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 المدیرین التنفیذیین للمراكز اإلقلیمیة   إلى: 
 

وأوجھ الدعم االنتقالي السابق   الموضوع:   برنامج تقریر المصیر: إرشادات الخطة األولیة التي تُركِّز على الشخص 
 لاللتحاق  

 
 

الغرض من ھذه الرسالة ھو تحدید الخدمات المتاحة للمشاركین المحتملین في برنامج تقریر المصیر وأسرھم الذین أتموا  
لمصیر وسینتقلون إلى مرحلة االلتحاق بالبرنامج.  ویبدأ االلتحاق في التاریخ الذي الدورة التوجیھیة الخاصة ببرنامج تقریر ا

والذي یشیر إلى تقریر المصیر.  وحینھا یُعتبَر العمیل  "، Sیُغیِّر فیھ المركز اإلقلیمي نوع إدارة حالة العمیل إلى حرف "
یتلقى المشا فیھ.  وقد  و/أو  ُملتِحقاً ببرنامج تقریر المصیر وُمشاِركاً  رك المحتمل في البرنامج خطة أولیة تُركِّز على الشخص 

االنتقالي السابق  أوجھ الدعم االنتقالي السابق لاللتحاق.  وفیما یخص الخطة األولیة التي تُركِّز على الشخص و/أوأوجالدعم 
(ب) الُموضحین أدناه.  ابت ،  2023شباط/ فبرایر  1داء من لاللتحاق، یجب على المشارك أن یختار إما الخیار (أ) أوالخیار 

 سیكون الخیار (ب) فقط ھو المتاح.   
 
 

 الخیار (أ)
 

وأوجھ الدعم 2023كانون الثاني/ ینایر   31یُبقي ، حتى  على اإلرشادات الحالیة للخطة األولیة التي تُركِّز على الشخص   ،
في توجیھات إدارة الخدمات النمائیة (اإلدارة) المؤرخة     3و   2019شُباط/ فبرایر  13االنتقالي السابق لاللتحاق الواردة 

و 2019أیلول/سبتمبر   و 2020تشرین األول/أكتوبر    30،  .  یمكن االطالع على معلومات عن 2021تموز/یولیو    15، 
 تحت عنوان "التخطیط الذي یُركِّز على الشخص".  صفحة األسئلة األكثر تداوالً األسعار المقدرة في 

 
 

 الخیار (ب)
 

ویسري من 2022آب/ أغسطس   1متوفر ابتداءً من   ألولیة التي تُركِّز ، ھو الخیار الوحید للخطة ا2023شباط/ فبرایر   1، 
وأوجھ الدعم االنتقالي السابق لاللتحاق.  ولذلك فإنھ اعتباًرا من  تنسخ ھذه اإلرشادات  2023شباط/ فبرایر   1على الشخص   ،

  15و   2020تشرین األول/أكتوبر    30و   2019أیلول/سبتمبر   3و   2019شباط/ فبرایر    13توجیھات اإلدارة الصادرة في 
   .2021تموز/یولیو  
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 المدیرون التنفیذیون للمراكز اإلقلیمیة  
یولیو   28  2022تموز/ 

 الصفحة الثانیة
 
 
 

األولیة التي تُركِّز على الشخص عن خدمة جدیدة ألوجھ الدعم االنتقالي السابق لاللتحاق.  ومن   یفصل الخیار (ب) الخطة
 1المتوقع أن یعمل كل مركز إقلیمي مع شركائھ في المجتمع المحلي على تحدید الموردین الذین سیقدمون ھذه الخدمة بحلول 

وإضافة ھؤالء الموردین الجدد إلى قائم2023شباط/ فبرایر  ة الموردین المنشورة على الموقع اإللكتروني للمركز اإلقلیمي.  ، 
وأوجھ الدعم االنتقالي السابق  وتنطبق على الخیار (ب) اإلرشادات التالیة فیما یتعلق بالخطة األولیة التي تُركِّز على الشخص 

 لاللتحاق.
 

