
 

 نظام الحماية والدعم بوالية كاليفورنيا

برنامج االنتقال لتلقي الرعاية الصحية المنزلية بوالية 
 CCT, California Communityكاليفورنيا )

Transitionsيمي دار رعاية المسنين (: وسيلة لدعم مق
 للعودة إلى المجتمع

 5602.14 ، منشور رقم2021 أبريل

 
( CCTتم تمديد التمويل الفيدرالي لبرنامج االنتقال لتلقي الرعاية الصحية المنزلية بوالية كاليفورنيا )

تشريعات الفيدرالية ومدى وقد يتم تمديد التمويل مرة أخرى، اعتماًدا على ال  .2023 ديسمبر 31 حتى
للحصول  DRC يُرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لـ  قدرة والية كاليفورنيا على مواصلة البرنامج.
    على مزيد من المعلومات في األشهر القادمة.

 سؤال. ما هو برنامج االنتقال لتلقي الرعاية الصحية المنزلية بوالية كاليفورنيا

(CCT, California Community Transitions؟) 

تقدمه إدارة خدمات الرعاية  Medi-Calهو برنامج ممول من  CCTبرنامج االنتقال لتلقي  جواب.
( لمنح األشخاص الذين DHCS, Department of Healthcare Servicesالصحية بالوالية )

ية المساعدة اإلضافية التي يحتاجون ويعيشون في منشأة طب Medi-Calلديهم تغطيتهم الطبية من خالل 
 إليها لالنتقال إلى منزلهم الخاص.

 ؟CCTسؤال. كيف يمكنني التأهل لتلقي خدمات برنامج االنتقال لتلقي 

، وأقمت في منشأة طبية مثل مستشفى أو منشأة Medi-Calإذا كانت لديك تغطية طبية من خالل  جواب.
مثل تلك التي تلقيتها في المنشأة للعيش  CCTج إلى خدمات يوًما، وستحتا 60تمريض ماهرة ألكثر من 

 بشكل مستقل، فأنت مؤهل لذلك.

 لمساعدتي؟ CCTما اإلجراءات الالزمة لبرنامج االنتقال لتلقي  .سؤال

في منطقتك لمقابلتك لوضع خطة مناسبة لك لالنتقال من  CCTفي البداية، سيأتي منسق برنامج  جواب.
ا حاليًا إلى مكان في الحي الذي تختاره، سواء كان ذلك منزلك الخاص أو منزل العائلة المنشأة التي تقيم به

 أو شقة خاصة بك.  



  

 

سؤال. إذا لم أستطع تحمل تكلفة استئجار شقة وشراء األشياء المنزلية التي سأحتاجها للعيش هناك، فهل 
 مساعدتي؟ CCT ال يزال بإمكان برنامج

في العثور على شقة يمكنك تحمل تكلفتها ودفع ثمن  CCTنامج نعم، يمكن أن يساعدك بر جواب.
أيًضا دفع مقابل التعديالت المطلوبة إلقامتك  CCTالمستلزمات الالزمة لإلقامة في الشقة. ويمكن لبرنامج 

 في المنزل مثل، الساللم وقضبان المساعدة على الصعود والنزول. 

 مساعدتي بها؟ CCTدة األخرى التي يمكن لبرنامج سؤال. هل يوجد المزيد من أشكال الدعم والمساع

نعم، سيساعدونك على تحديد كل األشياء التي ستحتاجها للعيش في المجتمع. سوف يساعدك برنامج  جواب.
على تحديد البرامج التي تقدم هذه الخدمات. وتتمثل بعض هذه األشياء في رعاية  CCTاالنتقال لتلقي 

 IHSS, In Home Supportiveة في المنزل خدمات الدعم المنزلي )تمريضية ماهرة، ورعاية مرافق
Services والحصول على المعدات الطبية التي ستحتاجها في منزلك، والمواصالت، والمساعدة في ،)

 الوصول إلى أي خدمات أخرى ستحتاجها لتكون جزًءا من المجتمع الذي تنتقل إليه.  

