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ALTA CONNECTIONS
فصلنامه به روز رسانی اطالعات مراجعین، ارائه دهندگان خدمات و کارکنان

پیام مدیر اجرایی
Lori Banales، مدیر اجرایی

قصد دارم با به پایان رسیدن سال 2022 و ورود به سال جدید، از این فرصت برای فکر کردن به 
دستاوردهای جمعی خانواده ACRC شامل کارکنان، مراجعین، مراقبان، فروشندگان و همکاران مان 

در جامعه نگاهی بیندازم.
اعضای این تیم با همکاری یکدیگر، وقت و تمرکز خود را در راستای ایجاد و پیاده سازی طرح 

 ACRC ،هایی صرف کردند که به ارتقاء نتایج فردی می انجامد. همانطور که قبالً بر آن تاکید شد
یک برنامه استراتژیک را با تمرکز بر موضوع مسکن، اشتغال، حمایت از مراجعه کننده و خانواده و 

ادغام و مشارکت در جامعه اتخاذ کرده است. در چهارچوب این طرح، فعالیت هایی مشخص شده اند که 
مرتبط با قرارداد کاری آژانس های ما هستند و هدف از این فعالیت ها، ساده سازی تمرکز و خروجی 
نهایی برای رسیدن به نتایج حداکثری است. در این اسناد، الویت هایی تعیین شده است که فعالیت های 

آژانس ما را هدایت می کند که به عبارتی، آنها را نقشه راه می نامیم. تمایل دارم بخشی از کارهایی را 
که طی سال گذشته در حوزه مسکن انجام شده است در میان بگذارم. 

ACRC برنامه استراتژیک
https://www.altaregional.org/post/acrc-strategic-plan-0

- ACRC قرارداد کاری
https://www.altaregional.org/post/performance-contract-0

جزییات بیشتر در صنعتگر برجسته
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ادامه پیام مدیر اجرایی
Lori Banales - مدیر اجرایی

از طریق فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی هماهنگ برای آینده، برای جانشینی فرد مراقب، یک برنامه درسی آموزشی و مطالب مرتبط با برنامه ریزی 
را ایجاد کرده ایم که در طی این آماده سازی مطالب، از کمک متخصصان مربوطه )مراجعین، اعضای خانواده، کارکنان( در نقش توسعه دهنده و ارائه 
دهنده استفاده کردیم. با استقبال از مشارکت و دیدگاه های جامعه، این تجربه آموزشی بسیار غنی تر شده است. عالوه بر این، کمیته مشاوره به مراجعین 
)CAC( با ایجاد محتوای ویدیویی که گزینه های مختلف زندگی را توصیف می کند، فعالیت خود را روی مسئله حمایت در بخش مسکن متمرکز کرده 

است. در حالی که تیم های برنامه ریزی، برنامه هایی را برای جایگزینی ایجاد می کنند و تدارکات زندگی مورد نظر در آینده را شناسایی می کنند، این 
ویدئوها در دسترس خواهند بود تا از آنها از طریق بحث درباره گزینه های مختلف زندگی حمایت کنند. اولین ویدئو روی زندگی مستقل تمرکز دارد و 

در وب سایت ما منتشر شده است. با افتخار اعالم می کنم که فیلمبرداری و تولید این ویدئو توسط مراجعه کنندگانی صورت گرفت که توسط سازمان 
Futures Explored/Futures Films به کار گرفته شدند. اهداف متعددی در حوزه تمرکز بر موضوع مسکن وجود دارد و ما همچنان تالش های 
خود را در این حوزه متمرکز کرده ایم. در سال گذشته، ACRC به عضویت Lanterman Housing Alliance درآمد و به منظور افزایش تعداد 

واحدها برای قشر کم درآمد در سراسر حوزه خدمات رسانی شامل ده کانتی، به گسترش همکاری با انبوه سازان مسکن ادامه می دهد. ما در حال حاضر 
دو پروژه تایید شده )Sacramento و Elk Grove( را در دست داریم و در صورت دریافت بودجه تایید شده، به دنبال اضافه کردن دو پروژه دیگر 

)Woodland و Lake of the Pines( در سال آینده هستیم. ما همچنان درباره فرآیند برنامه جانشینی در مورد نیازهای رفع نشده اطالعات جمع می 
کنیم و از آن برای توسعه منابع هدفمند استفاده می کنیم با این ایده که وقتی زمان فرا برسد، خدمات مورد نظر در دسترس خواهد بود.

