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Գլուխ 1 – Ներածություն
Կարճատև դադարը այն ծառայությունն է, որը տրամադրվում է ինչ-որ
մեկին՝ ընտանեկան բնակավայրում ապրող տարածաշրջանային
կենտրոնի հաճախորնդների խնամքը հոգալու համար: Այն Ձեր
ընտանիքի անդամներին հնարավորություն է տալիս հանգստանալ Ձեր
մասին հոգ տանելու պարտականությունից և ժամանակ է տալիս անելու
այլ բաներ: Կարճատև դադարը ֆինանսավորվում է տարածաշրջանային
կենտրոնի կողմից: Այն կարող է տրամադրվել տանը կամ
այլընտրանքային հաստատված միջավայրում:
Արդյունավետ հունվարի 12018 թվական, սահմանափակումներ չկան
այն կարճատև դադարների քանակի համար, որոնք Դուք ստացել եք,
այնպես որ կարող եք ավելի շատ ժամեր ստանալ, քան ստանում եք
հիմա: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տեսեք տարածաշրջանային
կենտրոնների ծրագրային դիրեկտիվը՝ կապված Առողջության եւ
հաստատությունների օրենսգրքի 4686.5 բաժնի կարճատև դադարների
սահմանափակումների վերացման մասին, որը հասանելի է անգլերեն եւ
իսպաներեն՝ https://www.dds.ca.gov/SupportSvcs/Respite.cfm .
Կարճատև դադարի Ձեր կարիքը քննարկվում է Ձեր անհատական
ծրագրի պլանում (ԱԾՊ):
Մեր փորձով, տարածաշրջանային կենտրոնի հաճախորդներին եւ
նրանց ընտանիքներին հաճախ մերժում են Ձեզ անհրաժեշտ կարճատև
դադարի չափը եւ տեսակը: Օրինակ, կարճատև դադարի
ծառայությունները կարող են ներառել վարքագիծ կամ բուժքույրական
ժամկետ: Այս փաթեթը կնկարագրի տարածաշրջանային կենտրոնների
կարճատև ծառայությունների տրամադրման պարտականությունները և
թե ինչպես բողոքարկել մերժումը, դադարեցումը կամ կրճատումը:
ԱԾՊ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
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Ինչպես մարզային բոլոր կենտրոնների ծառայությունները, կարճատև
դադարը լիազորված է անհատական ծրագրի պլանի (ԱԾՊ)
գործընթացով:
Դուք պետք է պատրաստ լինեք կարճատև դադարի համար Ձեր
փաստաթղթերը ներկայացնել ԱԾՊ -ի ժողով: Կարճատև դադար ցույց
տալու մեկ դժվարությունը դա յուրաքանչյուրիս կարիքն է, և կարճատև
դադարի պատճառները տարբեր են: Անհրաժեշտությունը առաջին
հերթին կարող է առաջանալ ձեր հաշվանդամության, վարքագծի կամ
բժշկական կարիքների բնույթով և լրջությամբ. Կամ, դա կարող է
առաջանալ այլ ընտանեկան կարիքների պատճառով: Օրինակ, արդյոք
դա միայնակ ծնողով ընտանիք է, ծնողի (ների) առողջությունը,
ընտանիքի մյուս երեխաների թիվը, ովքեր կարիք ունեն խնամքի,
աշխատանքի եւ այլ պահանջներ: Սովորաբար գործոնների
համադրությունը կորոշի անհրաժեշտ կարճատև դադարի չափը :
Տարածաշրջանային կենտրոնները հաճախ օգտագործում են
«ծառայություն ձեռք բերելը» կամ POS- ի ուղեցույցները որոշելու
համար այն կարճատև դադարի չափը, որը Դուք կարող եք ստանալ:
Ուղեցույցները օգտագործվում են մարզային կենտրոնի սպասարկման
համակարգողների կողմից, որպեսզի տեսնեն, թե որքան կարճատև
դադարներ են մարդիկ սովորաբար ստանում: Այնուամենայնիվ,
ուղեցույցները չեն կարող օգտագործվել որոշելու համար այն կարճատև
դադարի չափը, որը Դուք ստանում եք: Լանթերման Ակտը նշում է, որ
ծառայությունները պետք է հարմարեցվեն յուրաքանչյուր անհատի
կարիքներին: POS- ի ուղեցույցները պետք է ունենան բացառություններ
ընդհանուր ծառայության գումարների համար: ԱԾՊ - ի թիմը պետք է
հաշվի առնի ձեր ընտանիքի հանգամանքներն ու կարիքները, նախքան
նրանք որոշեն, թե կարճատև դադարի որքան ժամեր կստանաք: Դուք
կարող եք խնդրել ձեր տարածաշրջանային կենտրոնից իր ուղեցույցների
պատճենը, ներառյալ բացառությունները, կամ դրանք կարող են լինել
տարածաշրջանային կենտրոնի կայքում: Դուք կարող եք խնդրել ձեր
տարածաշրջանային կենտրոնին բացառություն անել:
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Եթե կարճատև դադարի ձեր խնդրանքը անսովոր է, ապա նախ
քննարկեք ձեր մարզային կենտրոնի ծառայության համակարգողի հետ
եւ խնդրեք նրան հրավիրել անհրաժեշտ մարդկանց հանդիպման:
Օրենքը պահանջում է, որ «որոշում կայացնողը» մասնակցի ԱԾՊ- ի
հանդիպմանը, տարածաշրջանային կենտրոնից որեւէ մեկը `իրավասու
ասելու` այո կամ ոչ, ձեր խնդրանքին: Եթե դուք չեք կարող համաձայնել
հանդիպմանը, օրենքն ասում է, որ մարզային կենտրոնը պետք է 15
օրվա ընթացքում երկրորդ հանդիպումը կազմակերպի, եթե խնդրեք կամ
համաձայնեցվի պլանավորման թիմի կողմից:. Կրկին մարզային
կենտրոնը պետք է ունենա ինչ-որ մեկին հանդիպման ժամանակ ձեր
պահանջի համաձայնեցման լիազորությամբ: Օգտակար է, երբ դուք եք
նշանակում հանդիպում խնդրելու, որ որոշում կայացնողը գա
հանդիպման:
Եթե ԱԾՊ-ի թիմը համաձայն է կարճատև դադարի ծառայությունների
հետ, դուք պետք է ստորագրեք ԱԾՊ - ի փաստաթուղթը նախքան
կարճատև դադարի ծառայությունների մեկնարկը: Եթե համաձայն եք
ինչ-որ բաների հետ, բայց ինչ-որ բաների հետ՝ ոչ, գրեք ԱԾՊ-ում, որ
ծառայություննին եք համաձայն և որին՝ ոչ: Ապա ստորագրեք ԱԾՊ-ը,
որպեսզի համաձայնեցված ծառայությունները կարողանան ուժի մեջ
մտնել:
Եկեք հանդիպման՝ պատրաստված բացատրելու բոլոր պատճառները,
որոնց համար ձեզ անհրաժեշտ են կարճատև դադարների ժամերի
քանակ, որոնք դուք պահանջում եք: Կարճատև դադարը բոլոր մյուս
մարզային կենտրոնների հետ միասին իրավասու են: Դա նշանակում է,
որ մարզային կենտրոնը չի կարող հերքել ձեզ հարկավոր կարճատև
դադարի ծառայությունները, քանի որ քիչ դրամ ունի կամ այն
պատճառով, որ այլ ծառայություններն ավելի կարեւոր է համարում: Դա
չի նշանակում, որ դուք կստանաք ձեր նախընտրած կարճատև դադարի
ծառայությունները: Դուք, սակայն, իրավունք ունեք ստանալու կարճատև
դադարի ծառայություններ, որոնք կարող եք ապացուցել, որ անհրաժեշտ
են: Փորձեք ապացուցել կարճատև դադարի համար ձեր կարիքը ԱԾՊ-ի
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հանդիպման ժամանակ՝ բացատրելով ձեր կարիքը հստակ: Դուք կարող
եք օգտագործել օրինակներ, թե ինչու է ձեզ պետք կարճատև դադար, եւ
կարող եք բերել նամակներ, փաստաթղթեր եւ այլ մարդկանց, որոնք
կարող են օգնել ձեզ հաստատել կարճատև դադարի ձեր կարիքները:
Դուք կարող եք խնդրել արդար լսումներ անցկացնել, եթե դուք
համաձայն չեք կարճատև դադարի ժխտման, դադարեցման կամ
կրճատման հետ, որը կարծում եք, որ անհրաժեշտ է ձեզ մարզային
կենտրոնից: Արդար լսումը նույնը չէ, ինչպես դատարանը, բայց կարեւոր
է, որ դուք պատրաստված լինեք: Արդար լսումները սովորաբար
անցկացվում են մարզային կենտրոնում կամ նրա մոտ գտնվող
սենյակում: Դատավորը կոչվում է «վարչական իրավունքի դատավոր»
կամ «ALJ»:
Գլուխ 2 - Արդար լսումների գործընթաց
Համապատասխան ծանուցում
Եթե տարածաշրջանային կենտրոնը ցանկանում է մերժել, կրճատել կամ
դադարեցնել կարճատև դադարի ծառայությունները, մարզային
կենտրոնը պետք է պլանավորել ԱԾՊ- ի հանդիպումը: Դուք իրավունք
ունեք գրավոր ծանուցում ստանալ (ԳԾ), եթե տարածաշրջանային
կենտրոնը «ոչ» ասի ձեր պահանջին: Եթե տարածաշրջանային
կենտրոնը հրաժարվում է ձեզ տրամադրել այն ժամերի քանակը, որոնք
դուք կարծում եք, որ ձեզ անհրաժեշտ են, դուք հանդիպման 5 օրվա
ընթացքում իրավունք ունեք ԳԾ գրավոր ծանուցում ստանալ: ԳԾ-ն
բացատրում է, թե ինչու է տարածաշրջանային կենտրոնը ժխտում ձեր
նախընտրած կարճատև դադարի ծառայությունները, ինչպես կարելի է
արդար լսել, լսողական քայլերը եւ ժամկետները: Տարածաշրջանային
կենտրոնները երբեմն ձեզ եւ ձեր ներկայացուցիչին չեն պատմում ԳԾ-ի
եւ բողոքարկման գործընթացի իրավունքի մասին: Կարող է գուցե
անհրաժեշտ լինել խնդրել գրավոր ԳԾ, եթե տարածաշրջանային
կենտրոնը չի տրամադրել այն:
ԳԾ-ի համարժեք լինելու համար պետք է պատմել ձեզ, թե ինչ է
նախատեսում տարածաշրջանային կենտրոնը եւ ինչ օրենքներ են թույլ
տալիս դա անել: Այս տեղեկատվությունը նաեւ օգնում է ձեզ որոշում
կայացնել եւ պատրաստվել արդար լսումներին: ԳԾ-ն պետք է ասի՝
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-

Ինչն է տարածաշրջանային կենտրոնը:

-

Ինչու է մարզային կենտրոնը դա անում:

-

Երբ է տարածաշրջանային կենտրոնը դա անում:

-

Օրենքը, կանոնը կամ քաղաքականությունը, որը թույլ է տալիս դա
անել:

-

Ինչպես եւ որտեղից բողոք ներկայացնել:

-

Դիմում ներկայացնելու ժամկետները:

-

Տեղեկատվություն, թե ինչ է կատարվում բողոքարկման
գործընթացում:

-

Ինչպես վերանայել ձեր տարածաշրջանային կենտրոնի
գրառումները, եւ

-

Որտեղից պաշտպանական օգնություն ստանալ:

Երբ դուք ստանաք ԳԾ- ն, պետք է որոշեք, թե արդյոք դուք
կներկայացնեք բողոքարկումը փորձելու համար ստանալ ձեզ
անհրաժեշտ կարճատև դադարի ծառայությունները:
Դիմում արդար լսումների համար
Դուք ունեք ընդամենը 30 օր արդար լսումներ պահանջելու համար,
սկսած այն որոշման կամ գործողության գրավոր ԳԾ- ն ստանալու
օրվանից, որի հետ դուք համաձայն չեք: Եթե ներկայումս ստանում եք
կարճատև դադարի ծառայություն, բայց մարզային կենտրոնը
ցանկանում է նվազեցնել կամ դադարեցնել ձեր ժամերը, ապա պետք է
ներկայացնեք բողոքարկումը ձեր ԳԾ- ն ստանալուց հետո 10 օրվա
ընթացքում : Դրանով ձեր կարճատև դադարի ժամերը կշարունակվի
բողոքարկման գործընթացում:
Եթե դուք կորցնեք 30 օրվա սահմանված ժամանակը, քանի որ չեք
ստացել համապատասխան ԳԾ, կամ չեք ստացել ոչ մի ԳԾ
ընդհանրապես, դուք պետք է պահանջեք արդար լսումներ անմիջապես:
Եթե մարզային կենտրոնը մերժում է, նվազեցնում կամ դադարեցնում
ձեր կարճատև դադարի ծառայությունը առանց ծանուցման, կարող եք
բողոքարկել: Ձեզ ԳԾ անհրաժեշտ չէ բողոքարկման համար:
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Արդար լսումներ պահանջելու համար լրացրեք Արդար Լսումի Ձեւը, որը
ձեր տարածաշրջանային կենտրոնը ձեր ԳԾ- ով ուղարկել է, որը կարելի
է գտնել նաեւ http://www.dds.ca.gov/Forms/FairHearing/DS1805.pdf
հասցեով: Եթե դուք չեք կարող մուտք գործել առցանց ձեւ, խնդրում ենք
կապվել մեզ հետ: Դիմեք ձեր արդար լսումների խնդրանքով
տարածաշրջանային կենտրոնին եւ պահեք մի օրինակը ձեզ մոտ:
Տարածաշրջանային կենտրոնը ձեր խնդրանքը կհանձնի վարչական
լսումների գրասենյակ (ՎԼԳ), որը պետական մարմին է, որը զբաղվում է
տարածաշրջանային կենտրոնների լսումներով: ՎԼԳ -ը ֆաքսի միջոցով
չի ընդունում փաստաթղթերը: Դուք կարող եք փաստաթղթեր ուղարկել
ՎԼԳ-ին կամ դիմել ՎԼԳ-ին `լրացուցիչ տեղեկությունների համար, թե
ինչպես փաստաթղթեր էլեկտրոնային եղանակով ուղարկել: Լրացուցիչ
տեղեկություն կա, թե ինչպես փաստաթղթեր էլեկտրոնային եղանակով
ուղարկել ՎԼԳ - ի կայքում՝ https://www.dgs.ca.gov/OAH/Services/PageContent/Office-of-Administrative-Hearings-Services-List-Folder/OAHSecure-e-File-Information.
Ձեր կարճատև դադարի ծառայությունները ձեր բողոքարկման ժամանակ
պահելը («օգնության վճարումը սպասվում է»)
Եթե մարզային կենտրոնը փորձում է փոխել ձեր նախընտրած կարճատև
դադարի ծառայությունները, դուք իրավունք ունեք ձեր կարճատև
դադարի ծառայությունները պահել նույնը, երբ բողոքարկեք: Դուք պետք
է բողոքարկեք ձեր ԳԾ- ն ստացած ամսաթվից 10 օրվա ընթացքում ձեր
պահուստային ծառայությունները պահելու համար: Սա կոչվում է
«օգնության վճարումը սպասվում է»:
Ոչ ֆորմալ հանդիպում
Երբ Դուք ներկայացնեք Արդար լսումների ձեւաթուղթը, կարող եք
խնդրել ոչ ֆորմալ հանդիպում եւ / կամ միջնորդություն լսելուց առաջ:
Ոչ պաշտոնական հանդիպումը հանդիսանում է լսողական գործընթացի
առաջին քայլը: Դա մի հանդիպում է ձեր (եւ ձեր ներկայացուցչի, եթե
ունեք) եւ տարածաշրջանային կենտրոնի կառավարիչի միջև: Նպատակն
է լուծել խնդիրը: Սա ձեր հնարավորությունն է տարածաշրջանային
կենտրոնի հետ հանդիպելու եւ համոզելու նրանց, որ ձեզ անհրաժեշտ է
կարճատև դադարի ծառայություն: Ձեզ պետք չէ ոչ պաշտոնական
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հանդիպում անցկացնել: Եթե խնդրեք ոչ պաշտոնական հանդիպում,
տարածաշրջանային կենտրոնը պետք է տրամադրի մեկին ձեր արդար
լսողական հայցը ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում, եթե դուք
համաձայն չեք այլ ժամկետի հետ: Կարճատև դադարի արդար բլոկսխեման ներառված է Հավելված Ա-ում:.
5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Ոչ պաշտոնական հանդիպումից
հետո , տարածաշրջանային կենտրոնը պետք է ձեզ գրավոր որոշում
ուղարկի: Գրավոր որոշումը պետք է նշի հանդիպման ընթացքում
քննարկված հարցերը: Որոշումը պետք է նշի տարածաշրջանային
կենտրոնի որոշումը յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ, յուրաքանչյուր
որոշմանն աջակցող փաստերը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային
կենտրոնի որոշում կայացրած օրենքները, կանոնակարգերը եւ
քաղաքականությունները:
Եթե դուք համաձայն չեք տարածաշրջանային կենտրոնի որոշման հետ
ձեր պաշտոնական հանդիպումից հետո, կարող եք հանել ձեր արդար
լսումների հայցը: Դրա համար լրացրեք «Բանաձեւի ծանուցում» ձեւը,
որը տրամադրում է տարածաշրջանային կենտրոնը, որը նույնպես
տեղադրված է http://www.dds.ca.gov/Forms/FairHearing/DS1804.pdf
հասցեով: Որոշումը ուժի մեջ է մտնում տարածաշրջանային կենտրոնից
10 օր անց `« բանաձեւի ծանուցումը» ձեւով: Եթե դուք չեք կարող մուտք
գործել առցանց ձեւ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ:
Եթե դուք համաձայն չեք տարածաշրջանային կենտրոնի որոշման հետ
ձեր պաշտոնական հանդիպումից հետո, կարող եք շարունակել
միջնորդավորված միջնորդությամբ կամ արդար լսումով: Պարտադիր չէ ,
որ դուք ընդունեք տարածաշրջանային կենտրոնի որոշումը:
Միջնորդություն
Եթե դուք համաձայն չեք տարածաշրջանային կենտրոնի ոչ ֆորմալ
որոշման հետ, հաջորդ քայլը միջնորդություն է, եթե երկու կողմերն էլ
համաձայն են: Միջնորդությունը կամավոր է, ինչը նշանակում է, որ դուք
կամ տարածաշրջանային կենտրոնը կարող եք բաց թողնել
միջնորդությունը եւ գնալ ուղիղ լսումների: Միջնորդության գրավոր
դիմում ստանալուց հետո տարածաշրջանային կենտրոնը 5
աշխատանքային օր ունի միջնորդությունը ընդունելու կամ մերժելու
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համար: Եթե տարածաշրջանային կենտրոնը հրաժարվում է
միջնորդությունից, նրանք անմիջապես պետք է ասեն ձեզ: Շատ
տարածաշրջանային կենտրոններ չեն համաձայնվում միջնորդ լինելուն:
Եթե խնդրեք միջնորդություն, եւ տարածաշրջանային կենտրոնը ասի ոչ,
հաջորդ քայլը արդար լսումն է:
Միջնորդությունը հանդիսանում է այնպիսի հանդիպում, որտեղ
վարչական լսումների գրասենյակից (ՎԼԳ) անկախ վերապատրաստված
միջնորդը հանդիպում է ձեզ եւ տարածաշրջանային կենտրոնի
ներկայացուցչի հետ: Այն տեղի է ունենում տարածաշրջանային
կենտրոնի կողմից արդար լսումների ձեր խնդրանքը ստանալուց հետո
30 օրվա ընթացքում : Եթե ցանկանում եք ավելի շատ ժամանակ, այն
պետք է հաստատվի ՎԼԳ - ի կողմից: Միջնորդը փորձում է գտնել
ընդհանուր հիմք եւ նոր լուծումներ: Երբեմն միջնորդը կարող է առանձին
հանդիպել յուրաքանչյուր կողմի հետ խնդրի լուծման համար: Միջնորդը
չունի որեւէ պայմանագիր կնքելու իրավունք: Եթե համաձայնության
հասնեք, դուք կնքեք համաձայնագիր, եւ բողոքարկման գործընթացը
կդադարի: Եթե դուք համաձայն չեք, ապա գնացեք արդար լսումների:
Միջնորդությունը կարեւոր քայլ է, եւ մենք խրախուսում ենք, որ
ընտանիքները մասնակցեն միջնորդությանը, նախքան լսումների գնալը:
Դա հաճախ լավ գաղափար է, քանի որ այն ձեզ եւ տարածաշրջանային
կենտրոնին հնարավորություն է տալիս հասնել համաձայնության:
Սակայն որոշ ժամանակ է պահանջվում: ատրաստվեք փոխզիջման եւ
մտածեք ստեղծագործորեն, թե ինչպես կարող եք լուծել իրավիճակը:
Օրինակ, եթե որոշ ամիսների ընթացքում ավելի շատ կարճատև
դադարների ծառայություն է ձեզ հարկավոր, քան մյուս ամիսներին,
տարածաշրջանային կենտրոնը ձեզ կարող է տրամադրել 6 ամսվա
համար նախատեսված կարճատև դադարի ժամեր, որոնք դուք կարող եք
օգտագործել անհրաժեշտության դեպքում:
Եթե միջնորդության մեջ չեք հասնի համաձայնության, փոխզիջման
ցանկացած առաջարկը գաղտնի է եւ չի կարող օգտագործվել ձեր կամ
տարածաշրջանային կենտրոնի կողմից մյուս կողմի դեմ հետագայում
արդար լսումներին:
Նույնիսկ եթե միջնորդությունը չի գործում, դուք ավելի շատ
տեղեկություններ կունենաք տարածաշրջանային կենտրոնի գործի
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մասին: Այդ տեղեկությունները կարող են օգնել ձեզ նախապատրաստվել
ձեր արդար լսման համար: Եթե կարծում եք, որ համաձայնության որեւէ
հույս չկա, կարող եք որոշել ՉՄԻՋՆՈՐԴԵԼ: Սա կոչվում է «հրաժարվել
միջնորդությունից»: Սակայն, շատերը, ովքեր կարծում են, որ
համաձայնագիր կնքելու հույս չկա, համաձայնություն են ձեռք բերում
միջնորդության մեջ: Եթե դուք կամ տարածաշրջանային կենտրոնը
հրաժարվում եք միջնորդությունից, համոզվեք, որ պատրաստ եք ձեր
արդար լսմանը: Ձեր լսումները կարող են ավելի շուտ նախատեսվել, եթե
առաջինը չեք միջնորդում:
Մտորումներ
Միջնորդությունը արդար լսումներից առաջ որոշում կայացնելու համար
Վարչական դատարանի գրասենյակում դատավորի պահանջ է:
Միջնորդությունների օրինակները ներառում են վճարման օգնության
սպասումը, քանի որ տարածաշրջանային կենտրոնը կարող է
շարունակել ծառայություններ մատուցել՝ դատական նիստի
հետաձգման մասին միջնորդություն կամ ենթահանձնաժողովների
մասին միջնորդություն: Դուք կարող եք միջնորդություններ
ներկայացնել: Տարածաշրջանային կենտրոնը կարող է նաեւ
միջնորդություններ ներկայացնել:
Որոշ տարածաշրջանային կենտրոններ միջնորդություններ են
ներկայացրել գործը փակելու համար: Միջնորդության մերժումը
խնդրում է ՎԻԴ -ին, որ թույլ չտա լսումներ անցկացնել, քանի որ դուք
չունեք արդար լսումների իրավունք : Նման միջնորդությունը հազվադեպ
է: Դա նաեւ հակասում է օրենքին, որը երաշխավորում է արդար
լսումների ձեր իրավունքը: Բացառությունը այն է, երբ չկա որեւէ
փաստական հարց, օրինակ, եթե օրենքն ասում է, որ ոչ ոք երբեւէ
իրավունք չունի որոշակի ծառայության համար, անկախ նրանց
կարիքներից:
Արդար լսում
Դատական գործընթացի վերջին քայլը արդար լսումն է: Այն տեղի է
ունենում ձեր արդար լսման խնդրանքից հետո 50 օրվա ընթացքում , եթե
դուք կամ տարածաշրջանային կենտրոնը խնդրեք շարունակություն
(հետաձգում) հարգելի պատճառով: Դուք եւ տարածաշրջանային
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կենտրոնը պետք է միմյանց ձեր վկայություններն ու վկաների ցուցակը
ուղարկեք ձեր օրինական լսումներից 5 օրացուցային օր առաջ: Արդար
դատաքննությունը անցկացվում է վարչական իրավունքի դատավորի
(ՎԻԴ) առջև Վարչական դատարանի գրասենյակից (ՎԴԳ): Արդար
լսումների ժամանակ տարածաշրջանային կենտրոնը պետք է նախ
ներկայացնի իր գործը: Արդար լսումներից 10 օր անց ՎԻԴ - ը գրավոր
որոշում կկայացնի:
Շարունակություն (հետաձգում)
Կամ դուք, կամ տարածաշրջանային կենտրոնը կարող եք ՎԴԳ - ից
խնդրել միջնորդության կամ արդար լսումների ժամկետի շարունակման
համար: Դուք պետք է «հարգելի պատճառ» ունենաք ՎԴԳ - ին ձեր
խնդրանքը տրամադրելու համար: «Հարգելի պատճառ» նշանակում է
լավ հիմք: «Լավ հիմք»-ը կարող է լինել այն, որ կարեւոր վկան
հասանելի չէ արդար լսման օրը, հիվանդության, արտակարգ
իրավիճակների կամ հարազատի մահվան պատճառով:
Արդար լսման ամսաթվերը հետաձգելու համար Դուք ներկայացնում եք
«Ժամկետի լսում եւ խուսափում շարունակելու միջնորդություն»: ժ Ահա
միջնորդության ձևի հղումը՝https://www.dgs.ca.gov/OAH/CaseTypes/General-Jurisdiction/Forms/Page-Content/DDS-Forms . Եթե դուք
չեք կարող մուտք գործել առցանց ձեւ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ:
Ձեւն ունի մի տարածք, որտեղ դուք պետք է բացատրեք այն
պատճառները, որոնք անհրաժեշտ են շարունակելու համար արդար
լսումները: Դուք կարող եք նաեւ կցել ցանկացած փաստաթղթեր, որոնք
աջակցում են ձեր շարունակության անհրաժեշտության համար:
Ձեւը ձեզ ասում է, որ զանգահարեք տարածաշրջանային կենտրոնի
ներկայացուցիչին եւ խնդրեք, արդյոք նա կհամաձայնի շարունակել
արդար լսումները: Ձեւակերպված տարածքում, գրեք մարզային
կենտրոնի անունը եւ հեռախոսահամարը, որի մասին խոսեցիք:
Ներկայացրեք այն ձեւն, թե արդյոք անձը համաձայնվել է կամ դեմ է
շարունակության:
Դուք կամ ձեր ներկայացուցիչը պետք է ստորագրեք Լանտերման օրենքի
արդար լսումների եւ որոշման համար օրենքով սահմանված ժամկետից
հրաժարման» բաժինը: Մնացորդ ստանալու համար պետք է
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համաձայնել «դադարեցնել» լսումների ժամկետները: Սա նշանակում է,
որ դուք համաձայնվում եք, որ արդար լսումները տեղի կունենան ոչ ուշ,
քան 50 օր հետո `տարածաշրջանային կենտրոնում արդար լսումների
Ձեր խնդրանքը ստանալուց հետո:
Ուղարկեք ամբողջական շարունակության ձեւը ՎԴԳ - ին: ՎԴԳ - ը
ֆաքսի միջոցով չի ընդունում փաստաթղթերը: Դուք կարող եք
փաստաթղթեր ուղարկել OAH- ին կամ դիմել ՎԴԳ - ին `լրացուցիչ
տեղեկությունների համար, թե ինչպես փաստաթղթեր էլեկտրոնային
եղանակով ուղարկել: Դուք կարող եք նաեւ գտնել տեղեկատվություն, թե
ինչպես փաստաթղթեր էլեկտրոնային ձեւով ուղարկել ՎԴԳ - ի կայքում`
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Services/Page-Content/Office-ofAdministrative-Hearings-Services-List-Folder/OAH-Secure-e-FileInformation
Եթե դուք ժամանակ չունեք գրավոր միջնորդություն ուղարկելու համար,
ապա կարող եք փորձել զանգահարել ՎԴԳ-ին եւ խնդրել շարունակել
հեռախոսով: Արդար լսումներին անցնելուց հետո դուք կարող եք
ստուգել ՎԴԳ - ի կայքը `տեսնելու, թե միջնորդությունը տրվել է: Դուք
պետք է մուտքագրեք ձեր ՎԴԳ գործի համարը, որպեսզի կատարեք
որոնումը ստորեւ նշված կայքում՝ https://www.dgs.ca.gov/OAH/CaseTypes/General-Jurisdiction/Resources/Page-Content/General-JurisdictionResources-List-Folder/Continuance-Ruling-Search
Հրաժարում առանց նախապաշարմունքների
Եթե շարունակելու կամ հետաձգելու ձեր խնդրանքը մերժվում է, կամ
դուք չեք պատրաստվում գնալ արդար լսումների, կարող եք խնդրել
հեռանալ արդար լսումներից «առանց նախապաշարումների»: Սա
նշանակում է, որ եթե դուք դուրս գաք արդար լսումներից, ապա դա չի
ազդի այդ խնդրին ավելի ուշ բողոքարկելու ձեր իրավունքի վրա: Ավելի
լավ է հեռացնալ առանց նախապաշարմունքների, քան լսումներին
անպատրաստ լինել: ՎԴԳ - ն պահանջում է ձեզ լրացնել լուծման ձեւի
ծանուցումը: Ահա ձեւը հղումը՝
http://www.dds.ca.gov/Forms/FairHearing/DS1804.pdf. Եթե դուք չեք
կարող մուտք գործել առցանց ձեւ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ: Տես
հավելված E նմուշի նամակի համար առանց նախապաշարման դուրս
գալու:
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Միավորում
Միավորումն այն է, երբ միաժամանակ նույն ՎԻԴ-ի կողմից լսվում են
ձեր երկու կարճատև դադարների մասին երկու կամ ավելի դեպքեր:
Դուք կարող եք խնդրել համախմբման համար: ՎԴԳ- ն կարող է նաեւ
ամրապնդել ձեր կարճատև դադարները: Եթե համաձայն չեք, կարող եք
ասել «ոչ»: ՎԻԴ - ն որոշում կկայացնի, թե արդյոք ամրապնդել ձեր
կարճատև դադարները օրենքի եւ գործի հանգամանքների հիման վրա:
Թարգմանիչներ
Եթե դուք կամ վկան պահանջում է թարգմանիչ, դիմեք ՎԴԳ-ին հենց
հիմա: Կարող եք նաեւ ասել, որ պետք է թարգմանիչ լինի ձեր արդար
լսման հարցումի ձեւի համար: ՎԴԳ - ն կտրամադրի վավերացված
թարգմանչի անվճար:
Լսողության վայրի մատչելիությունը
Շատ արդար լսումներ անցկացվում են տարածաշրջանային
կենտրոնում: Լսումները պետք է մատչելի լինեն հաշմանդամություն
ունեցող անձանց համար: Ստուգեք ՎԴԳ - ի հետ նախապես, որպեսզի
համոզվեք, որ տեղը հասանելի է: Եթե հաշմանդամություն ունեցող
անձին անհրաժեշտ է ողջամիտ հարմարավետություն արդար
լսումներին մասնակցելու համար, շուտ դիմեք ՎԴԳ -ին, որպեսզի նրանք
կարողանան պայմանավորվել:
Տարբեր դատավոր ձեռք բերելը
Իմացեք ձեր դատավորի (ՎԻԴ) մասին արդար լսումներից առաջ:
Հնարավոր է, դուք կարող եքստանալ այլ ՎԻԴ, եթե ձեզ տրված մեկը
ունի կողմնակալության կամ նախապաշարման պատմություն:of bias or
prejudice. Արեք դա հրաժարվելու (հեռացնելու) միջնորդություն
ներկայացնելու միջոցով ` ՎԻԴ - ին: Այս հարցումը կատարելու համար
ընտրանքային միջնորդությունը ներառված է Հավելված Բ-ում:
Ձեր գործին հատկացված ՎԻԴ -ի մասին տեղեկություններ ստանալու
համար այցելեք ՎԻԴ
կայք՝https://www.applications.dgs.ca.gov/OAH/OAHCalendarWeb/General
Jurisdiction (ընդհանուր իրավասության օրացույց) եւ մուտքագրեք ձեր
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գործի համարը: ՎԻԴ կնշանակի արդար լսումների օրը: Այնուհետեւ,
այցելեք՝ https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/GeneralJurisdiction/Resources/DDS-Decisions եւ մուտքագրեք ՎԻԴ - ի անունը:
Դուք կտեսնեք ՎԻԴ - ի որոշման դեպքերի ցանկը: Կարդացեք որոշ
դեպքեր տեսնելու, թե արդյոք ցանկանում եք, որ ՎԻԴ- ը որոշի ձեր
գործը: Եթե ոչ, ապա միջնորդություն ներկայացրեք ՎԻԴ - ին եւ այն
ուղարկեք ՎԴԳ - ին, ձեր կոնտակտային տվյալներով: Եթե դուք
նորություն չեք ստանում ՎԴԳ - ից, զանգահարեք նրանց նախքան
արդար լսումները պարզելու , թե արդյոք ձեր խնդրանքն արվել է:
Սովորաբար խնդրանքը կհաստատվի:
Գլուխ 3 - Արդար լսումներին նախապատրաստվելու համար
Ձեր իրավական փաստարկն որոշելը
Ձեր իրավական փաստարկն այն օրենքն է եւ այն փաստերը, որոնց վրա
դուք հենվում եք ցույց տալու համար, որ դուք իրավունք ունեք կարճատև
դադարների ծառայության ժամերի քանակի համար, որոնք պահանջում
եք: Պատրաստել ձեր իրավական փաստարկը՝
• Դիտեք ձեր դիրքորոշումը սատարող օրենքը: Որոշ օրենքներ
կարելի է գտնել Հավելված D- ում: Լսումների քննության օրինակ,
էջ 36-ում ` IV բաժնում: ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՕՐԵՆՔ
• Որոնել եւ կարդալ նախորդ Արդար լսումների որոշումները
հետեւյալ հղումով https://www.dgs.ca.gov/OAH/CaseTypes/General-Jurisdiction/Resources/DDS-Decisions Որոնեք
«կարճատև դադար» բառը `այդ հարցի վերաբերյալ միայն նայելու
համար:
Տարածաշրջանային կենտրոնը կարող է ասել, որ դուք չեք կարող
ստանալ կարճատև դադարի ծառայություններ, քանի որ դուք ունեք
բուժքույր կամ տնային օժանդակ ծառայություններ (ՏՕԾ): Սակայն, դա
պարտադիր չէ, որ ճիշտ է: Այս ծառայության ժամերը կարող են միայն
համարվել կարճատև դադարներ, եթե դրանք համապատասխանում են
ձեր բոլոր կարճատև դադարների կարիքներին: Կարճատև դադարների
ծառայությունը, որը դուք ստանում եք, չի կարող կրճատվել, քանի որ
դուք ունեք բուժքույր կամ ՏՕԾ ժամ: Բուժօգնությունը եւ ՏՕԾ - ը տարբեր
ծառայություններ են, եւ նրանք տարբեր բաներ են անում:
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Պատրաստեք ձեր ապացույցները
Ապացույցն այն փաստերն են, որոնք աջակցում են Ձեր կարճատև
դադարների ծառայությունների մասին Ձեր պահանջին: Ապացույցը
կարող են ներառել փաստաթղթեր եւ ցուցմունքներ վկաների կողմից:
Միայն օգտագործեք ապացույցներ, որոնք համապատասխան են:
Ապացույցը կարեւոր է, եթե այն օգնում է ապացուցել, որ դուք իրավասու
եք կարճատև դադարի համար, որ տարածաշրջանային կենտրոնը
մերժեց, նվազեցրեց կամ հեռացրեց:
Գրավոր ապացույցների հավաքագրում (փաստաթղթեր)
Հավաքեք գրավոր ապացույցներ, որոնք աջակցում են ձեր իրավական
փաստարկին: Ապացույցների որոշ օրինակներ են ներառում՝
• Կաճրատև դադարի ծառայության նկարագրությունը
• Ձեր IPP, որը նկարագրում է կարճատև դադարի ծառայության
նպատակները
• Հաշվետվություններ կամ գնահատումներ, որոնք աջակցում են
կարճատև դադարի կարիքին:
• Առաջընթացի մասին հաշվետվություններ կարճատև դադարի
ծառայության մատակարարից:
• Աշխատակիցների կամ այլ անձանց հայտարարություններ, որոնք
վերաբերում են կարճատև դադարի ծառայությանը
• Նախորդ հարցումները հետաձգման մասին և
• Ցանկացած այլ փաստաթղթեր, որոնք աջակցում են հետաձգման
անհրաժեշտությանը:
Դուք կարող եք խնդրել գրառումներից դպրոցներից, առողջապահական
ծառայություններ մատուցող գործակալություններից եւ պետական
գործակալություններից, որոնք կարող են օգտակար տեղեկություններ
ունենալ: Մի սպասեք գրառումներ խնդրելու համար: Այս
փաստաթղթերը հավաքելը հաճախ ավելի երկար է տեւում, քան
կարծում եք:
Դուք կարող եք խնդրել այն մարդկանց, ովքեր գիտեն ձեզ, նամակներ
կամ հայտարարություններ գրել: ՎԻԴ -ը կարող է ավելի շատ քաշքշել
տեղեկատվություն ստանալու համար այն անձին, ով արդար լսումների
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ընթացքում որպես վկա է, քան այն անձին, ով գրում է նամակ կամ
հայտարարություն:
Դուք իրավունք ունեք որեւէ գրառում դիտել ձեր տարածաշրջանային
կենտրոնի ֆայլում, ներառյալ այն գրառումները, որոնք տարածքային
կենտրոնը ստացել է արտաքին գործակալություններից կամ
անհատներից: Տարածաշրջանային կենտրոնը պետք է ձեզ թույլ տա
մուտք գործել ձեր գրառումները 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում այն
բանից հետո, երբ դուք խնդրեք տեսնել դրանք: Տարածաշրջանային
կենտրոնը պետք է նաեւ օգնի ձեզ հասկանալ ձեր գրառումները: Եթե
տարածաշրջանային կենտրոնի ֆայլը պարունակում է փաստաթղթեր,
որոնք օգնում են ապացուցել ձեր գործը, ներառեք դրանք ձեր
ապացույցների մեջ: Մի ենթադրեք, որ ՎԻԴ - ը կունենա դրանք, քանի որ
տարածաշրջանային կենտրոնն ունի դրանք: ՎԻԴ - ն միայն տեսնում է
այն փաստաթղթերը, որոնք դուք եւ տարածաշրջանային կենտրոնը
ներկայացնում եք որպես ապացույց:
Նայիր տարածաշրջանային կենտրոնի ծառայությունների ձեռքբերման
(ԾՁ) քաղաքականությանը, ուղեցույցներին եւ կ բացառություններին:
Դրանք կարող են տեղադրվել ձեր տարածաշրջանային կենտրոնի
կայքում կամ կարող եք զանգահարել տարածաշրջանային կենտրոն եւ
խնդրել պատճենը: Եթե ուղեցույցները օգտակար են ձեր գործին, ապա
դրանք ներառոեք ձեր ապացույցների մեջ:
Ներկայացրեք գործակալությունը ձեր արդար լսումների համար
գրառումներ կատարելու համար: «Դատական ծանուցագիր»-ը ստիպում
է գործակալությանը բերել իրենց գրառումները և ստուգել ՎԻԴ - ին, որ
փաստաթղթերը կամ գրառումները չեն փոփոխվել: Դուք կարող եք
խնդրել գործակալությանը դա անել կամ գրավոր հայտարարությամբ
կամ բանավոր վկայությամբ: Այստեղ կարող եք գտնել
տարածաշրջանային կենտրոնի արդար լսումների համար
դատավարական ձեւը՝
https://www.dgs.ca.gov/OAH/Case-Types/GeneralJurisdiction/Resources/Page-Content/General-Jurisdiction-Resources-ListFolder/Subpoena-Resources Եթե դուք չեք կարող մուտք գործել առցանց
ձեւ, խնդրում ենք կապնվել մեզ հետ:
Վկաների պատրաստում
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Վկայի վկայությունը նաեւ ապացույցի տեսակ է: Վկաներին պետք է
կանչել դատարան, եթե նրանք չեն համաձայնվի ցուցմունք տալ, եւ
նրանց ցուցմունքները օգտակար են ձեր գործին: Դատական
ծանուցագիրը դա իրավական կարգ է, որը ստիպում է նրանց ներկա
գտնվել ցուցմունք տալու համար արդար լսումներին: Դատական
ծանուցագիր ուղարկեք վկաներին եւ վկաներին խնդրեք ցուցմունք տալ
հենց որ իմանաք արդար լսումների օրը, որպեսզի մարդիկ հասանելի
լինեն: Դատական ծանուցագրի ձեւը կարելի է գտնել այստեղ՝. Եթե դուք
չեք կարող մուտք գործել առցանց ձեւ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ:
Մտածեք այն մասին, թե ինչ եք ուզում, որ ՎԻԴ-ն իմանա ձեր վկաների
ցուցմունքներից: Գրեք ձեր վկաների համար նախօրոք հարցեր: Խոսեք
այդ հարցերի շուրջ վկաների հետ, որպեսզի համոզվեք, որ նրանք
հասկանում են, թե ինչ եք խնդրում: Երբեմն անհրաժեշտ է
վերաձևակերպել հարցը, որպեսզի վկան հասկանա: Եթե դուք իմանաք,
որ նրանց պատասխանը ձեզ չի օգնում, ապա մի հարցրեք դրա մասին
արդար լսումների ժամանակ:
Նաեւ պատրաստվեք ցուցմունք տալ ինքներդ ձեզ, քանի որ դուք
լավագույն վկան եք ինքներդ ձեր կամ ձեր երեխայի համար:
Պատրաստվեք խոսել այն մասին, թե ինչու են ձեզ անհրաժեշտ
կարճատև դադարի ծառայությունները: Ասեք, թե ինչու են այլ
ծառայություններն եղել անհաջող կամ հասանելի չեն: Տվեք օգտակար
օրինակներ, թե ինչու են ձեզ անհրաժեշտ կարճատև դադարի
ծառայությունները:

Պատրաստեք վկաներին
Վկաները (ոչ փորձագետները) կարող են բարելավել ձեր ներկայացրած
գործը: Վկաները կարող են ցումունք տալ այն փաստերի մասին, որ
նրանք գիտեն ձեր մասին, այնպես որ մտածեք, թե ով է ձեզ ամենալավը
ճանաչումը: Ընտանիքի անդամները սովորաբար լավ ընտրություն են,
ինչպես ներկայիս կամ նախկին խնամքի մատակարարները,
հարեւանները եւ ծառայություններ մատուցողները: Ընտրեք վկաներ,
որոնք օբյեկտիվ եւ անաչառ կլինեն ՎԻԴ-ի նկատմամբ: Վկաները կարող
են ունենալ գործնական, ամբողջական տեղեկություններ եւ
պատմություններ, որոնք միայն նրանք, ովքեր ձեզ լավ են ճանաչում,
կարող են տրամադրել:
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Վկայի ցուցակի փոխանակում եւ ապացույցներ
Արդար լսումներից առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ դուք եւ
տարածաշրջանային կենտրոնը պետք է փոխանակեք հավանական
վկաների ցուցակները եւ փաստաթղթերի պատճենները, որոնցից
յուրաքանչյուրը նախատեսում է լսել որպես ապացույց: Դա նշանակում
է, որ դուք եւ տարածաշրջանային կենտրոնը պետք է ստանան միմյանց
փաստաթղթերը եւ վկաների ցուցակը արդար լսումների օրվանից 5
օրացուցային օր առաջ : Վկաների ցուցակը պետք է ներառի կարճ
հայտարարություն `ասելով, թե ինչ վկայություն կտա վկան: Նմուշի
վկայությունը եւ ապացույցների ցուցակը ներառված է Հավելված C- ում:
ՎԻԴ - ը կարող է կանխարգելել ձեզ կամ տարածաշրջանային
կենտրոնին ներկայացնել փաստաթղթեր եւ վկայություններ, որոնք չեն
տրվել միմյանց արդար լսումների օրվանից 5 օրացուցային օր առաջ:
Արդար լսումների օրը բերեք այդ փաստաթղթերի երեք օրինակ `մեկը
ձեզ համար, մյուսը՝ՎԻԴ - ի համար; եւ մեկը վկաների համար, երբ
նրանք վկայություն են տան:
Գլուխ 4 - Արդար լսումների ժամանակ եւ հետո
Հասնել արդար լսումներին `շատ ժամանակ պահելու համար: Արդար
լսումները կարող են երկար գործընթաց լինել, ուստի բերեք ջուր եւ
նախուտեստներ: Բերեք գրիչ եւ թուղթ `արդար լսումների ընթացքում
նշումներ կատարելու համար:
Հայտարարություն բացելը
Տվեք բացման հայտարարությունը: Բացատրական հայտարարություն չի
պահանջվում, բայց դա օգնում է բացատրել ՎԻԴ - ին, թե ինչի մասին է
լսումը: Ձեր բացման հայտարարությունը պետք է նկարագրի կարճատև
դդադարի ծառայությունը, որը խնդրում եք եւ ինչու: Այն պետք է ներառի
ձեր պահանջը պաշտպանող օրենքը: Նկարագրեք ինքներդ ձեզ կամ ձեր
երեխային, որպեսզի ՎԻԴ - ը հասկանա, թե ինչ եք դուք կամ ձեր
երեխան ցանկանում: Ձեր բացման հայտարարությունը պետք է լինի ձեր
գործի ամփոփ նկարագիրը: Առաջինը տարածաշրջանային կենտրոնը
կներկայացնի իր բացման հայտարարությունը: Այնուհետեւ կտաք ձերը:
Հարցաքննել Վկաներին
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Տարածաշրջանային կենտրոնի Վկաներ
Տարածաշրջանային կենտրոնը առաջին անգամ կներկայացնի իր
վկաներին: Դուք կարող եք հարցեր ուղղել տարածաշրջանային
կենտրոնի վկաներին, երբ տարածաշրջանային կենտրոնը հարցերը
վերջացնի: Սա կոչվում է «խաչաձև քննություն»: Ձեր հարցերը պետք է
օգնեն ցույց տալ, որ վկան չի հասկանում ինչ-որ բան, մոռացել է
փաստերը կամ սխալ է: Դուք կարող եք նաեւ հարցեր տալ, որոնք ցույց
են տալիս, որ վկան կողքի է անցնում՝ փոխելով այն, ինչ նա ասել էր
ավելի վաղ, կամ չի կարող ճշմարտությունն ասել: Դուք կարող եք
հարցեր տալ, որոնք ցույց կտան, որ տարածաշրջանային կենտրոնի
վկան չգիտի ձեր երեխային լավ կամ չգիտի ձեր ընտանիքի
հանգամանքները: Կարող եք նաեւ հարցեր տալ ցույց տալու համար, որ
տարածաշրջանային կենտրոնի վկայությունը սխալ կանխատեսումներ է
արել կամ անհատականացված դատողություն չի արել, բայց
ապավինում է կայամական կանոնին կամ քաղաքականությանը ձեր
կարճատև դադարի ծառայության որոշման համար:
Ուշադիր հետևեք մինչ տարածաշրջանային կենտրոնի վկաները
ցուցմունք են տալիս: Կարող եք նկատել թերություն ավելի ուշ բերելու
համար խաչաձև քննության ընթացքում: Հակառակ դեպքում, ձգտեք
խաչաձև քննության հարցեր տալ նախքան լսումները: Լավ միտք չէ մի
հարց տալ, եթե դուք չգիտեք պատասխանը, եթե կարծում եք, որ
հավանական պատասխանը մեծապես կօգնի ձեր փաստարկին:

