
 
California’s protection & advocacy system 

ما الذي یجب أن یعرفھ متلقي الخدمات المنزلیة الداعمة 
 عن الزیارات المنزلیة غیر المعلن عنھا 

 Arabic - 5494.14. #، المنشور رقم2018یولیو 

كانت الزیارات المنزلیة دائًما جزًءا ال یتجزأ من عملیة التقییم أو إعادة التقییم للخدمات المنزلیة الداعمة 
)IHSS  .( یقوم األخصائیون االجتماعیون في الخدمات المنزلیة الداعمة)IHSS (بھذه الزیارات المنزلیة .

ل قانون والیة كالیفورنیا الذي یُلزم إد2009في عام  ارة الخدمات االجتماعیة التابعة لوالیة كالیفورنیا ، ُعّدِ
)CDSS ( بإنشاء مجموعة مساھمین لتطویر بروتوكوالت أدوار ومسؤولیات الدولة والمقاطعات لتنفیذ

طورت مجموعة المساھمین ).  IHSS(إجراءات السالمة ومنع الغش في برنامج الخدمات المنزلیة الداعمة 
توى الوالیة ألنشطة سالمة البرنامج في الخدمات المنزلیة الداعمة البروتوكوالت الموحدة على مس

)IHSS) (وأحد تلك اإلجراءات التي تم تناولھا في البروتوكوالت سالمة برنامج الزیارات  ).البروتوكوالت
 ).UHV(یناقش ھذا المنشور الزیارات المنزلیة غیر المعلن عنھا ).  UHV(المنزلیة غیر المعلن عنھا 

 
عن أسباب الزیارات غیر المجدولة للمقاطعات ) UHV(تختلف أسباب الزیارات المنزلیة غیر المعلن عنھا 

فال تحتاج الزیارات غیر المجدولة 1.تقییم االحتیاجات أو إعادة التقییم أو التحقق من السالمة والرفاھیة: مثل
لسالمة البرنامج التي تم ) UHV(عد الزیارات المنزلیة غیر المعلن عنھا لھذه األغراض إلى االلتزام بقوا

 . تحقق مع مقاطعتك التابع لھا حول إجراءات الزیارات غیر المجدولة2.تلخیصھا في ھذا المنشور
 

ي تقوم بھا المقاطعة كجزء عن الزیارات المنزلیة الت) UHV(وتختلف الزیارات المنزلیة غیر المعلن عنھا 
من قِبل موظفي ضمان " الزیارات المنزلیة لضمان الجودة"تُجرى . من برنامج ضمان الجودة الخاص بھا

للحصول على مزید من 3.مشرفھا/الجودة في المقاطعة، ولیس األخصائي االجتماعي عن الحالة أو مشرفھ

                                      
 )ارجع إلى المستند األصلي( -.3، صفحة 83-13الخطاب الموجھ إلى جمیع المقاطعات  1
 )ارجع إلى المستند األصلي( - معّرف  2
تحسین /إدارة الخدمات االجتماعیة في كالیفورنیا قسم برامج كبار السن، دلیل سیاسة ضمان الجودة انظر 3

 MPP 30-702تمت إضافة قسم ، )IHSS) ،6 (2013(لخدمات الدعم المنزلیة ) QA/QI(الجودة 
 )ارجع إلى المستند األصلي( -.12305.71قانون كالیفورنیا للرعایة والمؤسسات القسم  لتنفیذ

http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2013/13-110.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2013/13-110.pdf
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، )UHV(المعلومات حول االختالفات بین ضمان الجودة وأنشطة الزیارات المنزلیة غیر المعلن عنھا 
 . 39-10راجع خطاب كل المقاطعات رقم 

 
 ھل یمكن لمسؤولي إدارة السالمة في المقاطعة أن یأتوا إلى منزلي دون إعالن مسبق؟ .1

 
 4.نعم

 
 إدارة السالمة في المقاطعة أن یأتوا إلى منزلي؟ متى یمكن لمسؤولي .2

 
المعنیون ببرنامج السالمة القیام بزیارات ) UHV(ال یستطیع موظفو الزیارات المنزلیة غیر المعلن عنھا 

