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 2022فبراير   11  التاريخ: 
 
 
 

 المديرين التنفيذيين للمراكز اإلقليمية   إلى:  
 

 تمويل لدعم تنفيذ برنامج تقرير المصير  الموضوع: 
 
 

، وفقاً للبند  2022-2021للسنة المالية ) SDPاإلقليمية لدعم تنفيذ برنامج تقرير المصير (تم تخصيص أموال للمراكز 
(و) من قانون الرعاية والمؤسسات.  ويتمثل الهدف من هذه الرسالة في تقديم إرشادات حول كيفية استخدام هذه  4685.8

في تحديد األولويات المحلية ) LVACالمحليين ( األموال، بما في ذلك التعاون المطلوب مع اللجان االستشارية للمتطوعين
 للتمويل. 

 
(و) من قانون الرعاية والمؤسسات على وجوب استخدام هذه األموال لتعظيم قدرة المشاركين في  4685.8وينص البند 

مج.  كما ينص  برنامج تقرير المصير على إدارة حياتهم الخاصة، ولضمان نجاح اإلدارة والمراكز اإلقليمية في تنفيذ البرنا
بالتشاور مع أصحاب المصلحة، ومنهم مجموعة العمل االستشارية لتقرير المصير –القانون على أن إدارة الخدمات النمائية 

يجب أن تمنح األولوية الستخدام األموال في تلبية احتياجات المشاركين، وزيادة الوصول إلى الخدمات  –على مستوى الوالية
 فاوتات، وتنفيذ البرنامج، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بكل ما يلي:   والمساواة، وتقليل الت

 

 تعيين وتدريب ميسرين مستقلين، مع التركيز على زيادة عدد الميسرين المستقلين ثنائيي اللغة وثنائيي الثقافة؛   •

والتدريب المشترك للمشاركين واألسر والمراكز اإلقليمية وأعضاء اللجان االستشارية للمتطوعين المحليين وغيرهم   •
األسر من شتى المجتمعات غير الُممثَّلة بشكل كامل في  مع التركيز على تدريب المدافعين عن تقرير المصير و

 برنامج تقرير المصير؛  

 والمساعدة في وضع خطة اإلنفاق؛  •

 ومجموعات/ ورش عمل تعاونية لتعزيز التعلم المستمر والمشترك وفرص حل المشكالت. •

 

المصير على مستوى الوالية، التي تلعب  ستقدم إدارة الخدمات النمائية التمويل بشكل منفصل إلى اللجنة االستشارية لتقرير
 دوراً رئيسياً في تقديم المشورة والتوجيه بشأن التنفيذ الناجح لبرنامج تقرير المصير.

 



 

 

 المديرين التنفيذيين للمراكز اإلقليمية 
 2022فبراير   11

 الصفحة الثانية  
 
 
 

تنفيذ برنامج تقرير المصير واإلشراف عليه.  لذلك، يجب أن  تلعب اللجان االستشارية للمتطوعين المحليين دوراً مهماً في 
تعمل المراكز اإلقليمية واللجان االستشارية للمتطوعين المحليين بشكل تعاوني لتحديد أولويات استخدام األموال المتاحة لتلبية  

اتفاق بشأن االحتياجات المحلية.   احتياجات المشاركين في منطقتهم المحلية.  وال يجوز إنفاق األموال إال بعد التوصل إلى 
للحصول على معلومات إضافية حول االستخدامات المحتملة لألموال، ومقدار التمويل المتاح  1ويمكن االطالع على الملحق  

 ، والخطوات المقترحة لتحديد أوجه استخدام األموال.  2022-2021في كل منطقة مركز إقليمي للسنة المالية 
 

 إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذه الرسالة.  sdp@dds.ca.govيرجى االتصال بـ 

 
 مع كامل التقدير، 

 
 وقَّع على النسخة األصلية: 

 
 ماريكريس آكون 

 نائب المدير  
 قسم البرامج الفيدرالية  

 
 مسؤولي المراكز اإلقليمية  نسخة إلى:   