عالوه بر این، ACRC با یک کارگزار خدمات دسترسی به مسکن قرارداد بسته است تا به مراجعین در استفاده از تمامی کوپن ها و منابع موجود کمک 
کند. ما همچنین از یک گروه پر انرژی متشکل از والدین حمایت می کنیم که می خواهند در سطح محلی مشارکت کنند تا افراد دچار ناتوانی های رشدی را 
در طرح مسکن کامنتی خود بگنجانند. با مشارکت جامعه، ما یک طرح توسعه منابع جامعه را ایجاد کردیم که درخواست بودجه برای شغل راهنمای مسکن 

را )Housing Navigator( نیز دربر می گیرد. این ِسَمت جهت افزایش دسترسی به مسکن مستقل و مبتنی بر جامعه و به منظور ارائه راهنمایی در 
طی فرآیند درخواست مسکن طراحی شده است.

این یک عکس فوری از کارهایی است که در مرکز منطقه ای در حال انجام است و در حالی که به استقبال از سال 2023 می رویم، این کار ادامه و 
تکامل خواهد یافت. همزمان با دانلود و در دسترس قرار گرفتن داده های سال قبل، گزارش میزان پیشرفت در تمام زمینه های برنامه استراتژیک در سه 

ماهه اول سال جدید به هیئت مدیره ارائه خواهد شد. ما مشتاقانه منتظریم اطالعات بیشتری را در اختیار قرار دهیم و یاد بگیریم که چگونه بهترین فرصت 
ها و خدمات پشتیبانی را به کسانی ارائه دهیم که از ACRC خدمات دریافت می  کنند! سال نو مبارک!

در تاریخ 30 نوامبر ACRC ،2022 یک نمایشگاه کسب و کارهای 
خرد در دفتر ساکارمنتو برگزار کرد. ما ده ها مشتری مرکز منطقه 

ای داشتیم که صاحب کسب و کارهای کوچک فروش کارهای هنری، 
صنایع دستی، کیک و شیرینی و غیره بودند. پس از خروج از دوران 

همه گیری کووید، مشتاقانه در انتظار میزبانی رویدادهای بیشتری از این 
دست هستیم.

ACRC یک نمایشگاه کسب و کارهای خرد برگزار کرد



ما از حضور SHANNON WILLOUGHBY، هماهنگ کننده خدمات دندانپزشکی به جمع کارکنان 
بالینی استقبال می کنیم.

ACRC، پیشرو در تالش برای توسعه منابع آموزش ارائه دهندگان خدمات بزرگساالن به منظور استفاده 
از شیوه های آموزشی مبتنی بر شواهد.

آیا می دانید که همه 21 مرکز منطقه ای، کارکنانی دارند که بخشی از شبکه آموزش و اطالع رسانی 
حرفه ای اوتیسم کالیفرنیا )CAPTAIN( هستند؟

کادر مرکز منطقه ای به عنوان بخشی از مشارکت خود در CAPTAIN، مسئولیت اطالع رسانی و 
ارائه آموزش در مورد اوتیسم و شیوه های مبتنی بر شواهد )EBP( در جوامع محلی را به عهده دارد. 