مثل الغش المشتبھ 5F6"المخاوف حول سالمة البرامج"وبعبارة أخرى، ال بد أن یكون ھناك بعض  5.عشوائیة
بإنشاء قوائم للمتلقین الذین ) CDSS(ستقوم إدارة الخدمات االجتماعیة التابعة لوالیة كالیفورنیا . فیھ

، وتوزیعھا على جھات اتصال سالمة )UHV(یستوفون معاییر الزیارات المنزلیة غیر المعلن عنھا 
بعض المخاوف بشأن تلقي الخدمات أو جودتھا بالنسبة إلى المتلقین أو "تستند قائمة المتلقین إلى 7.البرنامج

قد تضیف المقاطعات أیًضا أسماء 8".خدمات المتلقین أو سالمتھم أو مخاوف أخرى تتعلق بسالمة البرنامج
ستُجري المقاطعة الزیارات 9.لألسباب نفسھا) UHV(عنھا إلى قائمة الزیارات المنزلیة غیر المعلن 

 10.للمتلقین في تلك القوائم) UHV(المنزلیة غیر المعلن عنھا 
 

 ؟)IHSS(كیف یكون الغش في الخدمات المنزلیة الداعمة  .3
 

الخداع المتعمد "بأنھ ) IHSS(فیما یتعلق ببرنامج الخدمات المنزلیة الداعمة " الغش"یُعرف قانون الوالیة 
أو التضلیل الذي یقدمھ الشخص، مع العلم بأن الخداع قد یؤدي إلى بعض المنفعة غیر المصرح بھا لنفسھ أو 

 .خطاء غیر المقصودةالحظ أن ھذا التعریف ال یتضمن اإلجراءات أو األ 11".لشخص آخر
 

                                      
ال یزال بإمكان المقاطعات إجراء زیارات : مالحظة).  c)(3)(B(12305.71§   .والمؤسسات .الرعایة 4

غیر مقررة إلى المنزل إلجراء تقییم لالحتیاجات وإعادة تقییم، والتحقق من السالمة والرعایة أو أي غرض 
 )ارجع إلى المستند األصلي( –.UHVآخر لیس 

 )ارجع إلى المستند األصلي( - 4، صفحة ACL 13-83خطاب  5
الخدمات االجتماعیة في كالیفورنیا قسم برامج كبار السن، البروتوكوالت الموحدة على مستوى  وزارة 6 

 )ارجع إلى المستند األصلي( - ،)IHSS) ،2 (2013(الوالیة لخدمات الدعم المنزلیة 
 )إلى المستند األصليارجع ( - 4، صفحة ACL 13-83خطاب  7
8 Id. - )ارجع إلى المستند األصلي( 
9 Id. - )ارجع إلى المستند األصلي( 

10 Id. - )ارجع إلى المستند األصلي( 
یتضمن االحتیال أیًضا .  11صفحة  ACL 13-83؛ خطاب )a(12305.8§  .والمؤسسات .الرعایة 11

 )ارجع إلى المستند األصلي( –.األفعال المعّرفة على أنھا احتیال بموجب قانون الوالیة والقانون االتحادي

http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acin/2013/I-13_13.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acin/2013/I-13_13.pdf
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 ؟)UHV(ما ھو غرض الزیارة المنزلیة غیر المعلن عنھا   .4
 

في التأكد من أن الخدمات التي ُصرح بھا لك تُلبي ) UHV(یتمثل غرض الزیارة المنزلیة غیر المعلن عنھا 
كما تُستخدم أیًضا للتحقق من المعلومات  12.احتیاجاتك على المستوى الذي یسمح لك بالبقاء في منزلك بأمان

لتذكیركم بقواعد ) UHV(وأخیًرا، إنھا فرصة لموظفي الزیارة المنزلیة غیر المعلن عنھا 13.في ملفك
ونتیجة لھ، 14.ومتطلباتھ والعواقب المترتبة على عدم اتباعھ) IHSS(برنامج الخدمات المنزلیة الداعمة 