 كبار المستشارين في المراكز اإلقليمية  
 مديري الخدمات المجتمعية بالمراكز اإلقليمية  
 رابطة وكاالت المراكز اإلقليمية  
 مجلس الوالية لإلعاقات النمائية  
 نانسي بارغمان، إدارة الخدمات النمائية  
 براين ونفيلد، إدارة الخدمات النمائية  
 كارال كاستانيدا، إدارة الخدمات النمائية  
 جيم نايت، إدارة الخدمات النمائية 
 تيم ترافيس، إدارة الخدمات النمائية 
 إيريكا رايمر سنيل، إدارة الخدمات النمائية  

mailto:sdp@dds.ca.gov
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 )SDPتمويل لدعم تنفيذ برنامج تقرير المصير (

 
(و) 4685.8فر التمويل لدعم تنفيذ برنامج تقرير المصير، كما هو مذكور في الرسالة المصاحبة لهذا الملحق، وفقاً للبند يتو

من قانون الرعاية والمؤسسات.  وترد أدناه االستخدامات المحتملة لهذه األموال وعملية اتخاذ هذا القرار واستخدام هذه  
 األموال. 

 

 الوصف  الخطوة

المجاالت ذات  
األولوية لتمويل 

 االستخدام

 تشمل المجاالت ذات األولوية للتمويل ما يلي:

التكاليف المرتبطة بزيادة عدد الميسرين المستقلين  - توظيف/ تدريب الميسرين المستقلين •
المتاحين مع التركيز على الميسرين المستقلين ثنائيي اللغة وثنائيي الثقافة.  ويمكن أن يشمل 

 على سبيل المثال ال الحصر:   ذلك،
التوظيف، والتطوير و/أو توفير التدريب، والترجمة التحريرية/ المترجمين الفوريين، 

 والتكاليف المتعلقة بتوفير 
 التدريب، وما إلى ذلك.    

اجتماعات مستمرة و/أو دورية للمشاركين واألسر،  - مجموعات/ ورش عمل تعاونية •
، لتوفير فرص التعلم وحل المشكالت.  ويمكن أن تشمل ومقدمي الخدمات، وما إلى ذلك

 التكاليف، على سبيل المثال ال الحصر، نفقات سفر المتحدثين/ مقدمي العروض، 
والترجمة التحريرية / المترجمين الفوريين، والمواد، ونفقات مكان االجتماع، وما إلى  

ين المحليين/ المشاركين في  ذلك.  وقد يشمل ذلك التنسيق مع اللجان االستشارية للمتطوع
 مناطق أخرى لزيادة نطاق فرص التعلم/ مشاركة المعلومات. 

تدريب المشاركين واألسر وموظفي المراكز اإلقليمية وأعضاء اللجان   - تدريب مشترك •
االستشارية للمتطوعين المحليين، وما إلى ذلك، مع التركيز على تدريب المدافعين عن  

سر من المجتمعات المتنوعة التي تعاني من نقص في الخدمات  تقرير المصير وأفراد األ
المتصلة ببرنامج تقرير المصير.  وينبغي أن تركز التدريبات المشتركة على فرص التعلم  

المشترك التي تزيد من الفهم الجماعي لجميع المشاركين في برنامج تقرير المصير.  
صر: التطوير و/أو توفير التدريب، ويمكن أن تشمل التكاليف، على سبيل المثال ال الح

والترجمة التحريرية/ المترجمين الفوريين، والتكاليف المتعلقة بتوفير التدريب، وما إلى  
 ذلك. 

دعم المشاركين في االنتقال إلى برنامج   - دعم/ تدريب لالنتقال إلى برنامج تقرير المصير •
الت مثل تحديد نموذج دائرة تقرير المصير.  ويمكن أن يشمل ذلك تقديم الدعم في مجا

اإلدارة المالية األنسب للمشارك، واقتراحات لتوظيف/ تعيين الموظفين، وكيفية وضع 
 خطط توظيف احتياطية، وما إلى ذلك. 

