California’s protection & advocacy system

ﻧﺣوه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ دﻻﯾل راﯾﺞ ﻋدم ﭘذﯾرش  SLSو آﻧﭼﮫ
ﺑﺎﯾد از آژاﻧسھﺎی  SLSاﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺧود در آﯾﻧده ﭘرﺳﯾد.
اوت  ،2018ﻧﺷرﯾﮫ ﺷﻣﺎره #7133.16 - Farsi
ﺧدﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽﺷده )ﮐﮫ  SLSﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷود( از اﻓراد دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ
ﻧﯾز ﺑﺗواﻧﻧد در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺧود زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد SLS .ﺑﮫ اﻓراد دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺧدﻣﺎﺗﯽ را
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧﺎص آﻧﺎن را ﺑرآورده ﻣﯽﮐﻧد.
ﻗﺎﻧون ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﻻﯾﺣﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﺑودﺟﮫ در ﺳﺎل  2012ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد .اﮐﻧون ،ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺳؤاﻻﺗﯽ وﺟود
دارﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﮔروه  IPPﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑرای درﯾﺎﻓت  SLSﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد .اﯾن ﺳؤاﻻت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﭼﮫ ﻧوع ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﯾﺎز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻓرم ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺳؤاﻻت را
ﻣﯽﺗواﻧﯾد در وبﺳﺎﯾت  DDSدر اﯾﻧﺟﺎ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد،
.http://www.dds.ca.gov/SLS/docs/DDS_SLS_StdAssmtQuestionnaire.pdf
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد  SLSو ﺗﻐﯾﯾرات ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در ﻗﺎﻧون ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﻓﺻل " 7ﺣﻘوق
ﻣﻘرر ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻻﻧﺗرﻣن" در ﻣورد ﻣﻘدﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﺑزرﮔﺳﺎﻻن و ﮐودﮐﺎن رﺟوع ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ
ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت،
https://www.disabilityrightsca.org/publications/intellectual-developmental.disabilities/rights-under-the-lanterman-act-manual-rula

ﭼﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺗواﻧم از طرﯾﻖ  SLSدرﯾﺎﻓت ﮐﻧم؟
ھر ﺑرﻧﺎﻣﮫ  SLSﺑرای ھر ﻓرد ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ھرﭼﻧد ،ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ از ﺣﻣﺎﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ  SLSدرﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ،ﺑدﯾن ﻗرار ھﺳﺗﻧد:
 ﮐﺎرھﺎی روزﻣره ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑرای ﺗﻣﯾز و اﯾﻣن ﻧﮕﮫداﺷﺗن ﺧﺎﻧﮫ؛ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی ﻓردی ﺷﻣﺎ؛ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﺣﻠﮫﺗﺎن و ﺷرﮐت در اﻧﺟﻣن؛ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓراد ﺟدﯾد؛ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﮐﻧﯾدﻗﺎﻧون ﺗﻣﺎم ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ  SLSﻣﯽﺗواﻧد اراﺋﮫ دھد را ﻓﮭرﺳت ﻧﻣﯽﮐﻧد .دﻟﯾﻠش اﯾن اﺳت ﮐﮫ  SLSﻗرار
اﺳت ھﻣﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻣﺎ ،ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد.
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ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد  SLSدرﯾﺎﻓت ﮐﻧد؟
ﺑرای درﯾﺎﻓت  ،SLSﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  18ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،در ﺟﻠﺳﮫ  IPPﺧود ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر
1
درﺧواﺳت داده ﺑﺎﺷﯾد و در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد.
F0