Ձեր սեփական վկաները
Դրանից հետո դուք հարցեր կտաք ձեր սեփական վկաներին: Սա
կոչվում է «ուղիղ քննություն»: Վկաները պետք է խոսեն միայն իրենց
կատարած կամ տեսած կամ լսած իրադարձությունների մասին:
Հարցրեք կարճ, պարզ, հստակ հարցեր:
Ձեր հիմնական փաստարկը ներկայացնելուց բացի, կարող եք ձեր
վկաներին հարցեր տալ հերքելու համար այն փաստերը, որոնք
տարածաշրջանային կենտրոնի վկաներն են ասել: Հակառակ դեպքում,
ձգտեք տալ այն հարցերն, որոնք պատրաստել եք նախքան լսումը: Դուք
կարող եք տալ հետևողական հարցերը, եթե ձեր վկայի պատասխանը
պարզ չէ:
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Տարածաշրջանային կենտրոնը հնարավորություն կունենա խաևաձև
քննել ձեր վկաներին: ՎԻԴ- ը նաեւ կարող է տալ հարցեր վկաներին: Այն
բանից հետո, երբ տարածաշրջանային կենտրոնը ձեզ խաչաձև քննեց,
դուք հնարավորություն կունենաք ձեր վկային ավելի շատ հարցեր տալ:
Սա կոչվում է «վերստուգիչ քննություն»: Դուք կարող եք խնդրել ձեր
վկային հստակեցնել կամ վերափոխել որեւէ բացասական բան, որը
կարող է առաջանալ խաչաձեւ քննության ժամանակ:
Փակման հայտարարություն /Կարճ լսում
Արդար լսումների ընթացքում դուք կարող եք հասկանալ, որ ՎԻԴ - ն
չունի բոլոր տեղեկությունները լավ որոշում կայացնելու համար: Եթե
այո, ապա կարող եք ՎԻԴ - ից խնդրել «պահել գրառումը բաց»: ՎԻԴ - ը
կարող է «այո» կամ «ոչ» ասել: Եթե ՎԻԴ - ն համաձայնի պահպանել
արձանագրությունը բաց, դա թույլ կտա երկու կողմերին ՎԻԴ-ին ավելի
շատ փաստաթղթեր եւ տեղեկություններ տրամադրել լսումներից հետո:
ՎԻԴ- ը սովորաբար պետք է խնդրի փակման հայտարարություն տալ
արդար լսումների ավարտին վերջնական եզրակացություն տալու
համար: Վերագրեք այն, ինչ ներկայացրեցիք արդար լսումների
ընթացքում եւ վերահաստատեք ձեր դիրքորոշումը, որ դուք իրավունք
ունեք կարճատև դադարի ծառայության:. Երբեմն երկու կողմերն էլ
համաձայն են գրավոր եզրակացություն անել բանավոր փակման
հայտարարության փոխարեն: Այս տարբերակը հնարավորություն է
տալիս մտածել բոլոր վկայությունների մասին նախքան ձեր փաստարկն
ամփոփելը: Գրավոր լսումների եզրակացությունը պետք է ներկայացնի
այն տեղեկությունները եւ փաստերը, որոնք դուք ներկայացրել եք, եւ
սահմանի այն օրենքը, որն աջակցում է ձեր կարչատև դադարի գործին:
Եթե ՎԻԴ-ը գրառումը պահեց բաց լսումներից հետո եւ թույլ տվեց ավելի
շատ ապացույցներ, ապա դուք կարող եք ներառել այն ձեր լսումների
եզրակացության մեջ: Լսման եզրակացության նկարագրի նմուշը
ներառված է Հավելված Դ-ում:
Արդար լսումից հետո

