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 المديرين التنفيذيين للمراكز اإلقليمية  إلى: 
 

 برنامج تقرير المصير: تقييم مرافق خدمات اإلسكان والخدمات والمجتمعية  الموضوع:
 
 

تقتضي القاعدة النهائية لخدمات اإلسكان والخدمات المجتمعية الفيدرالية أن يتمتع األفراد الذين يتلقون الخدمات بإمكانية 
الحصول الكامل على استحقاقات الحياة المجتمعية، وأن تُقدَّم الخدمات في مرافق ُمدمجة بالمجتمع.  يمكن فقط للخدمات 

خدمات اإلسكان والخدمات المجتمعية أن تُشترى من خالل برنامج تقرير المصير.  والغرض من  المتوافقة مع القاعدة النهائية ل
هذه الرسالة هو تحديد مرافق خدمات برنامج تقرير المصير التي تتطلب الخضوع للتقييم، وتقديم معلومات عن كيفية مراجعة 

 الخدمات المجتمعية.هذه المرافق للبت في امتثالها للقاعدة النهائية لخدمات اإلسكان و
 
ويجب تقييم المرافق الُمعَدَّة خصيًصا لمجموعات األفراد ذوي اإلعاقات النمائية قبل بدء خدمة برنامج تقرير المصير.  وترد 

في المرفق (أ) قائمة بهذه الخدمات. ويجب أن يستكمل التقييَم مقدمو أي خدمة من الخدمات المذكورة في المرفق (أ)  
مركز إقليمي لتقديم الخدمات من خالل النظام التقليدي لتقديم الخدمات ويخططون لتقديم الخدمات إلى مشارك  المتعاقدون مع 

 في برنامج تقرير المصير في نفس مرفق خدمات النظام التقليدي.  ويُعّد المرفق (ب) أداة التقييم لهذا الغرض. 
 

مها المراكز اإلقليمية وتُقدَّم في مرافق غير متوافقة مع القاعدة  وقد تكون هناك خدمات غير ُمدَرجة في المرفق (أ) وال تُقّد  
النهائية لخدمات اإلسكان والخدمات المجتمعية.  وينبغي أن يعمل المركز اإلقليمي ومقدم الخدمة والمشارك بالتعاون فيما بينهم  

المرافق التي تُقدَّم فيها أي خدمة من خدمات  لضمان االمتثال للقاعدة النهائية لخدمات اإلسكان والخدمات المجتمعية في جميع
برنامج تقرير المصير، بما في ذلك أي خدمة غير ُمدَرجة في المرفق (أ). وقد يتطلب ذلك تقييم المرفق باستخدام االستمارة  

تكشاف التغييرات  الواردة في المرفق (ب). وإذا ثبت أن المرفق غير متوافق مع القاعدة، فينبغي للمركز اإلقليمي والمشارك اس
الممكنة مع مقدم الخدمة، مما سيسمح للمشارك بشراء الخدمة باستخدام أموال برنامج تقرير المصير.  ومن أمثلة هذه األنواع 

 من المرافق: المعسكرات الُمخصَّصة لألفراد ذوي اإلعاقات النمائية التي تُستخدم على أساس أكبر من مؤقت أو متقطع. 
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 الصفحة الثانية
 
 
 
ويجب على المشارك ومقدم الخدمة إكمال التقييم.  ويجوز إكماله في نفس الوقت بالنسبة لجميع المشاركين في برنامج تقرير  

رك مع المشارك في مراجعة التقييم المصير المهتمين باستخدام الخدمة.  وسوف يشترك ُمقدم خدمات اإلدارة المالية للمشا
 األولي.   

 
لخطة البرنامج الفردية، يجب على فريق التخطيط مراجعة التقييم األولي وتحديد ما إذا كان المرفق   وخالل المراجعات السنوية

ال يزال متوافقًا مع القاعدة النهائية لخدمات اإلسكان والخدمات المجتمعية.  وإذا كان المشارك في برنامج تقرير المصير يتلقى  
التخطيط انتظار المراجعة السنوية التالية إلكمال التقييم.  وسوف يحتفظ   بالفعل خدمات من مرفق يلزم تقييمه، فيمكن لفريق

 المركز اإلقليمي بوثائق هذه المراجعة التي قد تتضمن، على سبيل المثال، وثائق في خطة البرنامج الفردية. 
 

 دمات.ويجب أن يمتثل المرفق للقاعدة النهائية لخدمات اإلسكان والخدمات المجتمعية قبل دفع ثمن الخ
 

ويمكن االطالع على معلومات عامة عن القاعدة النهائية لخدمات اإلسكان والخدمات المجتمعية عبر اإلنترنت على 
regulations-hcbs-www.dds.ca.gov/initiatives/cms  . ويمكن االطالع على المعلومات الخاصة بالمشاركين

regulations/training-hcbs-www.dds.ca.gov/initiatives/cms-واألسر ومقدمي الخدمات على  
nformationi . 

 
 . sdp@dds.ca.govأسئلة بخصوص هذه المعلومات، فيُرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني: وإذا كانت لديك أي 

 
 مع كامل التقدير،

 
 وقَّع على النسخة األصلية: 

 
 ماريكريس آكون 

 نائبة المدير 
 قسم البرامج الفيدرالية  

 
 يميةمسؤولي المراكز اإلقل نسخة إلى:   

 مديري خدمات المستهلكين بالمراكز اإلقليمية 
 مديري الخدمات المجتمعية بالمراكز اإلقليمية  
 رابطة وكاالت المراكز اإلقليمية 
 مجلس الوالية لإلعاقات النمائية 

http://www.dds.ca.gov/initiatives/cms-hcbs-regulations
http://www.dds.ca.gov/initiatives/cms-hcbs-regulations/training-information
http://www.dds.ca.gov/initiatives/cms-hcbs-regulations/training-information
mailto:sdp@dds.ca.gov



