
 

 ا یفرنیکال یبانینظام محافظت و پشت

 CCT, Californiaا )یفرنیجامعه کال برنامه انتقال به
Community Transitions یبرا یاوهی(: ش 

 سالمندان به جامعه یهاشگاهیبازگشت ساکنان آسا

 5602.16 ه شمارهی، نشر2021 لیآور

 
 CCT, California Community) «ایفرنیانتقال به جامعه کال» یبودجه فدرال برا
Transitions ) د شود. ین بودجه مجدداً تمدیممکن است ا  د شده است.یتمد 2023 دسامبر 31تا

کسب  یبرا  دارد. یتداوم برنامه مذکور بستگ یا برایفرنیالت کالیا یین امر به مقررات فدرال و توانایا
    د.یکن یرا بررس DRC تیسانده وبیآ یهاماه یشتر، طیاطالعات ب

( CCT, California Community Transitions) ایفرنیالپرسش: برنامه انتقال به جامعه ک
 ست؟یچ

ن برنامه از یگردد. این میتأم Medi-Calاست که بودجه آن توسط  یابرنامه CCTبرنامه پاسخ: 
 DHCS, Department of Health Care) یبهداشت یهاق اداره کل خدمات مراقبتیطر

Servicesیاز به افراد تحت پوشش پزشکیورد نم یاضاف یهاالت با هدف دادن کمکی( ا Medi-Cal 
ن مراکز به منازل ین افراد بتوانند از ایگردد تا ایارائه م یدرمانیبهداشت یهاو ساکن مراکز مراقبت

 خود نقل مکان کنند. یشخص

 باشم؟ CCT ت خدماتیتوانم واجد صالحیپرسش: چگونه م

ا یمارستان یک بیم یروز مق 60ش از یدت بد، به میباش Medi-Cal یاگر تحت پوشش پزشک پاسخ:
در  یافتیمانند خدمات در یمستقل به خدمات یزندگ ید، و برایبوده باش یتخصص یمرکز پرستار

 د.یشویشناخته م CCTت خدمات ید، واجد صالحیاز داشته باشین یا مرکز پرستاریمارستان یب

 ست؟یکمک به من چ یبرا CCTروند برنامه  :پرسش

دارتان خواهد آمد تا یه محل سکونت شما به دیدر ناح CCT یکارمند مسئول هماهنگ نخست پاسخ:
ک مکان یتان به یمحل اقامت فعل یدرمانیبهداشت یهارا به منظور انتقال شما از مرکز مراقبت یطرح

ا یتان، خانواده یاز اعضا یکیتواند خانه خود شما، منزل ین مکان مین کند.  ایدر جامعه دلخواه شما تدو
 آپارتمان خود شما باشد.  



  

 

 ا باز همیرا نداشته باشم، آ ید لوازم منزل ضروریا خریاجاره آپارتمان  یمال ییپرسش: اگر توانا
CCT تواند به من کمک کند؟یم 

د به یپرداخت اجاره آن را داشته باش ییکه توانا یدا کردن آپارتمانیتواند در پیم CCTبله، برنامه  پاسخ:
ن، یاقامت در آن آپارتمان را بپردازد. همچن یبرا ینه لوازم منزل ضروریز هزیک کند و نشما کم
CCT ره و رمپ، را بپردازد. یه دستگی، مثل تعبیط مسکونیرات و اصالحات محیینه تغیتواند هزیم 

 کمک به من انجام دهد؟ یبرا CCT هم هست که یگریا اقدامات دیپرسش: آ

د یاز داریسکونت در جامعه ن یکه برا یه خدماتیه، به شما کمک خواهد شد تا کلن برنامیا یبله، ط پاسخ:
ز به شما کمک خواهد یدهند نین خدمات را ارائه میکه ا ییهابرنامه ییدر شناسا CCTگردد.  ییشناسا

 یخانگپرستار درون یهاماهرانه، مراقبت یپرستار یهان خدمات عبارتند از مراقبتیاز ا یکرد. برخ
زات یافت تجهی((، درIHSS, In Home Supportive Services) یخانگدرون یتیخدمات حما)

