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 التنفیذیین للمراكز اإلقلیمیة المدیرین   إلى: 

 برنامج تقریر المصیر: تمدیدات وإعداد حزمة موحدة بشأن االستعانة بمتعاقدین الموضوع:  

بتاریخ لقد حدَّدت إدارة الخدمات النمائیة (اإلدارة) في  الخدمات المتاحة للمشاركین    2022تموز/یولیو    28إرشاداتھا الصادرة 
تقریر المصیر وأسرھم الذین أت موا الدورة التوجیھیة الخاصة بھذا البرنامج وسینتقلون إلى مرحلة المحتملین في برنامج 

تمدید تواریخ كال الخیارین (أ) و(ب)، على النحو المبین في اإلرشادات،    االلتحاق بالبرنامج. والغرض من ھذه الرسالة ھو 
 ).099الموجھ ذاتی�ا (رمز الخدمة: إلتاحة الوقت الالزم إلعداد حزمة موحدة بشأن االستعانة بمتعاقدین من أجل تقدیم الدعم  

 تمدید خیارین من أجل دعم االنتقال إلى مرحلة ما قبل االلتحاق
آب/ أغسطس  1وسیظل الخیار (ب)، اعتبارا من   .2023حزیران/ یونیو    30سیظل الخیار (أ) خیارا متاحا حتى 

   .2023تموز/یولیو   1، خیارا متاحا وسیصبح الخیار الوحید اعتبارا من 2022

 إعداد حزمة موحدة بشأن االستعانة بمتعاقدین من أجل تقدیم الدعم الموجھ ذاتی�ا
تعاونھا مع المراكز اإلقلیمیة واألطراف المعنیة إلعداد حزمة موحدة بشأن االستعانة بمتعاقدین من أجل تقدیم  ستواصل اإلدارة 

وینبغي أن تستمر   .2023آذار/ مارس   1ستخدام ومتاحة بحلول ومن المتوقع أن تكون ھذه الحزمة سھلة اال الدعم الموجھ ذاتی�ا.
 المراكز اإلقلیمیة في العمل مع مجتمعھا المحلي لتحدید مقدمي ھذه الخدمة.

وإذا كانت لدى المشاركین في برنامج تقریر المصیر أو أسرھم أسئلة تتعلق بھذه الرسالة، فعلیھم االتصال بمنسق الخدمة في 
من المراكز اإلقلیمیة إلى   مركزھم اإلقلیمي.  .sdp@dds.ca.govوینبغي توجیھ األسئلة الواردة 

 مع خالص تحیاتي،  

 وقَّع على األصل:

 الدكتورة فیكي ل. سمیث
 نائبة المدیر

والبرامج  شعبة وضع السیاسات 

  انظر الصفحة التالیة. نسخة إلى:

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2022/07/Person_Centered_Planning_and_Self_Directed_Supports_Guidance_07282022.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2022/07/Person_Centered_Planning_and_Self_Directed_Supports_Guidance_07282022.pdf
mailto:sdp@dds.ca.gov
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 الصفحة الثانیة

 مسؤولي المراكز اإلقلیمیة   نسخة إلى:
 مدیري خدمات المستھلكین بالمراكز اإلقلیمیة    
 مدیري الخدمات المجتمعیة بالمراكز اإلقلیمیة    
 رابطة وكاالت المراكز اإلقلیمیة   
 ات النمائیةمجلس الوالیة لإلعاق   
 نانسي بارجمان، إدارة الخدمات اإلنمائیة   
 بریان وینفیلد، إدارة الخدمات النمائیة   
 كارال كاستانیدا، إدارة الخدمات النمائیة   
 جیم نایت، إدارة الخدمات النمائیة   
 إرني كروز، إدارة الخدمات النمائیة   
 سوزي ریكوارث، إدارة الخدمات النمائیة   