 15.الخاصة بك) IHSS(یمكن أن تفقد الخدمات المنزلیة الداعمة 
 

 من یقوم بھذه الزیارات غیر المعلن عنھا؟ .5
 

غیر  الذین تم تدریبھم في المقاطعة بإجراء الزیارة المنزلیة) IHSS(یقوم موظفو الخدمات المنزلیة الداعمة 
نظًرا ألن المقاطعات ملزمة بتعیین موظفین مخصصین ومدربین إلجراء الزیارة UHV.(16(المعلن عنھا 

ھم أیًضا ) UHV(، فمن الممكن أن یكون موظفو الزیارة غیر المعلن عنھا )UHV(غیر المعلن عنھا 
یمكن  17.التابعون للمقاطعة الخاصة بك) IHSS(لداعمة األخصائیون االجتماعیون في الخدمات المنزلیة ا

17مصحوبة بموظفي إنفاذ )UHV(للمقاطعة أن تطلب أن تكون الزیارة المنزلیة غیر المعلن عنھا 

18
F 

 
 ھل لدي أي حقوق عندما یأتي مسؤولو إدارة السالمة إلى منزلي في المقاطعة؟  .6

 
فوا أنفسھم، وأن یبرزوا ھویة تحمل صورتھم، . نعم یجب على مسؤولي إدارة السالمة في المقاطعة أن یعِرّ

ل بالمقاطعة للتحقق من ھویة موظفي یمكنك طلب الھویة وطلب رقم ھاتف لالتصا 19.وأن یرتدوا شاراتھم
إذا لم تستطع المقاطعة التحقق من الھویة أو لم یكن لدى ). UHV(الزیارة المنزلیة غیر المعلن عنھا 

أي ھویة، فیمكنك رفض الدخول ولن یتم احتسابھا في ) UHV(موظفي الزیارة المنزلیة غیر المعلن عنھا 
 20.یھا قبل اتخاذ أي إجراء آخرالمحاوالت الثالث التي یحق لك الحصول عل

                                      
 )ارجع إلى المستند األصلي( - 3، صفحة ACL 13-83خطاب  12
ارجع إلى المستند ( -.6أعاله، في  6الموحدة على مستوى الوالیة، الحاشیة  IHSSبروتوكوالت  13

 )األصلي
14 Id. - )ارجع إلى المستند األصلي( 
15 Id. - )ارجع إلى المستند األصلي( 
الموحدة على مستوى  IHSS؛ بروتوكوالت ).a) ،(c)(3)(B(12305.71§§  .والمؤسسات .الرعایة 16

 )ارجع إلى المستند األصلي( –. 4، في صفحة ACL 13-13-83؛ خطاب 5أعاله، في  6الوالیة، الحاشیة 
 )ارجع إلى المستند األصلي( - 4، صفحة ACL 13-83خطاب  17
ارجع إلى المستند ( -.10أعاله، في  6الموحدة على مستوى الوالیة، الحاشیة  IHSSبروتوكوالت 18

 )األصلي
 )ارجع إلى المستند األصلي( –. 7معّرف في  19
20 Id. - )ارجع إلى المستند األصلي( 
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بدخول منزلك، فیجب على موظفي الزیارة ) UHV(إذا سمحت لموظفي الزیارة المنزلیة غیر المعلن عنھا 

یمكن لموظفي الزیارة المنزلیة غیر . وجودھا/إخبارك عن سبب وجوده) UHV(المنزلیة غیر المعلن عنھا 
كما سیخضعون لقواعد البرنامج وعواقب  21.طرح أسئلة حول الخدمات وجودتھا) UHV(المعلن عنھا 
وھذا یعني على سبیل المثال أنھم ال  -في منزلك " المرئیة"یمكن أن ینظروا إلى المناطق 22.عدم اتباعھا