Էջ 23/ 49
Ձեր արդար լսումից հետո ՎԻԴ - ն ունի 10 աշխատանքային օր որոշում
կայացնելու համար: Որոշումը պետք է կայացվի ոչ ավելի, քան 80 օր
անց՝ ձեր բողոքարկմանը դիմելուց հետո: ՎԻԴ- ի որոշումը պետք է՝
• Գրված լինի պարզ, ամենօրյա լեզվով:
• Ներառի փաստերի ամփոփագիր:
• Ներառի ապացույցների վերաբերյալ հայտարարություն, որը
որոշել է ՎԻԴ -ը:
• Ներառի որոշում լսումների յուրաքանչյուր խնդրի կամ հարցի
վերաբերյալ եւ ներկայացնի լսումների ընթացքում և
• Պետության օրենքները, կանոնակարգերը եւ քաղաքականությունը,
որոնք աջակցում են ՎԻԴ- ի որոշմանը:
Եթե դուք համաձայն չեք արդար լսումների որոշման հետ, կարող եք
դիմել ձեր երկրի վերադաս դատարան: Դուք պետք է բողոքարկեք
արդար լսումների որոշման ընդունումից հետո 90 օրվա ընթացքում : Սա
բարդ գործընթաց է, եւ, հավանաբար, պետք է իրավաբան: Այս
գործընթացի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես
«Լանտերման օրենքի» իրավունքը, Գլուխ 12:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/intellectual-developmentaldisabilities/rights-under-the-lanterman-act-manual-rula
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ԲԱԺԻՆ 2. Հավելվածներ
Հավելված Ա. Կարճատև դադարի լսումներ
Պահանջեք արդար լսումներ, եթե, (1) տարածաշրջանային կենտրոնը,
առանց ձեր համաձայնության, որոշել է կրճատել ծառայությունները կամ
փոխել Ձեր IPP-ում կարճատև դադարի ծառայությունները, (2) դուք
պահանջել եք կարճատև դադարի ծառայություններ եւ
տարածաշրջանային կենտրոնը մերժել է ձեր պահանջը:
1 - ին հարց Ներկայումս դուք ստանո՞ւմ եք կարճատև դադարի
ծառայություններ, որոնք տարածաշրջանային կենտրոնը ցանկանում է
կտրել, նվազեցնել կամ փոխել:
Այո > Ներկայացրեք ձեր պահանջը լսումներին տարածաշրջանային
կենտրոնի կողմից գործողության մասին ծանուցագիրը ստանալուց հետո
10 օրվա ընթացքում : Կարճատև դադարի ծառայությունները
կշարունակվեն մինչեւ վերջնական վարչական որոշումը: ԱՆՑԵՔ 2-րդ
հարցին
ՈՉ > Դուք պետք է ներկայացնեք ձեր խնդրանքը լսումների համար 30
օրվա ընթացքում այն օրվանից, երբ ստանաք տարածաշրջանային
կենտրոնի կողմից Գործողությունների մասին ծանուցագիրը: ԱՆՑԵՔ 3րդ հարցին
Հարց 2. Ձեզ մերժե՞լ են կարճատև դադարի ծառայությունների համար
կամ կարճատև դադարի ծառայությունների ավելացման համար:
Այո > Ներկայացրեք ձեր խնդրանքը լսումների համար 30 օրվա
ընթացքում այն օրվանից, երբ ստանաք տարածաշրջանային կենտրոնի
կողմից Գործողությունների մասին ծանուցագիրը: ԱՆՑԵՔ 3-րդ հարցին
Հարց 3. Ցանկանում եք ունենալ ոչ պարտադիր ոչ պաշտոնական
հանդիպում:
Այո > Ոչ պաշտոնական հանդիպումը պետք է անցկացվի
տարածաշրջանային կենտրոնի կողմից լսումների համար ձեր
խնդրանքը ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում եթե դուք համաձայն
չեք այլ ժամկետի հետ:
Ոչ պաշտոնական հանդիպումից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
դուք պետք է գրավոր որոշում ստանաք տարածաշրջանային կենտրոնից:
ԱՆՑԵՔ 4-րդ հարցին
ՈՉ > ԱՆՑԵՔ 5-րդ հարցին`ընտրովի միջնորդության վերաբերյալ:
Հարց 4: Գո՞հ եք տարածաշրջանային կենտրոնի որոշումից:
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Այո > Տարածաշրջանային կենտրոնին ասեք, որ Դուք հանում եք արդար
լսումների ձեր պահանջը: Ձեր ոչ պաշտոնական հանդիպման որոշման
մեջ համաձայնեցված կարճատև դադարի ծառայությունները կսկսվեն
ձեր դուրս գալու օրվանից 10 օրվա ընթացքում : ԱՌԱՋ ՄԻ ԳՆԱՑԵՔ
Ոչ > ԱՆՑԵՔ 5-րդ հարցին `ընտրովի միջնորդության վերաբերյալ:
Հարց 5: Ցանկանո՞ւմ եք ունենալ ընտրովի միջնորդություն:
Այո > Արդյոք տարածաշրջանային կենտրոնն ընդունում է
միջնորդությունը: Նրանք 5 աշխատանքային օրվա ընթացքումպետք է
ընդունեն միջնորդությունը:
Եթե տարածաշրջանային կենտրոնը ընդունի, ապա միջնորդությունը
տեղի կունենա տարածաշրջանային կենտրոնի կողմից լսումների
համար ձեր խնդրանքը ստանալուց հետո 30 օրվա ընթացքում , եթե
ավելի շատ ժամանակ չի հաստատվում ՎԴԳ կողմից: ԱՆՑԵՔ 6-րդ
հարցին
Եթե տարածաշրջանային կենտրոնը 5 աշխատանքային օրվա
ընթացքում, ՉԻ ընդունում միջնորդությունը, ձեր գործը անցնում է
Արդար լսումներին: ԱՆՑԵՔ 7-րդ հարցին
Ոչ > Դուք կարող եք շարունակել արդար լսումները: ԱՆՑԵՔ 7-րդ
հարցին
Հարց 6 Դուք հասա՞ք համաձայնության միջնորդության մեջ:
Այո > Տարածաշրջանային կենտրոնին ասեք, որ Դուք հանում եք արդար
լսումների ձեր պահանջը: Ձեր գրավոր որոշմամբ համաձայնեցված
կարճատև դադարի ծառայությունները կսկսվեն 10 օրվա ընթացքում ՝
ձեր հրաժարումը ստանալուց հետո: ԱՌԱՋ ՄԻ ԳՆԱՑԵՔ
Ոչ > Դուք կարող եք անցնել արդար լսումներին: ԱՆՑԵՔ 7-րդ հարցին
Հարց 7: Ցանկանո՞ւմ եք շարունակել Արդար լսումները:
Այո > Արդար լսումները տեղի կունենան տարածաշրջանային կենտրոնի
կողմից լսման ձեր խնդրանքը ստանալու օրվանից 50 օրվա ընթացքում ,
եթե դատավորը հարգելի պատճառով ավելի երկար ժամանակ
տրամադրի:
Արդար լսումների որոշումը պետք է կայացվի լսման վերջին օրվանից
սկսած 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում of the last day եւ լսման ձեր
նախնական խնդրանքը ստանալուց հետո՝ 80 օրվա ընթացքում ,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դուք հրաժարվել եք
վերջնաժամկետից՝ խնդրելով շարունակել (հետաձգել)
ԱՆՑԵՔ 8-րդ հարցին
Ոչ > Դուք կարող եք դուրս գալ արդար լսումից, դիմելով ՎԴԳ- ին:
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Հարց 8: Գո՞հ եք արդար լսումից:
Այո > Կարճատև դադարների ծառայությունները կտրամադրվեն որպես
որոշված արդարացի լսումներում :
Ոչ > Դուք ունեք 90 օր վերադաս դատարանում Վարչական
Մանդամուսի գրությունը ներկայացնելու համար: Օգնության համար
դուք կարող եք կապ հաստատել Կալիֆոռնիայի Հաշմանդամության
Իրավունքների, Հաճախորդների Իրավունքների Պաշտպանության
Գրասենյակի հետ, կամ դիմել մասնավոր փաստաբանի:
ՆՇՈՒՄ Մարզային կենտրոնը 10 օրվա ընթացքում կարող է կրճատել
կամ նվազեցնել կարճատև դադարի ծառայությունները, եթե ձեր
փաստաբանը չստանա դատարանի որոշումը՝ ծառայությունները այն
ժամանակահատվածում շարունակելու մասին, քանի դեռ դատարանը
որոշում է կայացնում ձեր բողոքարկման վերաբերյալ:
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Հավելված B: Դատավորին Փոխելու Հայցի Նմուշ
Սեպտեմբերի 23, 2018
Presiding Administrative Law Judge
Office of Administrative Hearings
320 Վ. Չորրորդ փողոց, Գրասենյակ 630
Լոս Անջելես, Կալիֆոռնիա 90013
Պատ. Անբողոքարկելի Մարտահրավեր
Ջոն Դոն ընդդեմ Տարածաշրջանային Կենտրոնի
ՎԴԳ համար 201811100000
Դատավարության ամսաթիվը ` 28 Սեպտեմբեր, 2018
Հարգելի Նախագահող Վարչական Իրավունքի Դատավոր,
Ես գրում եմ Ջոն Դոի անունից, որպեսզի խնդրեմ, որ 2018 թվականի
սեպտեմբերի 28-ին իր գործը լսելու համար այլ դատավոր նշանակվի:
Նշանակված դատավորը Սառա Սմիթն է: Մենք խնդրում ենք, որ այս
փոփոխությունը կատարվի Կալիֆոռնիայի Կանոնակարգի Օրենսգրքի
1-ին գլխի 1034-րդ Բաժնի և Կառավարության Օրենսգրքի բաժին 11425․
5-ի համաձայն։ Ներառված է այդ բաժնով սահմանված պահանջվող
հայտարարությունը:
Շնորհակալություն քննարկելու համար։ Անհրաժեշտության դեպքում
խնդրում եմ կապվել ինձ հետ (213) 555-5555 համարով:
Հարգանքով,
Ջեյն Դո
Ներդիր
պճ. Տարածաշրջանային կենտրոն
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Ջեյն Դոյի հայտարարությունը
Ջոն Դոյի մայրը
Ես, Ջեյն Դոս, հայտարարում եմ, որ՝
1) Ես ընթացքի մեջ գտնվող խնդրի կողմերից մեկի ծնողն եմ։
2) Լսումների նշանակված դատավորը նախապաշարմունք է դրսևորում
կողմի շահի նկատմամբ, այնպես, որ հայցվորը կարծում է, որ իր որդու
արդար և անկողմնակալ դատը Դատավոր Սառա Սմիթի օրոք,
հնարավոր չէ:
Այս հայտարարությունը ենթակա է պատժի
Կալիֆոռնիա նահանգի օրենքների խախտման դեպքում և ստորագրվել է
/ամսաթիվը/ ____________, /հասցեն/ ______________, Կալիֆոռնիա:
Ամսաթիվ Քաղաք
Հարգանքներով,
___________________________
Ջեյն Դո
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Հավելված C: Հայցվորի Վկայությունների և Ապացույցների Ցուցակի
Նմուշ
Ձեր անունը
Ձեր փողոցի հասցեն
Ձեր քաղաքը, նահանգը /պետությունը/ և փոստային կոդը
Ձեր հեռախոսահամարը
Լիազորված Ներկայացուցիչ [Տարածաշրջանային կենտրոնի
հաճախորդի անունը]
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
ԿԱԼԻՖՈՌՆԻԱ ՆԱՀԱՆԳ
Հետևյալ խնդրով․
Հայցվորի անունը,
Հայցվոր,
և
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,
Ծառայության գործակալությունը՝
Գործի համարը՝
Լսելու ամսաթիվը`
Լսելու ժամը՝
Լսելու վայրը՝
Վարչական իրավունքի դատավոր.
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ՀԱՅՑՎՈՐԻ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
1) Վկայի անունը և ազգանունը վկայում են հետևյալի մասին
[նկարագրեք, թե ինչի մասին են դրանք վկայելու, օրինակ՝ հայցվորի
կարիքների մասին]:
2) Վկայի անունը և ազգանունը վկայում են հետևյալի մասին
[նկարագրեք, թե ինչի մասին են դրանք վկայելու, օրինակ՝ ընտանիքի
անդամների կարիքների մասին]:
ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
1) մերժման նամակը և Գործողությունների մասին Ծանուցում (NOA)՝
ամսաթվով [Նշել ամսաթիվը]
2) Արդար լսումների Հայտադիմումի ձևը՝ ամսաթվով [Նշել ամսաթիվը]
3) Հոգեբանական Գնահատում կամ այլ գնահատում, որը ցույց է տալիս
գործառույթների և կարիքների մակարդակը:
4) Անհատական Ծրագրի Պլանը (ԱԾՊ) - ն [Նշել ամսաթիվը]
5) [Նշել անունը և ազգանունը] հայտարարությունը [Նշել ամսաթիվը]
Այլ համապատասխան փաստաթղթեր.
Լանթերմանի օրենքի բաժինները

Էջ 31/ 49
Հավելված D: Հայցվորի Լսման Կարճ Նկարագրի Նմուշ
Անուն
Հասցե
Քաղաք, Կալիֆոռնիայի փոստային ինդեքսը
Հեռախոսահամար
Էլ. հասցե
Հայցվորի լիազոր Ներկայացուցիչ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԱՌՋԵՎ
ԿԱԼԻՖՈՌՆԻԱ ՆԱՀԱՆԳ
Ջոն Սմիթ,
Հայցվոր,