ز على الشخص  الخطة األولیة التي تُركِّ
رنامج تقریر المصیر بعد أن أتم الدورة التوجیھیة للبرنامج إعداد خطة تُركِّز على قد یطلب المستھلك المنتقل إلى ب

یریده المشارك المحتمل في البرنامج لحیاتھ في المستقبل   الشخص.  وتوضح ھذه الخطة التي تركز على الشخص ما 
وأسلوب حیاتھ وثقافتھ.   حتى یتمكن من العمل على تحقیق أھدافھ.  وترتكز على مواطن قوتھ وقدراتھ وتفضیالتھ  

ودفع ما یصل إلى  ویجوز للمراكز اإلقلیمیة شراء  بھا في صیاغة خطة البرنامج الفردیة.     1000ویمكن االسترشاد 
 دوالر أمریكي من أجل الخطة األولیة التي تُركِّز على الشخص من: 

 المتعاقدین من مقدمي خدمات التخطیط الذي یُركِّز على األشخاص؛ أو   •

تدریبًا أو حصلوا على شھادة في عملیة   • غیر المتعاقدین من مقدمي الخدمات الذین یثبتون أنھم تلقوا 
تُدفَع أتعاب مقدمي الخدمات غیر المتعاقدین في  التخطیط/ التیسیر الذي یُركِّز على الشخص.  ویجب أن 

 .  024شكل "استرداد لمبلغ الشراء" بموجب رمز الخدمة 
 

تزید المبلغ على أساس كل حالة على حدة للمشاركین المحتملین في البرنامج الذین ویجوز للمراكز اإلق لیمیة أن 
تتطلب خططھم األولیة مزیدًا من الوقت بسبب نقص وسائل الدعم الطبیعیة للمساعدة في عملیة االلتحاق، أو عندما  

ن الخدمات المطلوبة بسبب إعاقتھم.  تكون اللغة المفضلة غیر اإلنكلیزیة، أو في حالة وجود حاجة لمستوى أعلى م
یتلقى المركز اإلقلیمي الفاتورة التي تثبت أن الخطة األولیة المكتوبة التي تُركِّز على  بعد أن  وال یجوز دفع المبلغ إال 

 الشخص قد تم تسلیمھا على النحو الذي وافق علیھ المشارك المحتمل في البرنامج.  
 

 لتحاقأوجھ الدعم االنتقالي السابق لال
 تُقدَّم أوجھ الدعم االنتقالي السابق لاللتحاق بمجموعة متنوعة من الطرق التي ال تتطلب ُمقدم خدمة متعاقدًا:

واألسر في عملیة االنتقال.  •  یساعد منسقو خدمات المركز اإلقلیمي األفراد 

دید أوجھ الدعم االنتقال تعمل المراكز اإلقلیمیة مع اللجنة االستشاریة المحلیة لمتطوعي تقریر المصیر لتح •
شباط/   11المحلي أو التعاقد علیھ.  ویمكن االطالع على معلومات التمویل في إرشادات اإلدارة المؤرخة  

 .  2022فبرایر 
 رین التنفیذیین للمراكز اإلقلیمیةالمدی
یولیو   28  2022تموز/ 

 الصفحة الثالثة
 
 
 

یساعد أخصائیو اختیار المشاركین في المركز اإلقلیمي األفراد الذین یسعون إلى التوجیھ الذاتي من خالل  •
 برنامج تقریر المصیر. 
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وفي حالة المشاركین المحتملین في البرنامج الذین یحتاجون إلى دعم انتقالي إضافي، توجد خدمة جدیدة یقدمھا 
المتعاقدون تسمى " أوجھ الدعم ذاتیة التوجیھ "، رمز الخدمة  أوجھ الدعم  ، ویجري تقسیمھا بین  099الموردون 

ویجوز للمراكز اإلقلیمیة  .  )FMS SDلیة ذاتیة التوجیھ (أوجھ الدعم لخدمات اإلدارة الما  و  العامة ذاتیة التوجیھ  
ساعة إجماالً.  ویمكن اإلذن بساعات إضافیة على أساس كل   40أن تأذن بأوجھ الدعم ذاتیة التوجیھ، لمدة تصل إلى 

 حالة على حدة للمشاركین المحتملین في برنامج تقریر المصیر (انظر المرفق).
 

