المشارك في برنامج تقرير 

المساعدة في اإليجار، بما يتوافق مع البند 

 ( من قانون الرعاية والمؤسسات  1)4689
متاحة: غير مدرجة في حساب  

 الميزانية/ خطة اإلنفاق 

سياسة إدارة  

الخدمات النمائية 

 بوالية كاليفورنيا  

( من قانون 1)4689ستُدفع تكلفة المساعدة في اإليجار التي يسمح بها البند 

خارج خطة اإلنفاق للفرد المشارك في برنامج تقرير  عاية والمؤسساتالر

 المصير.

 