در سال 2019، گروه مرکز منطقه ای CAPTAIN برای حمایت از این کار کمک مالی دریافت 
 CAPTAIN )CAPTAIN Adult کرد. این کمک مالی، هزینه پروژه منابع و ارزیابی بزرگساالن

Resources and Evaluation( را که به عنوان پروژه CARE نیز شناخته می شود، تأمین 
کرد. اهداف اصلی پروژه CARE، افزایش دانش ارائه دهنده خدمات و استفاده از شیوه های مبتنی بر 

شواهد به منظور بهبود نتایج خدمات رسانی و کیفیت کلی زندگی افراد دریافت کننده خدمات بود.

 CAPTAIN که در تیم رهبری اجرایی در ،ACRC، Mary Rettinhouse متخصص اوتیسم
حضور دارد، در توسعه منابع آموزشی جدید مشارکت داشت و به عنوان تنها مربی این پروژه فعالیت 
کرد. سه مرکز مسکونی در سراسر ایالت ما برای دریافت آموزش مستقیم و همچنین پنج هفته آموزش 

مداوم انتخاب شدند. در مجموع 8 پرسنل و 7 مراجعه کننده در پروژه CARE شرکت کردند. به طور 
کلی، %92 از اهداف مراجعه کنندگان برآورده شد یا از سطح انتظار آنها فراتر رفت و ارائه دهندگان 

هم دانش خود و هم استفاده از شیوه های مبتنی بر شواهد را افزایش دادند. به منظور گسترش اجرای 
این پروژه، هر مرکز منطقه ای برای استفاده از ماژول های آموزش شیوه های مبتنی بر شواهد، هدفی 

را همراه با جوامع ارائه دهنده خدمات تعیین کرده است و تا پایان سال 2022، 12 مرکز از 21 
مرکز به هدف خود دست خواهند یافت و به بیش از نیمی از ایالت را پوشش خواهند داد.

Mary Rettinhouse، کارشناس ارشد، دارای 
،)BCaBA( بورد تخصصی دستیار تحلیلگر رفتار 

متخصص بالینی اختالل طیف اوتیسم

Shannon Willoughby 13 سال سابقه کار در زمینه بهداشت دهان و دندان دارد. او عالوه بر داشتن 
تخصص ثبت شده در رشته بهداشت دندان، دارای مدرک لیسانس در رشته بهداشت دندان است. او با داشتن 
تجربه گسترده در ارائه خدمات درمانی، مهارت های مدیریتی و داشتن شخصیتی خونگرم و صمیمی، گزینه 

ای عالی برای ارائه خدمات پشتیبانی به مراجعین است؛ مراجعینی که برای افزایش میزان دسترسی به خدمات 
دندانپزشکی با کیفیت و به موقع، به آنها خدمات می دهیم.



بخش بالینی 

امکان تعیین سرنوشت خود از طریق برنامه ریزی درمانی از قبل تعیین شده

 Coalition for Compassionate Care برای بار دوم با )ACRC( در خبرنامه ژانویه 2022، گزارش کردیم که مرکز منطقه ای آلتا کالیفرنیا
of California )ائتالف خدمات درمانی دلسوزانه کالیفرنیا( )CCCC( همکاری می کند تا از هماهنگ کنندگان خدمات، در بحث های تیم برنامه  ریزی 

پیرامون برنامه  ریزی درمانی از قبل تعیین شده و ثبت خواسته های فرد در طرح برنامه فردی )IPP( حمایت کند. با مشارکت و حمایت مداوم کمیته 
راهبری و گروه مشورتی، در راستای کسب داده ها جهت شکل دهی بهتر آموزش برای هماهنگ کنندگان خدمات، تالش هایی صورت گرفت.

