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اکتبر  ،2015مشخصات نشر 5579.16#
.I

مراکز محلی چه مراکزی هستند؟

مراکز محلی مسئول ارائه یا سازماندهی خدمات و تجهیزات به افراد دارای ناتوانی های رشدی
هستند .برای درخواست فناوری کمکی از مراکز محلی باید ،ابتدا برای آن نوع خدمات درخواست
دهید و همچنین باید واجد شرایط شناخته شوید .افراد داری ناتوانی رشدی که برای دریافت این
خدمات واجد شرایط شناخته می شوند " ،مصرف کننده" نامیده می شوند .برای کسب اطالعات
بیشتر در باره شرایط واجد شرایط شدن و همچنین درخواست برای خدمات به وبسایت بخش خدمات
توسعه ( )DDSمراجعه کنید ،و سپس به بخش مربوط به شرایط الزم برای دریافت خدمات اینجا
بروید .فناوری کمکی یکی از خدماتی است که مراکز محلی ارائه می دهند .مکان های دیگر مانند
مناطق آموزش و پرورش ،پزشکی و گروه توانبخشی همچنین به ارائه فناوری های کمکی به افراد
دارای معلولیت می پردازند ،اما این اطالعیه بر نحوه دریافت فناوری های کمکی از طریق مراکز محلی
تمرکز خواهد داشت.
.II

فناوری های کمکی تحت قانون  Lantermanچیست؟

قانون  Lantermanقانون کالیفرنیا است که بر اساس آن افراد معلول حق دارند از خدمات و
پشتیبانیهای الزم که به آنها امکان یک زندگی مستقل تر و طبیعی را می دهد ،بهره مند گردند.
قانون Lantermanاز اصطالح " تجهیزات تطبیقی ویژه “برای توصیف فناوری کمکی استفاده
می کند ..ولف و اینست .§4685(c)(1) .قانون  Lantermanلیست کاملی از انواع تجهیزات
تطبیقی ویژه  /فناوری کمکی که شما می توانید از مرکز محلی خود درخواست کنید ،ارائه نمی دهد،
اما می گوید که "تجهیزات تطبیقی ویژه مانند صندلی چرخ دار  ،تخت بیمارستانی ،دستگاه های
ارتباطی و سایر وسایل و تجهیزات الزم" باید در صورت لزوم در دسترس باشد .ولف و اینست.
) .§4685(c)(1وب سایت  DDSمی گوید" ،فناوری کمکی ( )ATبه دستگاه هایی اطالق می شود
که توسط کودکان و بزرگساالن دارای معلولیتهای رشدی به منظور داشتن یک زندگی نرمال استفاده
می شود ".بخش خدمات و توسعه لیست برخی از انواع فناوری کمکی و نمونه های آن را ارائه می
دهد ،از جمله  :وسایل ارتباطی ،حرکتی ،صوتی و تصویری ،کنترل محیط زیست و تطبیق فیزیکی.
برای اطالعات بیشتر درباره فناوریهای کمکی در وبسایت بخش خدمات توسعه اینجا را مطالعه کنید.
.III

به عنوان یک فرد که دارای معلولیت رشدی است آیا حق استفاده از فناوری کمکی را
دارم؟
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بله .به عنوان یک مصرف کننده مرکز منطقه ای ،شما حق دارید که از خدمات و پشتیبانیهایی ،مثل
فناوری کمکی ،در " محیطی با حداقل محدودیت" استفاده کنید .ولف و اینست§4648(a)(1)- .
) .(2این بدان معناست که مرکز محلی موظف است که فناوری کمکی را در هر جایی که شما ساکن
هستید برای شما فراهم کند" در خانه خودتان ،در مراکز نگهداری فرزندان ،در مرکز بهداشت و
درمان ،تسهیالت نظارت شده مراقبت جامعه ،یا تسهیالت مراقبتی محل سکونت .ولف و اینست.
§4648(a)(9)(A).1مراکز محلی باید اطمینان حاصل کنند شما فناوری های کمکی را که به شما
کمک خواهد کرد تا نیازهای فردی خود را برآورده کنید ،دریافت کرده اید .ولف و اینست.
).§4648(a)(2