اﮔر ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﺑدھد ،ﺗﮑﻠﯾف ﭼﯾﺳت؟
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ  SLSرا ﺑرای اﻓراد دﺷوار ﮐردهاﻧد .در اﯾﻧﺟﺎ ﭼﻧد روش را ﺑرای
واﮐﻧش ﺑﮫ ﻋدم ﭘذﯾرش ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﻣرور ﻣﯽﮐﻧﯾم.
 SLS .1ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت  24ﺳﺎﻋﺗﮫ ﻧﯾﺎز دارﻧد ،ﻧﯾﺳت.
ھﯾﭻ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾد اﮔر ﺷﻣﺎ  24ﺳﺎﻋت در روز ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اﺣﺗﯾﺎج دارﯾد ﭘس ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد از SLS
2
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻋدم ﭘذﯾرش  SLSﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑﮫﻣﻌﻧﯽ ﻧﻘض ھدف ﻗﺎﻧون اﺳت.
در ﯾﮏ ﭘروﻧده ،ﻗﺎﺿﯽ درﺧواﺳﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣراﻗﺑت  24ﺳﺎﻋﺗﮫ  SLSرا ﺗﺄﯾﯾد ﮐرد .ﻗﺎﺿﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾن
3
ﻓرد ﻣﯽﺗواﻧد از ﺧدﻣﺎت " SLSﺑﮫ ھر ﺗﻌداد دﻓﻌﮫ و ﺗﺎ ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد".
 .2ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺷدﯾد ھﺳﺗﻧد.
ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷدت ﻧﺎﺗواﻧﯽﺗﺎن SLS ،ﺷﻣﺎ را رد ﮐﻧﻧد SLS .ﻗرار اﺳت ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی
ﺧﺎص ﺷﻣﺎ ﺧدﻣترﺳﺎﻧﯽ ﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺣدودﯾﺗﯽ ﻧﯾز ﺑرای ھزﯾﻧﮫ ﺧدﻣﺎت  SLSﺷﻣﺎ وﺟود ﻧدارد.
ھرﭼﻧد ،ﺧدﻣﺎت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺎﯾد "ﻣﻘرون ﺑﮫﺻرﻓﮫ" ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد آﻧﭼﮫ "ﻣﻘرون ﺑﮫﺻرﻓﮫ" اﺳت ،ﻓﺻل  7ﺣﻘوق ﻣﻘرر ﺗﺣت ﻗﺎﻧون
ﻻﻧﺗرﻣن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

 1ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،ﮐدھﺎی ﻗواﻧﯾن ،ﻋﻧوان  ،17ﺑﺧش )) – .5813(a)(1ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﺗن ﺳﻧد اﺻﻠﯽ(.
 2رﻓﺎه و ﻧﮭﺎدھﺎی ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ .ﮐد ﺑﺧش )4689(a)(8؛ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ .ﮐدھﺎی ﻗواﻧﯾن ،ﻋﻧوان 17
ﺑﺧش )) - .58613(bﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﺗن ﺳﻧد اﺻﻠﯽ(.
 3در ﭘروﻧده ﮐﺎرل ﺑﯽ ) (Karl Bﻋﻠﯾﮫ ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای آﻟﺗﺎ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،دﻓﺗر اﺳﺗﻣﺎع ﺷﮑﺎﯾت اداری ،ﺑﮫ
ﺷﻣﺎره ﭘروﻧده  20 ،2012040640ﻓورﯾﮫ) – .2013 ،ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﺗن ﺳﻧد اﺻﻠﯽ(.