 در تاریخ 13 سپتامبر 2022 پرسنل CCCC: Judy Thomas، حقوقدان و مدیرعامل، Kristine Wallach، مدیر ارشد اجرایی، و 
Keeta Scholl، مدیر برنامه، یک آموزش جامع و خیلی دقیق را ارائه کردند که بر موضوعاتی از قبیل: برنامه ریزی درمانی از پیش تعیین شده، درک 

 Thinking Ahead مسائل فرهنگی افراد، تصمیم گیری در مورد خدمات درمانی،مالحظات بالینی و موارد دیگر تمرکز داشت. محتوای کتاب کار
My Way, My Choice, My Life at the End – به روزرسانی شده است و همچنان حاوی فرم وصیت نامه پزشکی است که باید توسط افراد 

دریافت کننده خدمات مرکز منطقه ای تکمیل شود.

از زمان این آموزش، بازخورد دریافت شده مثبت بوده است، زیرا هماهنگ کننده های خدمات ابراز کرده اند که اکنون بسیار راحت تر از قبل می توانند در 
گفتگوهای مربوط به برنامه ریزی از قبل تعیین شده خدمات درمانی و ثبت اطالعات در IPP فرد و نیز ثبت خواسته های یک فرد در صورتی که ناتوان 

شود و قادر به بیان خواسته های خود نباشد و باید یک تصمیم پزشکی به موقع از طرف او گرفته شود، مشارکت داشته باشند.

از آنجایی که این یک پروژه آزمایشی بود، ACRC و همکار ما، مرکز منطقه ای )Valley Mountain )VMRC در مراحل برنامه ریزی آموزشی 
شرکت کردند. از آنجایی که این یک پروژه آزمایشی بود، ACRC و همکار ما، مرکز منطقه ای )Valley Mountain )VMRC در مراحل 

برنامه ریزی آموزشی شرکت کردند.

همکاری دوباره با CCCC باعث خشنودی بود و ما بابت تجربه و تخصص آنها در زمینه برنامه ریزی از قبل تعیین شده خدمات درمانی، خدمات درمانی 
مربوط به پایان عمر، و اشتیاق آنها برای توانمندسازی مراجعین مرکز منطقه ای در زمینه تعیین سرنوشت در برنامه ریزی از قبل تعیین شده خدمات 

درمانی سپاسگزاریم.

ACRC در جامعه ما - کارکنان سال نو HMONG را جشن گرفتند

https://www.altaregional.org/sites/main/files/file-attachments/handout_3_-_thinkingahead_english_0.pdf?1666913059
https://www.altaregional.org/sites/main/files/file-attachments/handout_3_-_thinkingahead_english_0.pdf?1666913059


کمیته مشاوره به مراجعین ویدئوی خود را برای نشان دادن "زندگی در خانه خودم" تکمیل کرد. این بخش مشتری
ویدئو مراجعینی را نشان می دهد که خدمات زندگی مستقل، خدمات حمایتی زندگی را دریافت می کنند 

و نیز مراجعینی را نشان می دهد که منابع عمومی و پشتیبانی برای زندگی ایمن در خانه خود را 
دریافت می کنند هدف این پروژه 1( افزایش آگاهی از گزینه های مسکن و 2( افزایش تعداد مراجعینی 

است که با چیدمان و هماهنگی های مورد ترجیح سکونت خود زندگی می کنند. برای تماشا به این 
https://youtu.be/mMI2iLsyuvY لینک رجوع نمایید

لطفاً جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد کمیته مشاوره به مراجعین ACRC و دسترسی به لیست 
تاریخ های جلسات آینده، به وب سایت ما مراجعه نمایید:

https://www.altaregional.org/client-advisory-committee-cac

 

 Red Dogg Walking است. من 30 ساله هستم و یک کسب و کار محلی به نام Adam Neblett سالم، نام من
Services را با موفقیت مدیریت می کنم. ده سال پیش این کسب و کار را از صفر شروع کردم. من سگ ها را راه می برم 

و به آنها غذا می دهم. اطمینان می دهم که هر روز به اندازه کافی ورزش می کنند. مشتریان من، صاحبان سگ ها و ساکن 
محله های Freeport و Land Park در ساکرامنتو هستند. چند مشتری دارم که در مرکز شهر زندگی می کنند. کسب و 
کار من محدود به این محله ها است زیرا با افتخار تالش می کنم خدمات خوبی ارائه کنم. ن به راحتی می توانم با دوچرخه، 
قطار یا اتوبوس به این مکان ها سفر کنم. من پایبند به اخالق کاری هستم که این موضوع را مدیون مادرم هستم که در من 

پرورش داد. او به من یاد داد سختکوش و »فردی زرنگ و مصممباشم.