.IV

چطور می توانم از مرکز محلی برای دریافت فناوری کمکی درخواست کنم؟

بعد از اینکه به عنوان مصرف کننده مرکز محلی واجد شرایط شناخته شدید ،مرکز محلی برای شما
یک برنامه منحصر به فرد طراحی می کند ( ،)PIIکه یک برنامه مکتوب است که به شما کمک می
کند به اهداف و مقاصد خود برسید ،و شامل خدمات و حمایتهای الزم در جهت رسیدن به اهدافتان
است .برای اطالعات بیشتر در مورد  IPPو اهمیت آن در وبسایت خدمات توسعه اینجا را
ببینید(رجوع شود به صفحات  S-4, S-7و  IPP .)S-8شما شامل تمامی فناوریهای کمکی الزم
است 2.پس از اینکه فناوری کمکی شما در  IPPنوشته شد ،مرکز محلی باید وجه آن را پرداخته ،آن
را تحویل گرفته و به شما چگونگی استفاده از آن را توضیح و آموزش دهد.

.V

اگر مرکز محلی درخواستم را برای دریافت فناوری کمکی رد کند چه باید بکنم؟

اگر مرکز محلی درخواست شما را برای دریافت فناوری کمکی رد کرد و شما با تصمیمی که گرفته
اند مخالف هستید ،می توانید" درخواست" (یک اطالعیه کتبی مبنی بر مخالفت خود با تصمیم آنها
برایشان بفرستید) بفرستید .ولف و اینست .)a(5.01.4 § .محدودیتهای زمانی برای پروسه
درخواست استیناف وجود دارد که الزم است به آنها توجه کنید .اول ،اگر مرکز محلی تصمیم بر عدم
ارائه خدماتی را که شما درخواست نموده اید گرفت ،باید یک اعالمیه کتبی از آدرس پستی معتبر
ظرف مدت پنج روز کاری برای شما بفرستد ( روز کاری شامل تعطیالت رسمی و تعطیالت آخر
هفته نمی شود) .ولف و اینست .)b(5.01 § .برخی مواقع مراکز محلی وقتی تصمیم به عدم ارائه
خدمات می گیرند اعالمیه کتبی نمی فرستند .این غیر قانونی است .اگر با تصمیم آنها مخالف هستید
باید درخواست اعالمیه کتبی کنید .آنگاه می توانید تصمیم بگیرید که درخواست استیناف بدهید یا
خیر .اگر مایلید تا زمان انجام پروسه درخواست استیناف خدمات را دریافت کنید ،باید یک

 1یک مرکز محلی قبل از اینکه به شما خدماتی ارائه کند اول از شما می خواهد دریافت هرگونه خدمات را
از هر منبع دیگری مثل پزشکی ،خدمات کودکان کالیفرنیا  ،منطقه آموزش و پرورش ،یا بیمه درمانی
خصوصی متوقف کنید.
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درخواست کتبی در مدت  10روز مبنی بر اینکه از تصمیم مرکز محلی مطلع شده اید ،ارسال کنید.
ولف و اینست .)a( 5.04 § .ادامه خدمات در طول مراحل دادرسی عادالنه با عنوان "کمکهای
ارائه شده معوق" شناخته می شود.
 30روز مهلت دارید تا برای دادرسی عادالنه درخواست دهید .ولف و اینست.§ 4710/5(a) .
ولی اگر این همه مدت صبر کنید مرکز محلی می تواند ارائه خدمات را در طول پروسه درخواست
استیناف ،متوقف ،کاهش یا تغییر دهد .جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد فرایند دادرسی عادالنه،
به وبسایت DDSمراجعه کنید و قسمت " مراحل دادرسی عادالنه برای مصرف کنندگان  sسال به
باال " را مطالعه کنید.اینجا .اگر اطالعات بیشتری در خصوص مصرف کنندگان زیر  3سال نیاز
دارید ،لطفا در وبسایت  DDsاینجا را مطالعه کنید.

حقوق معلولین کالیفرنیا از منابع مختلفی تامین می شود ،برای اطالع از لیست کامل تامین کنندگان
بودجه به این لینک مراجعه کنیدhttp://www.disabilityrightsca.org/
.Documents/ListofGrantsAndContracts.html
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