الحصول على شقة، والعيش فيها، وتحديد البرامج والدعم في  CCT سؤال. بعد أن يساعدني برنامج
 لمساعدتي؟ CCT التي سأحتاجها للعيش في المجتمع، هل تم بذلك االنتهاء من دور برنامج

ملف  CCTهي إدارة الحالة.  سيُبقي برنامج  CCTال، إذ إن إحدى الخدمات التي يقدمها برنامج  جواب.
 الحالة لمدة عام واحد من وقت انتقالك إلى مكانك الخاص.حالتك مفتوًحا وسيقدم خدمات إدارة 

 ؟CCT سؤال. كيف أتواصل مع شخص ما من برنامج

الرائدة" لمنح  CCTمع مقدمي خدمات المجتمع الذين يُعرفون باسم "مؤسسات  DHCSتتعاقد  جواب.
جميع المقاطعات.   في جميع أنحاء كاليفورنيا.  ومع ذلك، ال يغطي البرنامج CCTالناس خدمات برنامج 

 التالي: DHCSالر ائدة في منطقتك، يُرجى زيارة رابط  CCTللعثور على إحدى مؤسسات 

CA.gov -DHCS  -California Community Transitions Project  

 من خالل العنوان التالي: عبر البريد اإللكتروني للحصول على مزيد من المعلومات DHCSأو، مراسلة 

 California.CommunityTransitions@dhcs.ca.gov 

 للحصول على مزيد من المعلومات من خالل هاتف رقم:  DHCSأو، االتصال ب

(916) 552-9105  
(916) 552-9105 
(833)388-4551 

يمكنك أيًضا أن تطلب من أحد أفراد أسرتك أو أحد أصدقائك أو األخصائي االجتماعي بالمنشأة مساعدتك 
 .  CCTفي االتصال ببرنامج 

  CCT وترد أدناه قائمة كاملة بمقدمي خدمات برنامج

 CCT, California Communityنيا )برنامج االنتقال لتلقي الرعاية الصحية المنزلية بوالية كاليفور
Transitions ) 

http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx
mailto:California.CommunityTransitions@dhcs.ca.gov


  

 

 الرائدة  CCTمعلومات االتصال بمؤسسات 
 2020مارس  19آخر تحديث: 

 

ACCESS TLC HOME HEALTH CARE 
Shelly Chilton 

shelley@AccessTLC.com 
(805) 517-1620 

 Venturaو Los Angeles: المقاطعات التي تشملها الخدمة
 

ARCHANGEL HOME HEALTH, INC. (AHHI) 
Daniel Suh 

lo@archangelhomehealth.com-cca 
(562) 861-7047 

 San Bernardinoو Riversideو Orangeو Los Angeles: المقاطعات التي تشملها الخدمة
 

CHOICE IN AGING (CIA) 
Karen Stuckey 

kstuckey@choiceinaging.org 
(925) 682-6330 

 Solanoو Sacramentoو Contra Costa: المقاطعات التي تشملها الخدمة
 

DAYLE MCINTOSH CENTER (DMC) 
Bruce Morgan 

bmorgan@daylemc.org 
(714 )621‐3300 

 Orange: أالمقاطعات التي تشملها الخدمة
 

EAST BAY INNOVATIONS (EBI) 
Serom Kim Sanftner 

ssanftner@eastbayinnovations.org 
(510) 618‐1580 

 Alameda: المقاطعات التي تشملها الخدمة
 

FREED CENTER FOR INDEPENDENT LIVING (FREED) 
Valerie Sharp 

valerie@freed.org 
(530) 477-3333 / (530) 615‐7327 / TTY (530) 477-8194 

 Yumaو Sutterو Sierraو Nevadaو Colusa: المقاطعات التي تشملها الخدمة
 

HOME AND HEALTH CARE MANAGEMENT (HHCM) 
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Shelly Estradaمديرة الرعاية االنتقالية ، 
sestrada@homeandhealthcaremgmt.com 

(530) 343‐0727 / (800) 400‐0727 
، Butte ،Colusa ،Del Norte ،El Dorado ،Glenn: المقاطعات التي تشملها الخدمة

Humboldt ،Lake ،Lassen ،Modoc ،Nevada ،Placer ،Plumas ،Sacramento ،
San Joaquin ،Shasta ،Sierra ،Siskiyou ،Solano ،Sutter ،Tehama ،Trinity ،

