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أداة تقييم المرفق  
 

تقتضي القاعدة النهائية لخدمات اإلسكان والخدمات المجتمعية الفيدرالية أن يتمتع األفراد ذوي اإلعاقات بإمكانية الحصول  
الكامل على استحقاقات الحياة المجتمعية، وأن تُقدَّم الخدمات في مرافق ُمدمجة بالمجتمع.  يجب إكمال أداة تقييم المرفق هذه  

 مة للمساعدة على البت في األهلية لتقديم الخدمات في برنامج تقرير المصير.وفقًا لإلرشادات الُمقدَّ 
 
وسوف يقوم المشارك ومقدم الخدمة في برنامج تقرير المصير بإكمال التقييم معًا.  ويمكن إكمال التقييم في نفس الوقت بالنسبة  

وعند االنتهاء من التقييمات، سيقدم المشارك   لجميع المشاركين في برنامج تقرير المصير المهتمين بالحصول على الخدمة.

وُمقدم الخدمة استمارة التقييم إلى ممثل المركز اإلقليمي ومقدم خدمات اإلدارة المالية الخاص بالمشارك.  وسيشترك المشارك 

اعدة النهائية لخدمات ومقدم خدمات اإلدارة المالية الخاص به في مراجعة التقييم األولي.  وإذا كان المرفق ال يتماشى مع الق

اإلسكان والخدمات المجتمعية، فينبغي للمركز اإلقليمي والمشارك استكشاف التغييرات الممكنة مع مقدم الخدمة.  ويتمثل 

الهدف من ذلك في أن يعمل معًا المشترك والمركز اإلقليمي ومقدم الخدمة لكي يمتثل المرفق الذي اختاره المشارك للقاعدة  

ات اإلسكان والخدمات المجتمعية، مما سيسمح للمشارك بإنفاق أمواله الخاصة ببرنامج تقرير المصير على ذلك  النهائية لخدم

 المرفق. 

 
وينبغي توجيه األسئلة المتعلقة باستكمال هذا التقييم وعملية التقييم الخاصة ببرنامج تقرير المصير إلى  

ovsdp@dds.ca.g . 
 

  تاريخ التقييم: 

  اسم مقدم الخدمة: 

  الهاتف/ البريد اإللكتروني:

  اسم الخدمة/ النشاط:

 

المرفق ُمدَمج في المجتمع األكبر، ويدعم االنخراط الكامل لألفراد الذين يتلقون خدمات  
الذين ال  بنفس درجة انخراط األفراد  Medicaidاإلسكان والخدمات االجتماعية في برنامج 

 يتلقون تلك الخدمات.
 

 ال ☐نعم   ☐هل المرفق يستوفي هذا الشرط؟   

 : 1الشرط رقم  

يتولى الفرد اختيار المرفق من بين خيارات المرافق، بما فيها المرافق غير الخاصة بذوي  
اإلعاقة، وإذا كان االختيار يتعلق بمرفق سكني، تكون لدى الفرد إمكانية اختيار وحدة خاصة  

 في مرفق سكني.
 

 ال ☐نعم   ☐هل المرفق يستوفي هذا الشرط؟   

 : 2الشرط رقم  
 

يضمن المرفق حقوق الفرد في الخصوصية والكرامة واالحترام، والتحرر من اإلكراه  
 والتقييد. 

 

 ال ☐نعم   ☐هل المرفق يستوفي هذا الشرط؟   

 : 3الشرط رقم  

بادرة واإلرادة الذاتية واالستقاللية في اتخاذ القرارات يُحق ِّق المستوى األمثل من تمتُّع الفرد بالم
الحياتية، ومنها على سبيل المثال ال الحصر، األنشطة اليومية، والبيئة المادية، واختيار َمْن  

 يتفاعل معهم. 
 

 ال ☐نعم   ☐هل المرفق يستوفي هذا الشرط؟   

 : 4الشرط رقم  

 بالخدمات والدعم وَمْن يقدمهما.يسهل اختيارات الفرد فيما يتعلق 
 

 ال ☐نعم   ☐هل المرفق يستوفي هذا الشرط؟   

 : 5الشرط رقم  
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م الخدمة:   الشروط اإلضافية للمرافق السكنية التي يملكها أو يديرها ُمقد ِّ

الوحدة أو المسكن عبارة عن مكان مادي ُمحدَّد يمكن أن يمتلكه الفرد المتلقي للخدمات أو 
 يشغله بموجب عقد قابل لإلنفاذ قانونًا.يستأجره أو 

 

 ال ☐نعم   ☐هل المرفق يستوفي هذا الشرط؟   

 : 6الشرط رقم  

يتمتع كل فرد بالخصوصية في وحدة النوم أو المعيشة؛ بما في ذلك األبواب التي يمكن أن 
تأثيث وتزيين يغلقها الفرد، واختيار رفيق الغرفة في حالة مشاركة الوحدة مع غيره، وحرية 

 وحدات النوم أو المعيشة في إطار عقد اإليجار أو غيره من العقود.
 

 ال ☐نعم   ☐هل المرفق يستوفي هذا الشرط؟   

 : 7الشرط رقم  

يتمتع األفراد بالحرية والدعم للتحكم في مواعيدهم وأنشطتهم، ويمكنهم الحصول على الطعام  
 في أي وقت. 

 

 ال ☐نعم   ☐  هل المرفق يستوفي هذا الشرط؟  

 : 8الشرط رقم  

 يمكن لألفراد استقبال زوار من اختيارهم في أي وقت. 
 

 ال ☐نعم   ☐هل المرفق يستوفي هذا الشرط؟   

 : 9الشرط رقم  

 المرفق ُميسَّر لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة. 
 

 ال ☐نعم   ☐هل المرفق يستوفي هذا الشرط؟   

 : 10الشرط رقم  

 يشترك في الوحدة أو المسكن أكثر من أربعة من المشاركين المشمولين باإلعفاء. ال يجوز أن 
 

 ال ☐نعم   ☐هل المرفق يستوفي هذا الشرط؟   

 : 11الشرط رقم  
)خاص ببرنامج تقرير 

 المصير( 
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 إقرار 
 

وهو البت في أن الخدمة المقدمة  من خالل وضع عالمة في المربع الوارد أدناه، أُق ِّر بأن إكمال هذا التقييم له غرض وحيد، 
للمشارك المذكور أدناه في إطار برنامج تقرير المصير تمتثل للقاعدة النهائية لخدمات اإلسكان والخدمات المجتمعية، وأن هذا  

رافق للقاعدة  التقييم ال يحل محل التقييمات المستقبلية لمقدم الخدمة التي قد تشترطها إدارة الخدمات النمائية للبت في امتثال الم
 النهائية لخدمات اإلسكان والخدمات المجتمعية.

 

 موافق  ☐

 توقيع مقدم الخدمة:  

 
م لهذه الخدمة من خدمات برنامج تقرير المصير يستوفي القاعدة النهائية لخدمات اإلسكان والخدمات  المرفق الُمقد ِّ

 ☐ المجتمعية. 

 

م لهذه الخدمة من خدمات برنامج تقرير المصير ال يستوفي القاعدة النهائية لخدمات اإلسكان والخدمات  المرفق الُمقد ِّ

 ☐المجتمعية في الوقت الحالي. 

 

 

 

 ممثل المركز اإلقليمي 

 االسم واللقب: 

 

 

 التوقيع والتاريخ:

 

 

 

 اسم المشارك/ الوصي: 

 

 

 التوقيع والتاريخ:

 
 