ﺻﻔﺣﮫ  3از 7

 SLS .3ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮔران اﺳت.
 SLSﺑﺎﯾد ﻣﻘرون ﺑﮫﺻرﻓﮫ ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﺧدﻣﺎت ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻣﺎ را ﺑرطرف ﮐﻧﻧد .ھزﯾﻧﮫ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗﻧﮭﺎ ﻋﺎﻣل ﺑﺎﺷد .ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت و آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھﯾد ﻧﯾز ﺑﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷوﻧد .ﺑرای
ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﻣﮭمﺗر در راﺑطﮫ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ "ﻣﻘرون ﺑﮫﺻرﻓﮫ" ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷود ،ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺎ در ﻓﺻل  7ﺣﻘوق
ﻣﻘرر ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻻﻧﺗرﻣن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
 .4اﮔر ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯾد ﻧﺣوه ﻣراﻗﺑت از ﺧودﺗﺎن را ھداﯾت ﮐﻧﯾد SLS ،ﻣﻧﺎﺳب ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت.
اﻓراد در  SLSاﯾن ﺣﻖ را دارﻧد ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد و ﻧﺣوه ﻣراﻗﺑت از ﺧودﺷﺎن را ھداﯾت ﮐﻧﻧد.
اﯾن ﺣﻘوق اﻟزاﻣﺎت اﺿﺎﻓﯽ را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺟﮭت درﯾﺎﻓت  SLSاﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﯾﮏ ﻓرد در  SLSﻣﯽﺗواﻧد
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧد از ﺑرﺧﯽ ﺣﻘوق ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و از ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻧﮫ ،ﻣﺛﻼً اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ ﻟﺑﺎسھﺎﯾﯽ ﺑﭘوﺷد و ﺑﺎ
ﮐدام دوﺳﺗﺎﻧش دﯾدار ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﯾن اﻧﺗﺧﺎبھﺎ و ﺣﻘوق ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.
 .5ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﮔروھﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺑود.
ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد ،ﺑﮫدﻟﯾل ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓردی ،ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﮔروھﯽ ﻣﻧﺎﺳبﺗرﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﻧﯾﺳت SLS .ﺑﮫ اﻓراد
دارای ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھد ﻣﻧزﻟﯽ ﺑﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺻوص ﺑﮫ ﺧود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﮫ ﮔروھﯽ ﺧدﻣﺎت درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ اﯾن ﺧدﻣﺎت از آﻧﭼﮫ در ﻣﻧزل ﺧود درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣﺗﻔﺎوت ھﺳﺗﻧد.
 .6ﺷﻣﺎ آﻣﺎده ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ  SLSﺑﮫﺗﻧﮭﺎﯾﯽ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد.
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری در اﯾن ﻣورد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺷﻣﺎ "آﻣﺎدﮔﯽ" زﻧدﮔﯽ ﮐردن در ﻣﻧزل ﺧود را دارﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر ،ﺑر ﻋﮭده
ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﻧﯾﺳت .ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽﮔﯾرﯾد ﮐﮫ آﻣﺎده ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر .اﮔر ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯾد ﻣﯽﺗواﻧﯾد از اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ﺧود ﻧﯾز ﻣﺷورت ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾد،
ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣﮭﺎرتھﺎ را ﺣﯾن درﯾﺎﻓت  SLSﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ اراﺋﮫﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت
ﺧود روی ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻣﺎ ﺟﮭت زﻧدﮔﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺧودﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
 .7واﻟد ﯾﺎ ﻗﯾم ﻓرد درﺧواﺳت  SLSﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻧﮫ ﺧود ﻓرد ﻣﺻرفﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت.
ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻓردی ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺧدﻣﺎت  SLSرا درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾد .ﻓرد دﯾﮕری ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﺷﻣﺎ
درﺧواﺳت ﺧدﻣﺎت ﮐﻧد .ﯾﮏ ﻣﺻرفﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻓرد دﯾﮕری ﺧدﻣﺎت
 SLSرا درﺧواﺳت ﮐﻧد.
 .8اﮔر ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧدﻣﺎت  SLSدرﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺑﻠﮫ ،ﺷﻣﺎ ﻓﻘط زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد  SLSدرﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫای زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ آن
را اﺟﺎره ﮐردهاﯾد .اﮔر ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧدﻣﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﺑﮫ آن " "SLSﻣﯽﮔوﯾﻧد .ھرﭼﻧد ،ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣوظف اﺳت ھﻣﺎن ﻧوع ﺣﻣﺎﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
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از طرﯾﻖ  SLSدر دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﮐﻧد 4.ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎﯾد ﺑرای اﯾن ﺧدﻣﺎت از ﻧﺎم
دﯾﮕری اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد ،اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺧدﻣﺎت ھﻣراه ،ﺧدﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر اﻧواع ﺧدﻣﺎت ﻧﺎﻣﯾده ﺷوﻧد.
 .9ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾد ﯾﮏ ھماﺗﺎﻗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت  SLSﻧﯾﺎزی ﺑﮫ داﺷﺗن ھماﺗﺎﻗﯽ ﻧدارﯾد .ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد داﺷﺗن
ھماﺗﺎﻗﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻣﺎ در ﻓﺻل  7ﺣﻘوق ﻣﻘرر ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻻﻧﺗرﻣن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺧدﻣﺎت  SLSدر اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳت.
.10
ﻗﺎﻧون ﻣﯽﮔوﯾد ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد  SLSرا در اﺟﺗﻣﺎع ﺷﻣﺎ دﺳﺗرسﭘذﯾر ﮐﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎﯾد ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارﯾد را ﻓراھم ﮐﻧﻧد .اﮔر ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﻔﯽ ﻣﯽدھد ﯾﺎ
ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺧدﻣﺎت را ﻓراھم ﮐﻧد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای اﯾن ﺗﺻﻣﯾم درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮐﺳب
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻧﺣوه درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر در ﻣورد ﺗﺻﻣﯾم ﯾﮏ ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ،ﻓﺻل 12
ﺣﻘوق ﻣﻘرر ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﻻﻧﺗرﻣن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .اﺧﺗﻼفﻧظر ﺑﺎ ﻣراﮐز ﻣﻧطﻘﮫای و ﻣراﮐز ﺗوﺳﻌﮫ ،در
اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ اﺳت،
https://www.disabilityrightsca.org/publications/intellectual-developmental.disabilities/rights-under-the-lanterman-act-manual-rula
5

ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﻗﺻد دارد  SLSﺷﻣﺎر را ﺗﻐﯾﯾر دھد.
.11
اﮔر ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﻗﺻد دارد  SLSﺷﻣﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھد ،ﺑﺎﯾد دو ﮐﺎر اﻧﺟﺎم دھد:
 .1ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ  IPPﺑرﮔزار ﮐﻧد اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﻋﻣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﻣواﻓﻘت ﮐﻧﯾد؛ ﯾﺎ
 .2ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد.

