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 المدیرین التنفیذیین للمراكز اإلقلیمیة   إلى: 
 

 اإلنفاقبرنامج تقریر المصیر: استمرار المیزانیة الفردیة وخطة  الموضوع:  
 

والخدمات   طبقًا للمبادئ األساسیة لبرنامج تقریر المصیر، یُسمح للمشاركین بالتحكم في مبلغ معیَّن من المال لشراء السلع 
وتتحمل فَِرُق التخطیط الفردي مسؤولیة مشتركة عن التعاون على وضع المیزانیات الفردیة   الالزمة من میزانیتھم الفردیة.

وقد ینشأ خالل ھذه   جعة خطط اإلنفاق الخاصة بالسنة التالیة قبل نھایة سنة المیزانیة الحالیة للمشارك.والموافقة علیھا، ومرا
م ھذه الرسالة إلى المراكز اإلقلیمیة إرشادات لضمان استمرار   العملیة خالف بشأن المیزانیة أو الخدمات أو كلتیھما. وتقدِّ
 یذ خطة برنامجھ الفردیة.حصول المشارك على السلع والخدمات الالزمة لتنف

 
وعلى غرار الفرد الذي یتلقى الخدمات من خالل النظام التقلیدي، تتحمل المراكز اإلقلیمیة مسؤولیة ضمان استمراریة الخدمات 

ویشمل ذلك، في برنامج تقریر المصیر، أي فترة    الالزمة لتنفیذ خطة البرنامج الفردیة للمشارك في برنامج تقریر المصیر.
ل میزانیة معتمدة وخطة إنفاق حالیة أو أي منھما.  زمنیة وحتى االنتھاء من إعداد میزانیة جدیدة    ال تكون فیھا للمشارك الُمسجَّ

 وخطة إنفاق جدیدة، یجب على المركز اإلقلیمي مواصلة تقدیم الخدمات من خالل أي عملیة تحقق ھذه النتیجة، بما في ذلك:
ة وخطة اإلنفاق، إذا لم یكن المشارك في برنامج تقریر المصیر قد استنفد أموال  مد تاریخ انتھاء المیزانیة الحالی •

 المیزانیة الفردیة الالزمة لمواصلة تنفیذ خطة برنامجھ الفردیة.
استمرار المیزانیة وخطة اإلنفاق من العام السابق باعتبارھما عملیة شراء جدیدة لتصریح الخدمة، وإزالة أي نفقات   •

 غیر متكررة.
 
م خدمات اإلدارة المالیة بكیفیة مد المیزانیة الفردیة وخطة اإلنفاق حتى االنتھاء من إعداد   وعلى المراكز اإلقلیمیة إخطار ُمقدِّ

تقل عن  ویجب االنتھاء من المیزانیة الجدیدة وخطة   یوًما.  14المیزانیة وخطة اإلنفاق قبل نھایة سنة المیزانیة الحالیة بمدة ال 
باتخاذ إجراء.  60د ال یتجاوز  اإلنفاق في موع ویجوز أیضًا    یوًما من تاریخ انتھاء سنة المیزانیة السابقة، أو إصدار إخطار 

المشارك الذي یقدم استئنافًا في  وأما  باتخاذ إجراء في أي وقت آخر ال توجد فیھ موافقة متبادلة على القرار.  إصدار إخطار 
میزانیة فردیة ُمتَّفَق علیھا، مطروًحا منھا النفقات غیر المتكررة خالل مدة الوقت المناسب، فسیستمر في الحصول على آخر  

المیزانیة الجدیدة.  عملیة االستئناف.  وسیتَّفِق فریق التخطیط الفردي على تاریخ بدء دورة 
 
 



 

 

 المدیرون التنفیذیون للمراكز اإلقلیمیة
 

 الصفحة الثانیة
 

 
 

 ھذه الرسالة، یجب على العمالء أو أفراد األسرة أو ُمقدمي الخدمات االتصال بمركزھم اإلقلیمي المحلي.ألي استفسارات بشأن 
 

 مع خالص تحیاتي،  
 
 
 

 الدكتورة فیكي ل. سمیث
 نائبة المدیر

والبرامج  شعبة وضع السیاسات 
 

 مسؤولي المراكز اإلقلیمیة   نسخة إلى:
 مدیري خدمات المستھلكین بالمراكز اإلقلیمیة    
 مدیري الخدمات المجتمعیة بالمراكز اإلقلیمیة    
 رابطة وكاالت المراكز اإلقلیمیة    
 مجلس الوالیة لإلعاقات النمائیة     
 نانسي بارجمان، إدارة الخدمات اإلنمائیة   
 بریان وینفیلد، إدارة الخدمات النمائیة   
 انیدا، إدارة الخدمات النمائیةكارال كاست   
 جیم نایت، إدارة الخدمات النمائیة   
 إرني كروز، إدارة الخدمات النمائیة   
 سوزي ریكوارث، إدارة الخدمات النمائیة   