Red Dogg Walking Services یک کسب و کار خانگی است. من در محله ای که عاشقشم زندگی و کار می کنم. 
از سال 2010 همینجا زندگی می کنم و یک هم اتاقی دارم. خدمات پشتیبانی در منزل )IHSS( دریافت می کنم و پدرم مددکار IHSS من است. من یک 
محفل خانوادگی دارم که وقتی به راه حلی نیاز دارم به آن تکیه کنم. پدرم آدم کنجکاوی است و دوست دارد همه چیز را کشف کند. وقتی در موقعیتی گیر 

می کنم، از خودم می پرسم: "بابام در این شرایط چه کار می کند؟" معموالً وقتی مکث می کنم و فکر می کنم به جواب می رسم. حیوانات به ندرت شما را ناامید 
می کنند، به همین خاطر است که من مشتاق مراقبت از آنها هستم.

در اوقات فراغت خود، از تماشای فوتبال San Francisco 49ers لذت می برم. وقتی برنده می شوند، من هم پیروزی های آنها را جشن می گیرم. اگر 
می توانستم به گذشته برگردم، دوست داشتم دکتر Martin Luther King را مالقات کنم. او از تغییر به شیوه ای حمایت می کرد که به فردی آسیب نرساند. 
من همچنین دوست داشتم باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایاالت متحده را مالقات کنم، به نظر می رسد معاشرت با او بسیار جالب است. همچنین دوست 

داشتم فرصتی برای پدرم ایجاد کنم تا با تایگر وودز مالقات کند. پدرم عاشق بازی گلف است و دوست دارم که یک روز با تایگر دیدار داشته باشد.

اگر به فکر راه اندازی یک کسب و کار هستید، این توصیه را برای شما دارم: همانطور که کسب و کار خود را توسعه می دهید، با پستی ها و بلندی هایی در 
این راه مواجه خواهید شد. تسلیم نشوید، روزی می رسد که شما کارکشته خواهید شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد Red Dogg Walking Services، با شماره 8150-548-916 تماس بگیرید.

ADAM NEBLETT - مشتری برجسته

 شرکت DREAM Theatre وارد رژه ساالنه SYLVIA BESANA HOLIDAY در 
ROSEVILLE می شود

بازیگران Dream Theater آهنگی را برای داوران و کسب جایگاه اول اجرا کردند! 
www.dtrocks.org به سایت مراجعه نمایید Dream Theater جهت کسب اطالعات بیشتر درباره

https://youtu.be/mMI2iLsyuvY
https://youtu.be/mMI2iLsyuvY
https://www.altaregional.org/client-advisory-committee-cac.
www.dtrocks.org


طرح برنامه ریزی هماهنگ برای آینده - به روز رسانی
پس از یک سال توسعه، کار گروه برنامه ریزی هماهنگ برای آینده ACRC به حدود 125 هماهنگ کننده و مدیر خدمات ACRC چهار ساعت آموزش 
ارائه کرد. ابعاد کلیدی این طرح شامل ثبت طرح جانشینی فرد مراقب در جلسه IPP برای مراجعانی است که با مراقبین سالخورده زندگی می کنند و نیز 
شامل ارائه طیف وسیعی از گزینه های زندگی در آینده در جلسات تیم برنامه ریزی است. این آموزش که عمدتاً توسط مراجعین مرکز منطقه ای، اعضای 