 23.أو األدراج المغلقة یستطیعون النظر في الخزانات
 

یجب أن تكون الزیارة 24.العمل بمھنیة) UHV(یجب على موظفي الزیارة المنزلیة غیر المعلن عنھا 
إذا لم یكن األمر كذلك، 25.المنزلیة غیر المعلن عنھا والمكالمات والرسائل موثقة باللغة األساسیة للمتلقي

 26.فیمكنك طلب مترجم شفوي مجانًا
 

تحظر الزیارات .  یجب أن تُعامل بلطف واحترام في ظل احترام حقوقك وحقوق جمیع األشخاص المعنیین
معك أو مع شھود محتملین دون تھدیدات أو یجب أن تُجرى أي مقابالت . المنزلیة الجماعیة أو العشوائیة

 .إجبار أو قوة أو ادعاء تولي منصب كاذب أو أي ادعاء كاذب آخر
 

قد ال تنتھك المقاطعة حق�ا من . یجب على المقاطعة إجراء جمیع التحقیقات وفقًا لإلجراءات القانونیة الواجبة
یُسمح بالتفتیش في منزلك أو إزالة العناصر ال . حقوقك الدستوریة أو الحقوق الدستوریة ألي شخص آخر

المادیة ألدلة الغش دون الحصول على أمر تفتیش صالح أو الحصول على إذن منك بعد أن یتم إعالمك 
 .الكامل بحقوقك

 
ماذا لو كنت غیر قادر أو غیر متاح أو غیر راغب في المشاركة في الزیارة المنزلیة غیر المعلن  .7

 ؟)UHV(عنھا 
 

عن طریق القیام بزیارتین إضافیتین ومكالمتین ) UHV(وظفو الزیارة المنزلیة غیر المعلن عنھا سیُتابع م
یجب أن یشرح الخطاب، الذي قد یُرسل  27.یوًما القادمة 60-45ھاتفیتین على األقل وإرسال خطاب خالل 

27Fترى الخطاب، بالبرید أو یُترك في مكان واضح حیث من المرجح أن

أسباب الزیارة المنزلیة غیر المعلن 28

                                      
 )ارجع إلى المستند األصلي( –. 8معّرف في  21
22 Id. - )ارجع إلى المستند األصلي( 
23 Id  .ارجع إلى المستند األصلي( –. تحتاج المقاطعة إلى أمر تفتیش لتفتیش منزلك( 
 )ارجع إلى المستند األصلي( –. 6معّرف في  24
 )ارجع إلى المستند األصلي( - 5، صفحة ACL 13-83خطاب  25
 )ارجع إلى المستند األصلي( –. 7معّرف في  26
ارجع إلى المستند ( -.8أعاله، في  6الموحدة على مستوى الوالیة، الحاشیة  IHSSبروتوكوالت 27

 )األصلي
 )ارجع إلى المستند األصلي( - 6، صفحة ACL 13-83خطاب  28



 6من 5صفحة
 

5 
 

یجب أن یذكر الخطاب أیًضا أنھ تم إجراء محاوالت 29.وفقدان الخدمات إذا أُثبت صحة الغش) UHV(عنھا 
یمكن لموظفي الزیارة المنزلیة غیر المعلن عنھا 30.غیر ناجحة لالتصال بك عبر الھاتف أو في المنزل

)UHV (إذا لم یتمكن موظفو الزیارة المنزلیة غیر المعلن   31.أیًضا أن یقرروا التواصل معك بطرق أخرى
الخدمات ) NOA(لقى إنھاء إشعار قبول من القیام بزیارة منزلیة غیر معلن عنھا، فستت) UHV(عنھا 

یمكنك تقدیم دعوى استئناف مع  32.الخاصة بك ألنك لم تمتثل لمتطلبات البرنامج) IHSS(المنزلیة الداعمة 
 33.تعلیق المساعدة المدفوعة

  
 كانت تشتبھ في حدوث حالة غش؟ما الذي یمكن أن تفعلھ المقاطعة إذا  .8

 
أوالً، یجب على المقاطعة تقدیم  34.یجب على المقاطعة اتباع إجراءات محددة تتعلق بالتحقیقات في الغش