بتقدیم أوجھ الدعم الع امة ذاتیة التوجیھ بعد الدورة التوجیھیة لبرنامج تقریر المصیر وقبل التحاق المشارك  ویؤذن 
المحتمل في البرنامج.  وھذه الخدمة ُمخصَّصة ألي مساعدة أو توجیھ أو دعم تدریبي یحتاج إلیھ المشارك المحتمل  

شمل ذلك أوجھ الدعم المتعلقة بإعداد  في البرنامج وأسرتھ أو ممثلھ لاللتحاق بنجاح ببرنامج تقریر المصیر.  و ال ی
تُركِّز على الشخص.  وعند التعاقد مع موردین جدد لھذه الخدمة، یجب على المراكز اإلقلیمیة استخدام  خطة أولیة 

 .  راجع المرفق للحصول على معلومات مفصلة عن أوجھ الدعم العام ذاتیة التوجیھ.     099رمز الخدمة 
 

بتقدیم أوجھ الدع التوجیھیة لبرنامج تقریر المصیر وقبل ویؤذن  م ذاتیة التوجیھ لخدمات اإلدارة المالیة بعد الدورة 
التحاق المشارك المحتمل في البرنامج.  و ال یشمل ذلك أوجھ الدعم المتعلقة بإعداد خطة أولیة تُركِّز على الشخص.   

یقدم ھذه الخدمة إال وكاالت خدمات اإلدارة المالیة ا لتي تقدم الخدمة للمشاركین في برنامج تقریر وال یجوز أن 
.  راجع 099المصیر.  وعند التعاقد مع موردین لھذه الخدمة، یجب على المراكز اإلقلیمیة استخدام رمز الخدمة 

 المرفق للحصول على معلومات مفصلة عن أوجھ الدعم ذاتیة التوجیھ لخدمات اإلدارة المالیة.
 

یتطلب االلتحاق ببرنامج ت قریر المصیر أن تكون لدى المشاركین المحتملین في البرنامج خطة تُركِّز على الشخص أو أن وال 
یستعینوا بأوجھ الدعم الذاتي التوجیھ.  ورغم أن فواتیر ھذه الخدمات یجب تحدیدھا بشكل منفصل، ینبغي أن تكون إجراءات 

 ي برنامج تقریر المصیر.تنفیذ الدعم االنتقالي السابق لاللتحاق سلسةً للمشارك المحتمل ف
  



 المدیرین التنفیذیین للمراكز اإلقلیمیة
یولیو   28  2022تموز/ 

 الصفحة الرابعة
 
 
 

إذا كانت لدى المشاركین أو أسرھم أسئلة تتعلق بھذه الرسالة، فینبغي لھم االتصال بمنسق الخدمات التابع لمركزھم اإلقلیمي، وإذا  
   .sdp@dds.ca.govكانت لدى المراكز اإلقلیمیة أسئلة، فینبغي لھا التواصل مع 

 
 مع خالص تحیاتي،  

 
 
 

 ماریكریس آكون 
 نائبة المدیر  

 قسم البرامج الفیدرالیة 
 

 المرفق
 

 مسؤولي المراكز اإلقلیمیة   نسخة إلى:
 مدیري خدمات المستھلكین بالمراكز اإلقلیمیة  
 مدیري الخدمات المجتمعیة بالمراكز اإلقلیمیة  
 رابطة وكاالت المراكز اإلقلیمیة  
 مجلس الوالیة لإلعاقات النمائیة   
 نانسي بارغمان، إدارة الخدمات النمائیة 
 براین ونفیلد، إدارة الخدمات النمائیة 
 كارال كاستانیدا، إدارة الخدمات النمائیة 
 جیم نایت، إدارة الخدمات النمائیة 
 إیرني كروز، إدارة الخدمات النمائیة  
 یم ترافیس، إدارة الخدمات النمائیةت 

  

mailto:sdp@dds.ca.gov


 المرفق 
 

الخدمة   )099أوجھ الدعم ذاتیة التوجیھ (رمز الخدمة   -تعریف 
 

التوجیھیة لبرنامج تقریر المصیر، وقبل االلتحاق المحتَمل    تُقدَّم أوجھ الدعم ذاتیة التوجیھ بعد أن یكمل العمیل الدورة 
الذي یشیر "، Sبالبرنامج.   ویكون االلتحاق في التاریخ الذي یُغیِّر فیھ المركز اإلقلیمي نوع إدارة حالة العمیل إلى حرف "