Yolo و Yuba 
 

INDEPENDENT LIVING CENTER OF KERN COUNTY (ILC‐KC) 
Jimmie Soto مدير ،ILCKC 

ie@ilcofkerncounty.orgJimm 
(661) 325‐1063 

 Kern: المقاطعات التي تشملها الخدمة
 

INDEPENDENT LIVING CENTER OF SOUTHERN CALIFORNIA, INC. 
(ILC‐SC) 

Norma Jean Vescovo 
nvescovo@ilcsc.org 

(818) 785‐6934 
 Los Angeles: المقاطعات التي تشملها الخدمة

 
INDEPENDENT LIVING RESOURCE CENTER, INC. (ILRC‐SB) 

Brian Hollander 
trico.org-bhollander@ilrc 

(805) 963‐0595 x 112 
 Ventura ، و San Luis Obispo،Santa Barbara: المقاطعات التي تشملها الخدمة

 
INNERJOY HOME HEALTH SERVICE (INNER JOY) 

Brian Hollander 
craig@innerjoy.com 

(805) 522-1420 
 Venturaو Los Angeles: المقاطعات التي تشملها الخدمة

 
INSTITUTE ON AGING (IOA) 

Matthew Mouille 
mmouille@ioaging.org 

(415) 750‐8760 
 Santa Clara و San Mateoو San Francisco: المقاطعات التي تشملها الخدمة
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LASTING INCOME FOR ELDERLY INC. (LIFE) 
Lilian Bruce 

lilianbruce@lifereferral.org 
(805) 377-0625 

 Ventura و Kings ،Santa Barbara، وKern: المقاطعات التي تشملها الخدمة
 

LIBERTANA HOME HEALTH OF SHERMAN OAKS (LHH) 
Yanine Arias 

yarias@libertana.com 
(800) 750‐1444 

، Fresno ،Imperial ،Kern, ،Los Angeles ،Orange: المقاطعات التي تشملها الخدمة
Riverside ،San Bernardino ،San Diego ،San Luis Obispo ،Santa Barbara  

 Ventura و
 

PARTNERS IN CARE FOUNDATION (PARTNERS) 
Jacqueline Ascenzi منسقة االنتقال الرئيسية لدى ،MSW 
jascenzi@picf.org 

(818 )408-5250 
 San Bernardino و Riversideو Los Angeles: المقاطعات التي تشملها الخدمة

 
SILICON VALLEY INDEPENDENT LIVING CENTER (SVILC) 

Sheri Burns 
Sherib@svilc.org 

(818) 408-5250 
 Santa Clara: المقاطعات التي تشملها الخدمة

 
THE CARING CONNECTION (TCC) 

Deb Harvey 
deb@thecaringconnection.com 

(818) 368‐5007 / (888) 595‐4555 
 : لوس أنجلوس وأورنج وفينتوراالمقاطعات التي تشملها الخدمة

 
VENTURA COUNTY AREA AGENCY ON AGING (VCAAA) 

 هالة هاشم زاده
Haleh.Hashemzadeh@ventura.org 

(805) 477-7384 
 : فينتوراالمقاطعات التي تشملها الخدمة
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نتطلع إلى سماع أخبارك! يرجى إكمال االستبيان التالي حول منشوراتنا وإبداء مالحظاتك حول ما نقدمه من 
 ]إكمال االستبيان[  !خدمات

 حصول على مساعدةال

إذا كنت فرًدا أو عضًوا بعائلة أو تدعم شخًصا من ذوي اإلعاقة ولديك أسئلة حول الحقوق القانونية المتعلقة 
 بإعاقتك، فاتصل بـ:

1-800-776-5746 
 TTY: 1-800-719-5798أو االتصال عبر رقم خدمة 

 م 4ص حتى  9ساعات العمل من االثنين إلى الجمعية، من الساعة 
 
لدعم ذوي اإلعاقة من خالل عدة مصادر. لالطالع  Disability Rights Californiaم تمويل مؤسسة يت

 /http://www.disabilityrightsca.org/Documentsعلى قائمة كاملة بالممولين، يُرجى زيارة 
.ListofGrantsAndContracts.html 

 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