 یکه برا یر خدماتیبه سا یدسترس ید، خدمات حمل و نقل، و کمک برایاز داریکه در منزل ن یپزشک
 د.  یکنید داشت که به آن نقل مکان میاز خواهین یادر جامعه یزندگ

ها و برنامه ییاره آپارتمان، مستقر شدن در آن، و شناسااج یبرا CCT پرسش: پس از آنکه
از من  CCTبرنامه  یهاتیا حمایدر جامعه به من کمک کرد، آ یزندگ یازم برایمورد ن یهاتیحما

 افت؟یخاتمه خواهد 

پرونده  CCTت پرونده است.  برنامه یریدهد مدیارائه م CCTکه برنامه  یاز خدمات یکیر، یخ پاسخ:
خ نقل مکان شما به یسال از تار 1ت پرونده را به مدت یریاز نگه خواهد داشت و خدمات مدشما را ب

 تان ارائه خواهد داد.یمحل سکونت شخص

 رم؟یتماس بگ CCT از کارکنان برنامه یکیپرسش: چگونه با 

موسوم  یدهندگان اجتماعا، با ارائهیفرنیبه افراد در سراسر کال CCTارائه خدمات  یبرا DHCS پاسخ:
ها یم که همه کانتید خاطرنشان کنیبندد.  به هر حال، بایقرارداد م «CCT یمجر یهاسازمان»به 

CCT یمجر سازمان»ک یافتن ی یندارند.  برا CCT »وند یه خود، از پیدر ناحDHCS دن یر دیز
 د:ییفرما

California Community Transitions Project - DHCS - CA.gov 

 د:یمکاتبه کن DHCSر با یل زیمیا یق نشانیشتر، از طریکسب اطالعات ب یا برای

 California.CommunityTransitions@dhcs.ca.gov 

 د: یریتماس بگ DHCSر با یق شماره تلفن زیشتر، از طریکسب اطالعات ب یاد بریتوانین، میهمچن

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

مرکز  یاز مددکاران اجتماع یکیا یا دوستان خود و یخانواده  یاز اعضا یکید از یتوانیدر ضمن، م
 رد.  یتماس بگ CCTد که با یتان بخواهمحل اقامت یدرمانیبهداشت یهامراقبت

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


  

 

 ل ارائه شده است: یدر ذ CCTدهندگان فهرست کامل ارائه

 ( CCT, California Community Transitionsا )یفرنیبرنامه انتقال به جامعه کال
 برنامه  یمجر یهااطالعات تماس سازمان

 2020مارس  19: یروزرسانن بهیآخر
 

ACCESS TLC HOME HEALTH CARE 
 Shelly Chilton 

shelley@AccessTLC.com 
(805) 517-1620 

 Venturaو  Los Angeles: تحت پوشش یهایکانت
 

ARCHANGEL HOME HEALTH, INC. (AHHI) 
Daniel Suh 

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

 San Bernardino، و Los Angeles ،Orange ،Riverside: تحت پوشش یهایکانت
 

CHOICE IN AGING (CIA) 
Karen Stuckey 

kstuckey@choiceinaging.org 
(925) 682-6330 

 Solano، و Contra Costa ،Sacramento: تحت پوشش یهایکانت
 

DAYLE MCINTOSH CENTER (DMC) 
Bruce Morgan 

bmorgan@daylemc.org 
(714) 621‐3300 

 Orange: تحت پوشش یهایکانت
 

EAST BAY INNOVATIONS (EBI) 
Serom Kim Sanftner 

ssanftner@eastbayinnovations.org 
(510) 618‐1580 

 Alameda: تحت پوشش یهایکانت
 

FREED CENTER FOR INDEPENDENT LIVING (FREED) 
Valerie Sharp 

valerie@freed.org 
(530) 477-3333 / (530) 615‐7327 / TTY (530) 477-8194 
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file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/cca-lo@archangelhomehealth.com
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/kstuckey@choiceinaging.org
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/bmorgan@daylemc.org
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/ssanftner@eastbayinnovations.org
file:///C:/Users/trichard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WMLYSF0R/valerie@freed.org


  

 