سیقوم الموظفون المختصون في المقاطعة إما  35.تقریر تتم مراجعتھ من قبل موظفي المقاطعة المختصین
بإحالتھ إلى إدارة خدمات الرعایة الصحیة إلجراء مزید من التحقیق إذا كانت ھناك حالة غش مشتبھ فیھا 

ن أن یمك 36.دوالر، أو إعادتھ إلى وكالة المقاطعة األصلیة التخاذ إجراء إداري ممكن 500.00بأكثر من 
بإرسال ) أو وكالة المقاطعة المحلیة) DHCS(إما إدارة خدمات الرعایة الصحیة (تقوم وكالة التحقیق 

اطلع على  37.التحقیق المكتمل للمقاضاة، أو إرسالھ إلى وكالة المقاطعة األصلیة التخاذ إجراء إداري ممكن
 38.صول على مزید من المعلومات حول عملیة اإلبالغ عن الغشموقع الویب التابع لمقاطعتك للح

 
 أین یمكنني تقدیم شكوى في حالة انتھاك حقوقي؟  .9

 

                                      

الموحدة على مستوى الوالیة،  IHSS؛ بروتوكوالت )c)(3)(C( 12305.71§  .والمؤسسات .الرعایة 29
 )ارجع إلى المستند األصلي( -.  8أعاله، في  6الحاشیة 

المستند ارجع إلى ( -.8أعاله، في  6الموحدة على مستوى الوالیة، الحاشیة  IHSSبروتوكوالت  30
 )األصلي

 )ارجع إلى المستند األصلي( -معّرف  31
 )ارجع إلى المستند األصلي( - معّرف  32
 )ارجع إلى المستند األصلي( –. 9معّرف في  33
 )ارجع إلى المستند األصلي( –. 12، صفحة ACL 13-83خطاب  34
ارجع إلى المستند ( - . 21-20أعاله، في  6الموحدة على مستوى الوالیة، الحاشیة  IHSSبروتوكوالت  35

 )األصلي
 )ارجع إلى المستند األصلي( - معّرف  36
 )ارجع إلى المستند األصلي( –. 13. صفحة, ACL 13-83خطاب  37
ارجع إلى المستند ( -.24أعاله، في  6الموحدة على مستوى الوالیة، الحاشیة  IHSSبروتوكوالت 38

 )األصلي
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كما یمكنك أن تتقدم بشكوى الحقوق المدنیة إلى إدارة الخدمات . یمكنك أن تتقدم بشكوى إلى المقاطعة
 CDSS.(39(ورنیا االجتماعیة التابعة لوالیة كالیف

 
 ما الموارد المتوفرة إذا كان لدي المزید من األسئلة؟ .10

 
خدمات قانونیة مجانًا، مثل الحصول على المشورة  Disability Rights California providesتُقدم 

قد یتمكن . 5746-776-800-1اتصل على . والنصح عبر الھاتف، لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة
 . من مساعدتك أیًضا) IHSS(اتحاد مقدمي الخدمات المنزلیة الداعمة 

 

إجراء [!یُرجى إكمال االستبیان التالي بشأن منشوراتنا والسماح لنا بمعرفة مستوى أدائنا! نرید أن نسمع منك
 ]االستبیان

لجمیع  طلب نموذج المساعدةأو استكمل  800-776-5746للمساعدة القانونیة، اتصل على الرقم 
جنوب ( 8000-213-213؛ و)شمال كالیفورنیا( 5800-504-916ألخرى، اتصل على األغراض ا

 ). كالیفورنیا
تمویالً من مصادر مختلفة، لالطالع على القائمة الكاملة  Disability Rights Californiaتتلقى 

 /http://www.disabilityrightsca.orgللممولین، انتقل إلى 
Documents/ListofGrantsAndContracts.html 
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https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.cdss.ca.gov/Reporting/File-a-Complaint

