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إلى:

المديرين التنفيذيين للمراكز اإلقليمية

الموضوع:

برنامج تقرير المصير :تعديالت على الميزانية الفردية

تسمح الالئحة الحالية بتعديل أسعار بعض مقدمي الخدمات المتعاقدين في ظروف محددة ،منها ،على سبيل المثال ال
الحصر ،عند تغير الحد األدنى لألجور في الوالية وتنفيذ إصالحات سعرية وفقًا للبند  4519.10من قانون الرعاية
والمؤسسات .وتقدم هذه الرسالة إرشادات بشأن تعديل
الميزانية الفردية للمشارك في برنامج تقرير المصير عند وجود تعديالت ألسعار مقدمي الخدمات المتعاقدين.
وعمالً بالبند (4685.8م)(()1أ)" "2من قانون الرعاية والمؤسسات ،الذي يتطلب شهادة المركز اإلقليمي بأن نفقات الميزانية
الفردية ،بما فيها أي تعديالت ،كانت ستوجد بغض النظر عن مشاركة الفرد في برنامج تقرير المصير؛ ويجوز تعديل الميزانية
الفردية للمشارك في الحاالت التالية:
•

زيادة الحد األدنى لألجور في الوالية
 oيجوز زيادة الميزانية الفردية بمقدار المبلغ الالزم لتوافُق أجر الموظف مع الزيادة في الحد األدنى لألجور في
الوالية.

•

تغير أسعار الخدمات التعاقدية المدرجة في حساب الميزانية الفردية
 oهناك زيادة أو نقصان في أسعار مقدمي الخدمات التعاقدية و/أو الخدمات المرتبطة بالنفقات المستخدمة في حساب
الميزانية الفردية.

•

تغير أسعار أحد مقدمي الخدمات التعاقدية للمركز اإلقليمي ،الذي يقدم أيضا خدمات برنامج تقرير المصير
 oيشتري المشارك خدمات برنامج تقرير المصير من مقدم خدمات يكون أيضًا أحد مقدمي الخدمات التعاقدية
للمركز اإلقليمي؛
 oواتفق المشارك ومقدم الخدمات على أسعار خدمات برنامج تقرير المصير تعادل (أو تستند إلى نسبة مئوية من)
سعر مقدم الخدمات ال ُمحدَّد من خالل التعاقد.

"بناء الشراكات ودعم الخيارات"
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الصفحة الثانية

ألي استفسارات بشأن هذه الرسالة ،ينبغي للعمالء وأفراد األسرة االتصال بمركزهم اإلقليمي المحلي .وينبغي للمراكز
اإلقليمية التواصل مع اإلدارة عبر البريد اإللكتروني  sdp@dds.ca.govألي استفسارات.
مع كامل التقدير،
وقَّع على األصل:

براين وينفيلد
كبير نواب المدير
مسؤولي المراكز اإلقليمية
نسخة إلى:
مديري خدمات المستهلكين بالمراكز اإلقليمية
مديري الخدمات المجتمعية بالمراكز اإلقليمية
رابطة وكاالت المراكز اإلقليمية
ماريكريس أكون ،إدارة الخدمات اإلنمائية
إرني كروز ،إدارة الخدمات النمائية
جيم نايت ،إدارة الخدمات النمائية
تيم ترافيس ،إدارة الخدمات اإلنمائية
فيكي سميث ،إدارة الخدمات النمائية
سوزي ريكوارث ،إدارة الخدمات النمائية