خانواده و ارائه دهندگان خدمات ارائه می شود، به هماهنگ کنندگان خدمات در انجام این بحث های مهم با مراجعین و خانواده ها کمک خواهد کرد.
جهت مشاهده اطالعات بیشتر و آموزش های ضبط شده به نشانی زیر رجوع نمایید:

https://www.altaregional.org/post/coordinated-future-planning-cfp-training

DISABILITY HOUSING ALLIANCE )اتحادیه مسکن افراد ناتوان(
)Disability Housing Alliance )DHA یک گروه تازه تاسیس متشکل از والدین و سازمان هایی است که به افزایش گزینه های مسکن برای افراد 

 ،)ACRC( مرکز منطقه ای آلتا کالیفرنیا ،Future For Our Kids اختصاص داده شده است. این گروه شامل )IDD( دچار ناتوانی های ذهنی و رشدی
شورای ایالتی ناتوانی های رشدی )SCDD( و )Placer Independent Resource Services )PIRS و همراهی تعداد بسیاری از والدین 

می شود. Future For Our Kids، نقطه تماس گروه و منبعی در کانتی برای والدین کودکان در سن انتقال و نوجوانان دچار ناتوانی های ذهنی و رشدی 
است که به طور منظم گردهم می آیند تا درباره برنامه ریزی در خصوص یک زندگی با کیفیت برای کودکان بزرگسال بحث و تبادل نظر کنند. این گروه 
در راستای حمایت از توسعه مداوم مسکن برای مراجعین ACRC به صورت ماهانه با مدیر خدمات اجتماعی ACRC مالقات خواهد کرد. برای ملحق 

شدن لطفا به نشانی futureforourkidsca@gmail.com ایمیل ارسال نمایید

اهداف:
ایجاد گروهی از والدین و دیگران به عنوان مدافعان محلی توسعه مسکن. 	
گسترش متحدان و قهرمانان جامعه از جمله مقامات محلی، کمیسیون های برنامه ریزی، سازمان های خدماتی و سایرین. 	
تشویق به توسعه مسکنی که مقرون به صرفه، حمایت کننده و انتخاب فرد باشد. 	

https://www.altaregional.org/post/coordinated-future-planning-cfp-training


ه روز رسانی های توسعه منابع
تغییرات منابع در سه ماهه گذشته

ارائه دهندگان جدید خدمات
تفریح اجتماعی/ باشگاه ورزشی

Dolphin Swim School Inc.

ارائه دهنده برنامه ریزی شخص محور
خدمات برای زندگی با کیفیت

خدمات روان درمانی تخصصی
RPK خدمات مشاوره و روانشناسی قانونی

)21 - 3(
RPK خدمات مشاوره و روانشناسی قانونی

)21 و باالتر(
Milotz شرکت خدمات روانشناسی

پشتیبانی / مداخله رفتاری مراجعه کننده / ولی
Early Days مرکز اوتیسم

خدمات مشاوره
Jessie Ott

The Next Step Therapy
Center for Holistic Psychology

مرکز RES برای بزرگساالن
Cister’s Loving Care Home II

Nicobella Home Care Inc.
Ella Rose Care

Bella Hills Care Home
Bestlife - Eastside

Vineyard Home Care Inc
Milestone Care Home Inc

تحلیلگر رفتار
Moving Mountains LLC

Impact Behavior Analysis & Solutions

 رهنمود جدید DDS که روی برنامه های روزانه ، خدمات زندگی مستقل، خدمات 
استخدامی و خدمات روزانه سفارشی تاثیر می گذارد

اداره خدمات رشدی، اخیراً بخشنامه های جدیدی را منتشر کرده است که باید مورد توجه هزاران مشتری ACRC قرار گیرد که خدمات آنها در طول 
همه گیری COVID-19 تغییر کرده است. این بخشنامه ها، پایان خدمات جایگزین غیرمسکونی را نشان می دهد که از 1 ژانویه 2023 اجرایی می شود. 