 4در ﭘروﻧده ﺟﯽ.ﮐﯽ .ﻋﻠﯾﮫ ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای آﻟﺗﺎ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ،دادﮔﺎه ﺗﺟدﯾدﻧظر ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺣﮑم داد ﮐﮫ ﻣرﮐز
ﻣﻧطﻘﮫای ﻣﯽﺗواﻧﺳت درﺧواﺳت درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت  SLSرا رد ﮐﻧد زﯾرا ﻓرد ﻣﺻرف ﮐﻧﻧده ﺑﺎ واﻟد ﺧود
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐرد .ھرﭼﻧد ،دادﮔﺎه ھﻣﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﻓرد ﻣﺻرفﮐﻧﻧده ﻣﯽﺗواﻧد ﺧدﻣﺎت و ﺣﻣﺎﯾتھﺎﯾﯽ
ﻣﺷﺎﺑﮫ  SLSدرﯾﺎﻓت ﮐﻧد ﺣﺗﯽ ﺑﺎوﺟود اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﻧزل ﺑﺎ واﻟد ﺧود زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره
ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم دادﮔﺎه ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷده اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﯾر دادﮔﺎهھﺎ ﻣﻠزم ﻧﯾﺳﺗﻧد ھﻣﯾن ﺗﺻﻣﯾم را در ﻣورد
ﭘروﻧدهھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد .ﺟﯽ.ﮐﯽ ﻋﻠﯾﮫ دﻓﺗر ﻣدﯾرﯾت ﺟﻠﺳﮫ رﺳﯾدﮔﯽ دادﮔﺎه ،ﺷﻣﺎره ،E038673
 ،2006 WL 763675در *) 1دادﮔﺎه ﺗﺟدﯾدﻧظر ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ 24 ،ﻣﺎرس ) – .(2006ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﺗن
ﺳﻧد اﺻﻠﯽ(.
 5ﺑﺧش )) – .4648(a)(1ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﻣﺗن ﺳﻧد اﺻﻠﯽ(.
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ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﺎﯾد  30روز ﭘﯾش از آﻏﺎز ﺗﻐﯾﯾر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ اطﻼﻋﯾﮫ ﺑدھد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن اطﻼﻋﯾﮫ ﺑﺎﯾد
اطﻼﻋﺎت زﯾر را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﺑدھد:
 .1اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﻣﯽﺧواھد اﻧﺟﺎم ﺑدھد؛
 .2دﻟﯾل اﯾن اﻗدام؛
 .3زﻣﺎن ﺷروع ﺗﻐﯾﯾرات؛ و
 .4ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن اﻗدام ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
اﮔر ﺑﺎ اﻗدام ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای ﻣواﻓﻖ ﻧﯾﺳﺗﯾد و ﻣﺎﯾﻠﯾد ﺧدﻣﺎت ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﻠﺳﮫ رﺳﯾدﮔﯽ دادﮔﺎه ﻣﺎﻧﻧد ﻗﺑل ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻣﺎﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد طرف ﻣدت  10روز از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﯾﮫ ﯾﮏ دادرﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد .در
ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ،ﺑﺎﯾد طرف ﻣدت  30روز درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾدﻧظر ﮐﻧﯾد.

اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ آژاﻧس  - SLSھﻧﮕﺎم اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ آژاﻧس  SLSﭼﮫ ﺳؤاﻻﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﭘرﺳﯾم.
)اﻗﺗﺑﺎس ﺑﺎ ﻣﺟوز ﺷورای دوﻟﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﻧﺎﺗواﻧﯽھﺎی رﺷدی ،اﻧﺟﻣن ﻧﺎﺣﯾﮫ  4ﺳﺎﺑﻖ(
ﺧﺑر ﺧوب ،ﻣرﮐز ﻣﻧطﻘﮫای درﺧواﺳت  SLSﺷﻣﺎ را ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده اﺳت! ﺣﺎﻻ ﺳؤاﻻﺗﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻧﮕﺎم
اﻧﺗﺧﺎب ﯾﮏ آژاﻧس ﺧدﻣﺎت زﻧدﮔﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽﺷده ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﭘرﺳﯾد .اﯾن ﺳؤاﻻت ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد
ﮐدام ٰآژاﻧس ﻣﯽﺗواﻧد آن ﻧوع ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ را ﮐﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﺑراﯾﺗﺎن ﻓراھم ﮐﻧد.
درﺑﺎره آژاﻧس:
 .1ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑرای زﻧدﮔﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺧودم ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد؟
 .2ﭼﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
 .3ﺷروع ھﻣﮑﺎری ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣن ﭼﻘدر طول ﻣﯽﮐﺷد؟
درﺑﺎره ﮐﺎرﮐﻧﺎن:
 .1اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد؟
 .2آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧم اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﯽﺧوام ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﮐﻧم را ﺧودم اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم؟
 .3اﮔر در طول ﺷب ﯾﺎ آﺧر ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻧﯾﺎز داﺷﺗم ،ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرم؟
ﻣﺷﺎرﮐت در اﺟﺗﻣﺎع:
 .1ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺧﺷﯽ از اﺟﺗﻣﺎع ﺧود ﺑﺎﺷم؟
 .2ﻣن ﻣﺎﯾﻠم ﮐﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﻧﺟﺎم ﺑدھم )ﻣﺛﻼً رﻗﺻﯾدن ،ﻧﮕﮭداری از ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ( .ﭼطور
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾﻧﮑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد؟
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اﻧﺗظﺎرات:
 .1آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫﺣﺎل اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ ﻓردی را ﻣﺗوﻗف ﮐردهاﯾد؟ ﭼرا؟
 .2از ﻣن ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری دارﯾد؟
ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﯾﮕران:
 .1آژاﻧس ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﻔر دﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد؟
 .2آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﺎم و ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن اﻓراد دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐردهاﯾد را ﺑﮫ ﻣن ﺑدھﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﮐﻧم؟
ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری:
 .1آﯾﺎ ﻣورد دﯾﮕری ھم ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣورد آژاﻧس ﺷﻣﺎ ﺑداﻧم؟
 .2آﯾﺎ ﻣورد دﯾﮕری ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﻣن ﺑداﻧﯾد؟
 .3ﭼﻘدر طول ﻣﯽﮐﺷد ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣن ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر؟
ﭘس از ﺟﻠﺳﮫ:
.1
.2
.3
.4

از ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﻣورد آژاﻧس ﺧوﺷﺗﺎن آﻣد؟
از ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﻣورد آژاﻧش ﺧوﺷﺗﺎن ﻧﯾﺎﻣد؟
آﯾﺎ از اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺻﺣﺑت ﮐردﯾد ،ﺧوﺷﺗﺎن آﻣد؟
آﯾﺎ ﺳؤاﻻت دﯾﮕری دارﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯾد از آﻧﮭﺎ ﺑﭘرﺳﯾد؟
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ﻣﯽﺧواھﯾم ﻧظرﺗﺎن را ﺑداﻧﯾم! ﻟطﻔﺎ ً ﻧظرﺳﻧﺟﯽ زﯾر را درﺑﺎره ﻧﺷرﯾﮫھﺎی ﻣﺎ ﭘر ﮐﻧﯾد و ﻣﺎ را از ﮐﯾﻔﯾت
ﮐﺎرﻣﺎن ﻣطﻠﻊ ﮐﻧﯾد! ]در ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد[
ﺟﮭت درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  800-776-5746ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﻓرم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ را ﺗﮑﻣﯾل
ﮐﻧﯾد .ﺟﮭت ﺗﻣﺎم اﻣور دﯾﮕر ﺑﺎ ﺷﻣﺎرهھﺎی ) 916-504-5800ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ(؛ 213-213-8000
)ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎی ﺟﻧوﺑﯽ( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺑودﺟﮫ ﺣﻘوق ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﺷود ،ﺑرای ﻣﺷﺎھده ﻟﯾﺳت ﮐﺎﻣل ﺗﺄﻣﯾنﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺑودﺟﮫ ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﺑروﯾدhttp://www.disabilityrightsca.org/ :

.Documents/ListofGrantsAndContracts.html