فیھ.إلى تقریر المصیر.  وحینھ  ا یُعتبَر العمیل ُملتِحقاً ببرنامج تقریر المصیر وُمشاِركاً 
 
ویشمل الدعم الذاتي التوجیھ نوعین مختلفین من المساعدة: الدعم العام الذاتي التوجیھ ودعم خدمات اإلدارة المالیة.  ویجب أن  

م كلتا الخدمت تُقدِّ وقد  والتوجیھ والتدریب أو أي من ذلك  یستوفي مقدمو الخدمة لكال النوعین مؤھالت الموردین،  ین المساعدة 
 بطریقة فردیة أو جماعیة لمساعدة المشاركین المحتَملین في البرنامج على اكتساب الفھم الشامل للبرنامج.   

 
تأذن بأوجھ الدعم ذاتیة التوجیھ، لمدة تصل إلى  ساعة إجماالً.  ویجوز أن یؤذن بساعات   40ویجوز للمراكز اإلقلیمیة أن 

ضافیة على أساس كل حالة على حدة للمشاركین المحتملین في البرنامج الذین یحتاجون إلى مزید من الدعم المكثَّف لالنتقال  إ
برنامج تقریر المصیر، مثل العمالء وأفراد األسرة الذین ال یستطیعون الحصول على وسائل الدعم الطبیعیة   بنجاح إلى 

ین تكون لغتھم المفضلة غیر اإلنكلیزیة، أو الذین یحتاجون إلى مستوى أعلى من للمساعدة في إجراءات االلتحاق، أو الذ
د اإلدارة سعر أوجھ الدعم ذاتیة التوجیھ في الساعة.  الخدمة بسبب إعاقتھم.  وتُحدِّ

 
 أوجھ الدعم العامة ذاتیة التوجیھ

اتیة التوجیھ إلى مشارك محتمل في البرنامج على تتضمن الخدمات التالیة التي تقدمھا جھة مؤھلة لتقدیم أوجھ الدعم العامة ذ 
والتوجیھ و/ أو التدریب في المجاالت التالیة:  وشك االلتحاق بالبرنامج.  ومن أمثلة المسؤولیات: المساعدة 

 التخطیط الفردي للبرنامج .1
a.  التنسیق مع الشخص الذي قدم الخطة األولیة التي تُركِّز على الشخص 
b. یط الفردي للبرنامج لتحدید احتیاجات المشارك المحتَمل في برنامج تقریر المساعدة في اجتماع التخط

 المصیر وأھدافھ وخدماتھ في البرنامج
وأوجھ الدعم .2  تنسیق كیفیة تقدیم الخدمات 

a. إیجاد موظفین أوجھات مؤھلة واالستعانة بھا لتقدیم الخدمات 
b.   الموظفین أو الجھات الُمقدمة للخدمات  التفاوض بشأن أجور 
c. فھم إجراءات الحصول على تحریات السوابق الجنائیة للموظفین، حسب االقتضاء 
d.   الحصول على معلومات أساسیة بشأن َمْن الذي یجوز لھ تقدیم الخدمات (مثل المؤھالت، والقواعد المتعلقة

 ًرا)بمن یجوز أو ال یجوز لھ أن یتقاضى أج
e.   الحصول على معلومات أساسیة عن كیفیة إدارة الموظفین (مثل تحدید التوقعات وساعات العمل، وااللتزام

والمطالبة بساعات العمل المنجزة)   بالمواعید المقررة، 
 المرفق

 
f. توجیھ بشأن جمیع جوانب تنسیب الموظفین وتدریبھم 

تقریر المصیر التي ت .3  شھًرا من خالل خطة اإلنفاق  12شمل إدارة المیزانیة الفردیة لبرنامج 
a. برنامج تقریر المصیر  التثقیف بشأن مصادر التمویل العامة لتحقیق أقصى استفادة من أموال 
b.   وفھم كیفیة وضع میزانیة فردیة  12فھم اإلجراءات/ المساعدة للحصول على میزانیة معتمدة لمدة شھًرا، 