) Գործ համար՝______________
)
) ՀԱՅՑՎՈՐԻ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ
v.
)
)
______________________
)
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,) Ամսաթիվ:
_______________
Պատասխանող: ) Ժամանակ.
_______________
I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայցվոր Ջոն Սմիթը («Ջոն»), իր լիազոր ներկայացուցչի միջոցով,
բողոքարկում է ամսական 40 ժամ կարճատև դադարի շուրջ իր
ներկայացրած խնդրանքի մերժումը ծառայության գործակալության
կողմից։ Ջոնը ույց կտա, որ ունի այդ ծառայությունների կարիքը՝ Ուելֆի
շրջանակներում: ԸնԴ Ինսթ․ Օրենքի բաժին 4690.2 (ա) (1) - (4):
II. ՓԱՍՏԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Ջոնը 11 տարեկան է: Նա ապրում է իր մոր, հոր, կրտսեր եղբոր և
քրոջ հետ: Մենք ցանկանում ենք, որ Ջոնը շարունակի ապրել մեզ հետ:
Նրա հայրը աշխատում է լրիվ զբաղվածությամբ։ Ջոնն ունի աուտիզմ և
մեղմ մտավոր հաշմանդամություն։ Ջոնի հաշմանդամությունը
սահմանափակում է իր գործունեությունը՝ ատամների մաքրման, դեմքի
լվացման, մազերը սանրելու, լողանալու, իր հագուստները փոխելու և
պարզ նախուտեստներ պատրաստելու գործում: Նույն տարիքի,
հաշմանդամություն չունեցող այլ տղաների համեմատ Ջոնը ինքնուրույն
կերպով րի կարող խնամել ինքն իրեն։ Նա աշխատում է ավելի ցածր
մակարդակի վրա, քան իր հասակակիցները: Նա ունի անընդհատ
բանավոր և ֆիզիկական հիշեցումների և հուշումների կարիք։ Նա չի
կարողանում ավարտել իր խնամքին վերաբերվող գործողություններից
շատերը։ Ջոնն օգնության կարիք ունի ատամները մաքրելիս։ Երբ նա
լոգանք է ընդունում, ես պետք է միացնեմ ջուրը և կարգավորեմ
ջերմաստիճանը, քանի որ նա չի հասկանում, թե ինչպես պետք է
վերահսկել ջրի ջերմաստիճանը: Լոգանքի ժամանակ նա պարզապես
խաղում է, ուստի պահանջվում են շատ բանավոր և ֆիզիկական
դիտողություններ, որպեսզի նա կարողանա լվանալ ինքն իրեն։ Նրա
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մազերը և մարմինը լվանալ է պետք, քանի որ նա չի կարող դա կատարել
ինքնուրույն։
Իր հաշմանդամության և գործունեության սահմանափակումների
պատճառով, Ջոնի սովորական օրն անցնում է հետևյալ կերպ․
Դպրոցական օրերին Ջոնը արթնանում է մոտավորապես ժամը 6-ին։
Դպրոց գնալով նպատակով արթնանալիս նա ունի բազմաթիվ
հիշեցումների կարիք։ Ես պետք է նրան ասեմ, որ գնա լոգարան և լվանա
դեմքը։ Ես պետք է հարմարեցնեմ ջրի ջերմաստիճանը, քանի որ նա
կանի կամ շատ տաք, կամ էլ շատ սառը։ Ես հուշում եմ, որպեսզի նա
լվանա ատամները: Նա կվերցնի իր ատամի խոզանակը, բայց այնքան
շատ մածուկ կսեղմի դրա վրա, որ ատամի մածուկը կտարածվի ողջ
լոգարանով մեկ և պետք կլինի մաքրել այն։ Երբեմն նա խոզանակի վրա
մածուկ չի քսի, ուստի բազմաթիվ հուշումներից հետո, ես պետք է դա
ինքս անեմ նրա փոխարեն։ Նա միայն կլվանա իր դիմացի չորս
ատամները մի քանի վայրկյանների ընթացքում։ Գրեթե ամեն օր, անգամ
կրկնվող ուղղություններ ցույց տալուց հետո, ես պետք է ֆիզիկապես
լվանամ նրա ատամները։
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Հագնվելիս նրան օգնություն է պետք։ Նա չի կարող ընտրել
եղանակին հարմար հագուստ։ Նա գուլպաներ չի հագնի, մինչև որ նրան
չհուշեն։ Նա չի կարող կապել իր կոշիկների կապիչները, թեև մենք նրան
սովորեցրել ենք։ Նա չի կարող կոճկել կոճակները և ունի օգնության
կարիք։ Հագնվելիս նրան մշտապես պետք է հուշել, հակառակ դեպքում
նա պարզապես կնստի մահճակալին և չի հագնվի։
Նա ի վիճակի չէ պատրաստել պարզ նախուտեստներ կամ
տաքացնել կերակուրը։ Իր հաշմանդամության
պատճառով, նա չի ուտում միևնույն կերակուրը, որն ուտում են
ընտանիքի մյուս անդամները։ Ես միշտ պետք է պատրաստեմ նրա
համար այլ բան: Ես փորձել եմ նրան սովորեցնել ուտելիքը
միկրոալիքային վառարանում տաքացնելը, բայց նա չի սեղմում
կոճակները և չի նշում ճիշտ ժամանակը: Նա միկրոալիքային
վառարանում այրեց կերակուրը:
Առանց այս օգնության, Ջոնը չի կարող արթնանալ, պատրաստվել
դպրոց գնալու համար և նախաճաշել: Օգնության և նշված
ծառայությունների մատուցմանը հատկացված ժամանակը շաբաթական
մոտ 7,5 ժամ է կազմում դպրոցական օրերին:
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Ես Ջոնին, նրա եղբորն ու քրոջը մեքենայով տանում եմ դպրոց և
ետ բերում։ Ջոնը տուն է վերադառնում մոտավորապես ժամը 2: 30-ին:
Նա շատ քաղցած է, երբ դպրոցից տուն է գալիս: Ես նրա, նրա եղբոր և
քրոջ համար նախուտեստներ եմ պատրաստում։ Խորտիկներից հետո,
Ջոնին անհրաժեշտ է օգնել՝ կազմակերպել, որպեսզի նա սկսի իր
տնային հանձնարարությունների կատարումը։ Ջոնն ամեն օր դասերից
հետո, երկուշաբթիից ուրբաթ ստանում է ABA թերապիա։ Այս
ընթացքում, ես պետք է ներկա լինեմ և մասնակցեմ: ABA- ի թերապիայի
ավարտից հետո ես սկսում եմ ճաշ պատրաստել Ջոնի և ընտանիքի
համար: Այս ընթացքում, ես նաև օգնում եմ Ջոնսի կրտսեր եղբորը և
քրոջը:
Ջոնն ընթրում է մոտավորապես ժամը 7-ին: Ամեն օր նրա ընթրիքն
այլ է, քանի որ նա չի ուտում նույն կերակուրը, ինչը որ ընտանիքի
մնացած անդամները։ Նրա սնունդը պետք է նաև կտրատել նրա
փոխարեն, քանի որ նա չի կարողանում օգտվել դանակից և պատառից:
Ճաշից հետո ես հավաքում եմ սեղանը և լվանում սպասքը: Այս ամենը
շաբաթական կազմում է 3 ժամ:
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Երեկոյան Ջոնը սիրում է դիտել հեռուստացույց կամ խաղալ
վիդեոխաղեր, սակայն նրա ժամանակը սահմանափակ է․ ընդամենը մեկ
ժամ։ Այս ընթացքում նա սովորաբար իր քրոջ և եղբոր հետ
համակերպվելու խնդիրներ ունի։ Նա անընդհատ փոխում է
հեռուստաալիքները, փոխում է վիդեոխաղերը կամ կարող է ցանկանալ
դիտել նույն հեռուստաշոուն կրկին ու կրկին: Նա պնդում է, որպեսզի
կրկնությունը դիտի և խիստ տխրում է, երբ նրա եղբայրը կամ քույրը
փոխում են այն, ինչն ինքն է դիտում։ Մեկ ժամ հեռուստացույց դիտելուց
հետո նա թափառում է տանը՝ ձեռք տալիս, վերցնում իրերը և տանը
խառնաշփոթություն առաջացնում։ Նա չի վերադարձնում իր վերցրած
իրերը։ Հեռուստացույց դիտելուց հետո գալիս է քնելուն
նախապատրաստվելու ժամանակը։
Ես Ջոնին խնդրում եմ, որպեսզի պատրաստվի քնելուն ժամը 8։00։
Քնելուն նախապատրաստվելը երկար գործընթաց է, որն ինձնից շատ
օգնություն է պահանջում: Ջոնը չի սիրում լոգանք ընդունել և ամեն
երեկո դա խնդիր է։ Նա չի հագնում իր գիշերազգեստը և գի գնում
լոգարան նույնիսկ բազմաթիվ հուշումներից հետո։ Նա լոգանք է
ընդունում ամեն երեկո։ Ես պետք է լինեմ նրա կողքին և ամեն
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քայլափոխին օգնեմ նրան: Պետք է նրա համար կարգավորել ջրի
ջերմաստիճանը։ Լոգանք ընդունելիս պետք է նրան քայլ առ քայլ հուշել՝
սկսած մազերը լվանալուց, մինչև մարմինը լվանալը։ Ջոնը չի
կարողանում լվանալ իր մազերը, քանի որ նա չի սիրում երբ ձեռքերը
շամպունոտ են և փորձում է ջրով լվանալ այն։ Երբ նա փորձում է լվանալ
իր մազերը, նա միայն լվանում է գլխի վերևի մասը: Ջոնն ամեն լոգանքի
ավարտին լիարժեք ֆիզիկական օգնության կարիք ունի, որպեսզի
վստահ լինենք, որ նա լողացել է ինչպես հարկն է։ Նա ունի մշտական
բանավոր կերպով ուղղություն տալու կարիք, որպեսզի չորացնի իր
մարմինն ու հագնի գիշերազգեստը։
Մոտավորապես ժամը 21։00 Ջոնը պառկում է մահճակալի մեջ,
սակայն հաճախակի վեր է կենում և խաղում վիդեոխաղեր կամ գնում
հյուրասենյակ՝ հեռուստացույց դիտելու։ Սա կարող է շարունակվել
այնքան ժամանակ, մինչև որ ես չնստեմ նրա սենյակում և սպասեմ մինչև
որ նա քնի՝ սովորաբար ժամը 22։00։
Ջոնը ստանում է Տնային Օժանդակ Ծառայություններ (ՏՕԾ)
ամսական 80 ժամի չափով։ Դա գրեթե օրական 3 ժամ է: Անհրաժեշտ
խնամքի և վերահսկողության ապահովման համար իմ կողմից ծախսվող
ընդհանուր ժամանակը մոտավորապես 8.5 ժամ է: ՏՕԾ- ի ժամերը
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կրճատելուց հետո յուրաքանչյուր դպրոցական օր նրան օգնելու համար
պահանջվում է, որպեսզի ես ցուցաբերեմ օգնություն 5.5 ժամ։
Շաբաթ կիրակի օրերի ընթացքում Ջոնը շարունակում է օգնության
կարիք զգալ արթնանալիս, պատրաստվելիս և սնվելիս։ Ջոնի եղբայրը և
քույրը հանգստյան օրերին ունեն տարբեր միջոցառումներ։ Նրա եղբայրը
զբաղվում է սպորտով, իսկ քույրը հաճախում է պարի դասերի։ Ջոնը դեմ
է դրանցից որևէ մեկին մասնակցելուն։ Հաճախ այդ միջոցառումների
ժամանակ նա փորձում է փախչել կամ անընդհատ հարցնում է, թե երբ
ենք այդտեղից հեռանալու։ Դա դժվարացնում է իմ մյուս երեխաների
զբաղմունքներին իմ մասնակցությունն ու դիտումը։ Ջոնի հայրը շատ է
աշխատում և չի կարող մյուս երեխաներին տանել իրենց
պարապմունքներին։
Դժվար է Ջոնին առևտրի կենտորն կամ խանութ տանել։ Նա
մարդաշատ վայրեր չի սիրում, տխրում է և լաց լինում։ Նա նաև
փախչում է և կարող է հեշտությամբ դուրս մնալ տեսադաշտից։ Մենք
չենք կարող որպես ընտանիք հաճախել ռեստորան, քանի որ նա չի
սիրում ռեստորանի բարձր ձայները։ Նա լաց է լինում, տխրում և
թաքնվում սեղանի տակ։ Մենք չենք կարողանում այցելել մեր
բարեկամներին, քանի որ նա չի ցանկանում ընտանիքներին այցելության
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գնալ։ Նա չի խաղում իր զարմիկների հետ։ Նա նվնվում է, լաց լինում և
պնդում, որպեսզի տուն գնանք։ Նա չի ուտում ընտանիքի այլ
անդամների պատրաստած կերակուրները և փոխում է դեմքի
արտահայտությունը կամ էլ ոչ պատշաճ մեկնաբանություններ
կատարում։ Հանգստյան օրերը նույնիսկ ավելի բարդ են, քանի որ նա
դպրոց չի հաճախում և ամբողջ օրը տանն է և չի սիրում տնից դուրս գալ:
Յուրաքանչյուր շաբաթ-կիրակի Ջոնի խնամքի և հսկողության համար
օրական պահանջվում է 12 ժամ։ ՏՕԾ- ի 3 ժամը կրճատելուց հետո
հանգստյան օրերից յուրաքանչյուրի համար նա պահանջում է 9 ժամ:
Նրա հաշմանդամության պատճառով, սովորական շաբաթվա
ընթացքում ես Ջոնի կարիքներին հատակցնում եմ 51.5 ժամ։ Այս
ժամանակը գումարվում է այն բոլոր անհրաժեշտ գործողությունների
համար պահանջվող ժամանակին, որը պետք է ես և Ջոնի հայրը
կատարենք՝ ընտանիքը պահելու համար։ Ջոնի հայրը աշխատում է
շաբաթը 5-6 օր և աշխատանքից տուն է վերադառնում շատ ուշ։ Ջոնի
հայրը եկամտի միակ աղբյուրն է և երբ չի աշխատում, նա պետք է
հանգստանա։ Ես պետք է հոգ տանեմ Ջոնի, նրա եղբոր և քրոջ մասին։
Ես պետք է մաքրեմ տունը, անեմ լվացքը, մթերք գնեմ, ուտելիք
պատրաստեմ և իմ մյուս երեխաներին տանեմ պարապմունքների։
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Ջոնի խնամքի համար պահանջվում է ամսական 40 ժամ և դա մեր
ընտանիքի մյուս կարիքներից բացի։ Շաբաթն ունի 168 ժամ։ Շաբաթվա
յուրաքանչյուր օրվա ընթացքում ես Ջոնի խնամքին և
վերահսկողությանը տրամադրում եմ 5․5 ժամ։ Յուրաքանչյուր
հանգստյան օրվա ընթացքում ես Ջոնի խնամքին և վերահսկողությանը
տրամադրում եմ 9 ժամ։ Սա կազմում է շաբաթական 51․5 ժամ, սակայն
ես խնդրում եմ տրամադրել շաբաթկան 10 ժամ կարճատև դադարի
ծառայություն։
III. ՓԱՍՏԱՑԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Որպես Ջոնի ծնողներ, մենք պետք է հոգանք Ջոնի խնամքն ու
վերահսկողությունը։ Մենք պետք է հոգանք կարիքները և պահենք մեր
ողջ ընտանիքը:
IV. ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՔ
Լանտերմանի օրենքը նախատեսում է զարգացման
հաշմանդամություն ունեցող անհատներին և անհրաժեշտության
դեպքում նրանց ծնողներին ընձեռել կյանքի տարբեր ոլորտներում
ընտրություն կատարելու հնարավորություն։ Սոցիալական
ապահովության և հաստատությունների օրենսգրքի բաժին (ՍԱՀ- ի
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բաժին) 4501: Ընտրությունները ներառում են հնարավորություններ
զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, որպեսզի
նրանք ինտեգրվեն համայնքի կյանքի հիմնական ուղղություններում։ Id.
Ծառայությունների մատուցման մեջ սպառողներն ու նրանց
ընտանիքները, անհրաժեշտության դեպքում, պետք է մասնակցեն իրենց
սեփական կյանքի վրա ազդեցություն ունեցող որոշումների կայացմանը,
ներառյալ որտեղ և ում հետ պետք է ապրեն։ Id. Ծնողների կողմից
զարգացման հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին աջակցելու
համար կատարած ներդրումները կարևոր են և այդ
հարաբերությունները պետք է հարգվեն և խրախուսվեն առավելագույն
չափով, որպեսզի սպառողները և նրանց ընտանիքները կարողանան
կառուցել աջակցության շրջանակներ՝ համայքի ներսում։ Id.
Կալիֆոռնիայում զարգացման հաշմանդամություն ունեցող
անձանց կարևորագույն իրավունքներից մեկն այն է, որպեսզի նրանք
իրենց կյանքին վերաբերվող ընտրություններ կատարեն, այդ թվում, թե
որտեղ և ում հետ պետք է ապրեն: ՍԱՀ - ի բաժին. 4502(b)(10)
Զարգացման հաշմանդամություն ունեցող անձանց սեփական
կյանքին վերաբերվող ընտրություններ կատարելու իրավունքը
պահանջում է, որպեսզի տարածաշրջանային կենտրոնները հարգեն
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անհատի կողմից, կամ, համապատասխան դեպքերում, իրենց ծնողների
կողմից կատարված ընտրությունները։ ԱԾՊ - ի բաժին. 4502.1
Անհատական Ծրագրի Պլանի (ԱԾՊ) գործընթացը որոշում է, թե
ինչպիսի ծառայությունների կարիք ունի անհատը և որոնք պետք է
տարածաշրջանային կենտրոնը թույլատրի։ ԱԾՊ- ի բաժին. 4646. ԱԾՊն պետք է կենտրոնանա անհատի և նրա ընտանիքի վրա և հաշվի առնի
նրանց կարիքները և նախասիրությունները: ԱԾՊ - ի բաժին 4646(a).
ԱԾՊ - ի թիմերը պետք է բարձրագույն նախապատվություն տան այն
ծառայություններին և աջակցությանը, որոնք զարգացող
հաշմանդամություն ունեցող անհատներին հնարավորություն են տալիս
համայնքում ապրել հնարավորինս անկախ ։ ԱԾՊ - ի բաժին 4648(a)(1).
Լանթերմանի օրենքը հաստատուն է տանը ապրող
անչափահասների ընտանիքներին աջակցելու հարցում:
Տարածաշրջանային կենտրոնները պետք է բարձր առաջնահերթություն
տան երեխաներին տանը խնամող ընտանիքներին աջակություն
ցուցաբերող ծառայությունների և աջակցության ընդլայնմանը, երբ դա I
ԱԾՊ -ի նախընտրելի նպատակն է, և այս աջակցությունը կարող է
ներառել կարճատև դադարի ծառայությունը նրանց ծնողների համար։
ԱԾՊ - ի բաժին. 4648(a)(1). ԱԾՊ - ն պետք է ներառի ընտանեկան
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ծրագիր, որը նկարագրում է երեխային տանը բարեհաջող կերպով
պահելու աջակցությունը և ծառայությունները։ ԱԾՊ - ի բաժին.
4648(a)(2). IPP թիմը պետք է ամենաբարձր նախապատվությունը տա
այն ծառայություններին և աջակցություններին, որոնք թույլ կտան
զարգացման հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին ապրել իրենց
ընտանիքների հետ: ԱԾՊ- ի բաժին 4648(a)(1). Տարածաշրջանային
կենտրոնները պետք է հաշվի առնեն բոլոր հնարավոր միջոցները ՝
երեխաներին տանը պահող ընտանիքներին աջակցելու համար, երբ
երեխային տանը պահելը բխում է նրա լավագույն շահերից։ ԱԾՊ - ի
բաժին. 4685(c)(2).
Կարճատև դադարը կարող է ներառվել IPP- ի մեջ՝ հիմնավելով
սպառողի կարիքների և նախասիրությունների որոշման կամ,
անհրաժեշտության վրա, կամ, սպառողի ընտանիքի որոշման հիման
վրա: ԱԾՊ - ի բաժին. 4512(b).
Կարճատև դադարի ծառայությունները նախատեսված, որպեսզի՝
1. աջակցեն ընտանիքի անդամներին` սպառողին տանը
պահելու համար,
2. ապահովեն համապատասխան խնամք և
վերահսկողություն, որպեսզի ապահովեն սպառողի
անվտանգությունը ընտանիքի անդամների