 Yuba، و Colusa ،Nevada ،Sierra ،Sutter: تحت پوشش یهایکانت
 

HOME AND HEALTH CARE MANAGEMENT (HHCM) 
Shelly Estradaیانتقال یهار مراقبتی، مد 

sestrada@homeandhealthcaremgmt.com 
(530) 343‐0727 / (800) 400‐0727 

، Butte ،Colusa ،Del Norte ،El Dorado ،Glenn ،Humboldt: تحت پوشش یهایکانت
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 Sotoر ی، مدILCKC 
Jimmie@ilcofkerncounty.org 

(661) 325‐1063 
 Kern: تحت پوشش یهایکانت
 

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

Norma Jean Vescovo 
nvescovo@ilcsc.org 

(818) 785‐6934 
 Los Angeles: تحت پوشش یهایکانت
 

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: تحت پوشش یهایکانت
 

INNERJOY HOME HEALTH SERVICE (INNER JOY) 
Craig Michayluk 

craig@innerjoy.com 
(805) 522-1420 

 Venturaو  Los Angeles: تحت پوشش یهایکانت
 

INSTITUTE ON AGING (IOA) 
Matthew Mouille 

mmouille@ioaging.org 

mailto:sestrada@homeandhealthcaremgmt.com
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(415) 750‐8760 
 Santa Clara، و San Francisco  ،San Diego: تحت پوشش یهایکانت
 

LASTING INCOME FOR ELDERLY INC. (LIFE) 
Lilian Bruce 

lilianbruce@lifereferral.org 
(805) 377-0625 

 Ventura، و Kern ،Kings ،Santa Barbara: تحت پوشش یهایکانت
 

LIBERTANA HOME HEALTH OF SHERMAN OAKS (LHH) 
Yanine Arias 

yarias@libertana.com 
(800) 750‐1444 

، Fresno ،Imperial ،Kern ،Los Angeles ،Orange ،Riverside: تحت پوشش یهایکانت
Dan Bernardino ،San Diego ،San Luis Obispo ،Santa Barbara و ،Ventura 

 
PARTNERS IN CARE FOUNDATION (PARTNERS) 

Jacqueline Ascenziانتقال  ی، مسئول هماهنگMSW 
jascenzi@picf.org 

(818) 408-5250 
 San Bernardino، و Los Angeles ،Riverside: تحت پوشش یهایکانت
 

SILICON VALLEY INDEPENDENT LIVING CENTER (SVILC) 
Sheri Burns 

Sherib@svilc.org 
(408) 894‐9041 

 Santa Clara: تحت پوشش یهایکانت
 

THE CARING CONNECTION (TCC) 
Deb Harvey 

deb@thecaringconnection.com 
(818) 368‐5007 / (888) 595‐4555 

 Ventura، و Los Angeles ،Orange: تحت پوشش یهایکانت
 

VENTURA COUNTY AREA AGENCY ON AGING (VCAAA) 
Haleh Hashemzadeh 

Haleh.Hashemzadeh@ventura.org 
(805) 477-7384 

 Ventura: تحت پوشش یهایکانت
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د و نظر یل کنیما تکم یهاهیر را درباره نشریز یرسنجم! لطفاً فرم نظیدن نظرات شما هستیل به شنیما ما
 [یل فرم نظرسنجی]تکمد!  ییت کار ما بگویفیخود را درباره ک

 افت کمکیدر
د و درباره یت هستیشخص دچار معلول یا حامیا عضو خانواده و یت یک شخص دچار معلولیاگر شما 

 د:یریر تماس بگید، با شماره زیرسش دارت خود پیمربوط به معلول یحقوق قانون
1-800-776-5746 

 TTY: 1-800-719-5798ق تماس یا از طری
 بعدازظهر 4 -صبح  9جمعه،  -از دوشنبه  یقابل دسترس

 
مشاهده فهرست کامل  یگردد؛ براین مین منبع تأمیاز چند Disability Rights Californiaبودجه 

 bilityrightsca.org/Documents/http://www.disa یبه نشانن اداره، یکنندگان بودجه انیتأم
ListofGrantsAndContracts.html دییمراجعه فرما. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
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