تقديم الدعم في تطوير استخدام المشارك لميزانيته الفردية   - وضع خطة اإلنفاق األولية •
 تتضمن التشاور مع دائرة اإلدارة المالية. من خالل خطة اإلنفاق الخاصة به، التي قد 

العناصر/ األنشطة التي ستدعم احتياجات المشاركين   - االحتياجات اإلضافية المحددة •
 وتنفيذ البرنامج.

تحديد كيفية 
 استخدام األموال

االحتياجات المحلية  ينبغي أن تقوم اللجنة االستشارية للمتطوعين المحليين والمركز اإلقليمي بتقييم 
بشكل مشترك عند تنفيذ برنامج تقرير المصير لتحديد أفضل استخدام لألموال المتاحة.  وبناًء على 
هذا التقييم المشترك، ينبغي وضع قائمة بالمجاالت ذات األولوية (أعاله) التي سيتم تمويلها، بما في 

 يلزم في هذه المرحلة وضع تقدير تفصيلي ذلك المبلغ المقدر الذي سيُستخدم لكل منطقة مختارة.  وال
 وُمفنَّد لكل منطقة محددة،  ولكن مناقشة بعض هذه التكاليف التفصيلية قد تساعد على توجيه التقدير.      
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فور إبرام اتفاق بشأن استخدام األموال، يجب على اللجنة االستشارية للمتطوعين المحليين والمركز 
 :sdp@dds.ca.govغ ما يلي إلى اإلقليمي أن يشتركا في إبال

 

 قائمة المجاالت ذات األولوية التي سيتم تمويلها؛  •

 والمبالغ المقدرة للتمويل المخصصة لكل مجال من مجاالت األولوية؛ •

 موجز للطريقة التي اتُّخذت بها القرارات.  ووصف •
 
يمكن إجراء تغييرات باستمرار مع تغير احتياجات المشاركين،  ولكن يجب أن يظل استخدام األموال  
متماشياً مع القانون ومع هذا التوجيه، ويجب اتخاذ القرارات بشأن أي تغييرات بشكل تعاوني من قِبل  

 للين والمركز اإلقليمي.     اللجنة االستشارية للمتطوعين المح

 تدفق األموال

تم تخصيص مبالغ التمويل المحددة في الصفحة التالية لكل مركز إقليمي.  وكما ذُكر سابقاً، يجب  
اتخاذ القرارات بشأن استخدام هذه األموال بشكل مشترك من قبل اللجنة االستشارية للمتطوعين 

ذلك، سوف تُسدد المراكز اإلقليمية لألفراد/ المنظمات مقابل تقديم المحليين والمركز اإلقليمي.  وبعد 
 الخدمات.  
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 يعتمد توزيع التمويل على عدد مساحات برنامج تقرير المصير في كل مركز إقليمي أثناء التنفيذ األولي للبرنامج. 

 
 *   2021/2022السنة المالية   -تمويل دعم المشاركين في برنامج تقرير المصير 

مساحات برنامج تقرير المصرير  لمركز اإلقليميا
 في كل مركز إقليمي

 التمويل المتاح

ACRC 179 146,064  ًدوالرا 

CVRC 140 114,243  ًدوالرا 

ELARC 110 89,760   ًدوالرا 

FDLRC 73 59,568   ًدوالرا 

FNRC 60 48,960   ًدوالرا 

GGRC 68 55,488   ًدوالرا 

HRC 99 80,784   ًدوالرا 

IRC 256 208,896  ًدوالرا 

KRC 95 77,522   ًدوالرا 

NBRC 66 53,856   ًدوالرا 

NLACRC 183 149,331  ًدوالرا 

RCEB 154 125,664  ًدوالرا 

RCOC 151 123,216  ًدوالرا 

RCRC 55 44,880   ًدوالرا 

SARC 125 102,000  ًدوالرا 

SCLARC 110 89,760   ًدوالرا 

SDRC 207 168,915  ًدوالرا 

SGPRC 95 77,520   ًدوالرا 

TCRC 110 89,760   ًدوالرا 

VMRC 100 81,600  دوالر 

WRC 64 52,224   ًدوالرا 

 دوالرا   2,040,011 2,500 المجموع

 . 2024*يجب إنفاق األموال بحلول مارس 
 




