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 اإلقلیمیةالمدیرین التنفیذیین للمراكز    إلى:   

برنامج تقریر المصیر: دفع المركز اإلقلیمي لتكلفة خدمات اإلدارة المالیة عن المشاركین في  الموضوع:  
 برنامج تقریر المصیر

 

) البند 2022، تشریعات 49لتنفیذ میزانیة الخدمات النمائیة (الفصل    188عدَّل مشروع قانون مجلس الشیوخ رقم 
المالیة من 1(ج)(4685.8 والمؤسسات، فألغى الشرط الذي یقضي بدفع الُمشارك لتكلفة خدمات اإلدارة  من قانون الرعایة   (

محل توجیھ اإلدارة رقم 2022یولیو   1ي، اعتباًرا من میزانیتھ الفردیة.  ویَِحّل ھذا التغییر القانون بشأن   01-111920، 
م خدمات اإلدارة  19-كوفید ، الذي أسقط الشرط الذي یُلِزم المشاركین في برنامج تقریر المصیر بدفع التكلفة التي یتكبدھا ُمقدِّ

واعتباًرا من  سیدفع المركز2022یولیو   1المالیة في أثناء حالة الطوارئ.   م خدمات   ،  اإلقلیمي التكلفة التي یتكبدھا ُمقدِّ
المیزانیة الفردیة للمشارك.    اإلدارة المالیة من خارج 

 
 وعند تنفیذ ھذا التغییر، ینبغي للمراكز اإلقلیمیة فعل ما یلي:

 
م خدمات اإلدارة المالیة عن المیزانیة الفردیة وخطة اإلنفاق.   •  السماح بفصل تكلفة ُمقدِّ
العمل مع المشاركین في برنامج تقریر المصیر الستعراض التعدیالت الالزمة لخطة إنفاقھم في الوقت المناسب،  •

 لتحدید الغرض الذي قد تُستخدم فیھ رسوم خدمات اإلدارة المالیة الُمعاد توجیھھا.  
  



 المدیرون التنفیذیون للمراكز اإلقلیمیة
 2022یولیو   27

 الصفحة الثانیة  
 
 
 

غي للمستھلكین، أو أفراد األسرة، أو مقدمي الخدمات االتصال بمركزھم اإلقلیمي المحلي لطرح األسئلة المتعلقة بھذا وینب
بالبرامج.     التوجیھ الخاص 

 
بقبول فائق التقدیر واالحترام،    وتفضلوا 

  
 وقَّع على النسخة األصلیة:

  
 ماریكریس آكون 

 نائبة المدیر  
 قسم البرامج الفیدرالیة 

 
 مسؤولي المراكز اإلقلیمیة   نسخة إلى:  

 مدیري خدمات المستھلكین بالمراكز اإلقلیمیة 
 مدیري الخدمات المجتمعیة بالمراكز اإلقلیمیة  
 رابطة وكاالت المراكز اإلقلیمیة  
 مجلس الوالیة لإلعاقات النمائیة   
 النمائیةنانسي بارغمان، إدارة الخدمات   
 براین ونفیلد، إدارة الخدمات النمائیة   
 كارال كاستانیدا، إدارة الخدمات النمائیة 
 جیم نایت، إدارة الخدمات النمائیة 
 إیرني كروز، إدارة الخدمات النمائیة  
 أرون كریستیان، إدارة الخدمات النمائیة  
 تیم ترافیس، إدارة الخدمات النمائیة 

 