 ق الفردیة لبرنامج تقریر المصیر ومراجعة/ إعداد خطة اإلنفا



c. اكتساب وتنمیة المھارات األساسیة لوضع المیزانیة وتتبع النفقات الشھریة 
d.  الحصول على معلومات أساسیة بشأن استخدام أموال برنامج تقریر المصیر (على سبیل المثال، التقید

 بقوانین الوالیة أو القوانین واللوائح الفیدرالیة)
e. المالیة، والموظفینالمساعدة على التواصل والتنسیق بین الم م خدمات اإلدارة   ركز اإلقلیمي وُمقدِّ

 
م أوجھ الدعم ذاتیة التوجیھ: تقدیم أوجھ الدعم ذاتیة التوجیھ تقدیم بیان خطي  مؤھالت مقدِّ یجب على الموردین الساعین إلى 

خبرة في كل مما یلي: المعرفة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقات النمائیة،   یتمتعون بھ من معرفة و/أو  بالمؤھالت یوضح ما 
تدریبیة عن برنامج من خالل التجارب الحیاتیة والخبرة الرسمیة المدفوعة األجر لمدة سنة واح دة أو أي منھما؛ وإتمام دورة 

تقریر المصیر.    تقریر المصیر؛ ومعرفة قانون النترمان لخدمات اإلعاقات النمائیة، بما في ذلك متطلبات برنامج 
 

 أوجھ الدعم ذاتیة التوجیھ لخدمات اإلدارة المالیة
لتقدیم خدمات اإلدارة المالیة إلى مشارك محتَمل في برنامج تقریر المصیر یتضمن الخدمات التالیة التي تقدمھا وكالة متعاقدة 

والتوجیھ و/ أو التدریب في المجاالت التالیة:  على وشك االلتحاق بالبرنامج.  ومن أمثلة المسؤولیات: المساعدة 
 التعلیم والتدریب بشأن .1

a.  ومتطلبات التأمینقوانین العمل، وقواعد العمل اإلضافي، ومتطلبات الجداول الزمنیة  والمسؤولیات، 
b.   مراجعة نفقات المیزانیة مراجعة تقریر المیزانیة الشھري المقدَّم من خدمات اإلدارة المالیة ومسؤولیات 

وكالة خدمات  الفردیة؛ ومتطلبات إدخال تعدیالت على المیزانیة الفردیة وتخطیط اإلنفاق وإجراءات 
 اإلدارة المالیة لفعل ذلك 

 والخدمات المؤھلة    متطلبات السلع .2
a. في الحصول علیھا  إجراءات الحصول على تحریات السوابق الجنائیة والمساعدة 
b. التحقق من أن الخدمات المقتَرحة تتوافق مع متطلبات إعدادات الخدمات المنزلیة والمجتمعیة 
c. لمقتَرحة إلى مراجعة خطة اإلنفاق الفردیة والمساعدة في تعدیلھا لضمان أن تستند طریقة حساب النفقات ا

وتعدیالتھا، عند اللزوم  تكالیف موثوقة واالستفادة من الخدمات 
 المرفق

 
d.  مناقشات مع المركز اإلقلیمي بشأن إدراج خطة اإلنفاق وتراخیص الخدمات في نظام إعداد الفواتیر

نقاط البیع وإج راءات  اإللكترونیة وغیرھا من المتطلبات المالیة ومتطلبات إعداد الفواتیر وإجراءات 
 المركز اإلقلیمي لدعم االنتقال الناجح

برنامج تقریر المصیر .3  مواضیع أخرى، حسب الحاجة، لدعم االنتقال السلس إلى 
 

م أوجھ الدعم ذاتیة التوجیھ لخدمات اإلدارة المالیة: یجب أن یتولى المركز اإلقلیمي التعاقد مع وكالة خدمات   مؤھالت مقّدِ
المالیة، ویجب أن تكون وكالة خدمات اإلدارة المالیة في الوقت   اإلدارة المالیة لتقدیم الدعم الذاتي التوجیھ لخدمات اإلدارة 

تُظِھر قدرة المالیة للمشاركین في برنامج تقریر المصیر وأن  واضحة على أداء الواجبات    الحالي مقدماً لخدمات اإلدارة 
 المحددة أعاله.  

 