Էջ 44/ 49
բացակայության պայմաններում,
3. ընտանիքի անդամներին ազատեն սպառողին հոգալու
անընդհատ պահանջկոտ պատասխանատվությունից և
4. մասնակցեն սպառողի հիմնական ինքնօգնության
կարիքներին և ամենօրյա կյանքի այլ գործողություններին,
ներառյալ փոխազդեցությունը, սոցիալականացումը և
սովորաբար ընտանեկան անդամների կատարած
սովորական ամենօրյա ընթացքի շարունակումը: ԱԾՊ - ի
բաժին 4690.2(a)
V. ԱՐԳՈՒՄԵՆՏ
Տարեկան տարածաշրջանային կենտրոնի ժխտումը 40 ժամ
կարճատև դադարի տրամադրման հարցում անտեսում է Ջոնին և նրա
ընտանիքի կարիքները և խախտում Լանթերմանի օրենքը:
Տարածաշրջանային կենտրոնի մերժումը անտեսում է Ջոնի
կարիքները և նրան անհրաժեշտ կարճատև դադարի խնամքը։
Տարածաշրջանային կենտրոնի առաջարկը բավարար չէ, քանի որ Ջոնի
հայրը և ես պայքարում ենք մեր հիմնական անձնական, տնտեսական և
ֆիզիկական կարիքները և ընտանիքի այլ անդամների կարիքները
բավարարելու համար։
Տարածաշրջանային կենտրոնի ժխտումը խախտում է Լանթերման
օրենքը, քանի որ այն չի պատվում Ջոնին և նրա ընտանիքի
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ընտրությունը, որ նա ապրի տանը: Տարածաշրջանային կենտրոնի
մերժումը չի օժանդակում Ջոնին և նրա ընտանիքին։ Առանց կարճատև
դադարի համապատասխան ժամերի, Ջոնի հարաբերությունները և
կարողությունը ապրել իր ընտանիքի հետ իր հարազատ համայնքում
վտանգվում է։
Տարածաշրջանային կենտրոնի առաջարկը առաջնահերթություն չի
տալիս ծառայություններին և աջակցություններին, որոնք նախատեսված
են մեր ընտանիքին օգնելու համար, որպեսզի Ջոնին պահենք տանը։
Նրանք չեն դիտարկել բոլոր հնարավոր տարբերակները, որպեսզի
աջակցեն մեր ընտանիքին` WIC բաժնի համարձայն Ջոնին տանը
պահելու հարցում։ 4685(c). Ջոնի զգալի, մշտական խնամքի և
վերահսկողության կարիքների պատճառով և հաշվի առնելով, թե որքան
քիչ ժամանակ է մնում մեր սեփական կարիքների և այլ
պարտականությունների համար, մարզային կենտրոնը պետք է
հանձնարարական ստանա տրամադրել պահանջվող կարճատև խնամքի
ծառայություններ:
VI. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Այս բոլոր պատճառներով, Ջոնը խնդրում է, որպեսզի
տարածաշրջանային կենտրոնը ապահովի ամսական 40 ժամ
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տևողությամբ խնամք, որը համապատասխանում է իր և իր ընտանիքի
կարիքներին և Լանթերմանի օրենքի պահանջներին :

Ամսաթիվ. _____________________

Հարգանքներով ներկայացված
____________________
Լիազորված ներկայացուցիչ
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Հավելված E: Նմուշ-օրինակ՝ հետ կանչելու համար լսումը (Լուծման
DS1804 ձևի ծանուցում)

https://www.dds.ca.gov/Forms/FairHearing/DS1804.pdf
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Հաշվանդամների իրավունքների պաշտպանությունը Կալիֆորնիայում
ֆինանսավորվում է բազմաթիվ աղբյուրներից, հովանավորների
ամբողջական ցուցակը՝ http://www.disabilityrightsca.org/
Documents/ListofGrantsAndContracts.html.