عالوه بر این، این اداره این امکان را فراهم می اورد که تا 31 دسامبر 2023 برنامه روزانه، برنامه های مشابه برنامه روزانه )مانند برنامه های اشتغال( 
و خدمات زندگی مستقل، از راه دور )از طریق تلفن یا کامپیوتر( ارائه شوند. در نهایت، DDS اسنادی را برای ساده سازی و استانداردسازی فرآیند شروع 

 خدمات روزانه سفارشی منتشر کرد. از طریق سایت زیر می توانید به بخشنامه های DDS به مراکز منطقه ای دسترسی یابید: 
https://www.dds.ca.gov/rc/regional-center-directives/. توصیه می کنیم موارد زیر را بررسی کنید:

1 دسامبر 2022 خدمات جایگزین غیر مسکونی 	
خدمات روزانه سفارشی 1 دسامبر 2022 	

	 A پیوست
	 B پیوست

23 نوامبر 2022 خدمات از راه دور – برنامه های روز و خدمات زندگی مستقل 	

حمل و نقل
Med Star - درخواست ارائه دهنده

آسیب شناسی گفتار
Stephanie Garo - درخواست ارائه دهنده

مسکونی 
Warner’s Family Home شماره 2 – محل مرکز تغییر یافت 

Cadway Home - محل مرکز تغییر یافت

ارائه دهندگان خدمات که تعطیل شدند

https://www.dds.ca.gov/rc/regional-center-directives/.
https://www.dds.ca.gov/rc/regional-center-directives/.


SC MAHLET TAREKEGN ما باید به اشتراک بگذاریم - مسکونی
نام من Mahlet Tarekegn است. من در اتیوپی، شرق آفریقا به دنیا آمدم و بزرگ شدم. اتیوپی زادگاه قهوه تلقی می شود و من برای به اشتراک گذاشتن 
فرهنگ خود و میزبانی مراسم قهوه خوری اتیوپی با همراهی همکارانم در مرکز منطقه ای آلتا هیجان زده هستم. مراسم قهوه خوری اتیوپی بخشی از زندگی 
اجتماعی و فرهنگی است که معموالً 2 تا 3 ساعت به طول می انجامد. دعوت از شخص برای حضور در مراسم قهوه خوری، نشان دهنده دوستی یا احترام 

تلقی می شود و نمونه ای از مهمان نوازی مردم اتیوپی است. از همه مهمتر ، مراسم قهوه خوری، نقش درمانگری نز دارد و بهترین روش برای برقراری 
روابط اجتماعی و معاشرت تلقی می شود، زیرا مردم گرد هم می آیند تا گپ بزنند و در جریان زندگی هم قرار بگیرند.

به روز رسانی اطالعات کمیته مشاوره ارائه دهنده
کمیته مشاوره ارائه دهنده خدمات )PAC( برای ارائه مشاوره، راهنمایی، توصیه ها و کمک های فنی به مرکز منطقه ای و هیئت مدیره در خصوص مسائلی 

که بر جامعه ارائه دهندگان تأثیر می گذارد، وجود دارد. کمیته مشاوره ارائه دهنده خدمات )PAC( همچنین در راستای پشتیبانی از ارائه دهندگان موجود و 
توسعه گزینه های خدمات با کیفیت در منطقه ما فعالیت می کند. برخی از مواردی که در حال حاضر روی آنها کار می کنیم عبارتند از:

● انتقال و خروج از خدمات جایگزین	
● حل مشکل مسائل نیروی کار	
● بررسی مالی: تسریع در اجرا؛ پرداختن به مشکالت مربوط به نرخ های زندگی حمایت شده و زندگی مستقل	

ملحق شدن به کمیته مشاوره ارائه دهنده خدمات را در نظر بگیرید
PAC به دنبال استخدام و جذب اعضای جدید است! از تمامی ارائه دهندگان برای پیوستن به PAC استقبال می شود. PAC به منظور معرفی کل شبکه 

ارائه دهندگان ACRC به بهترین نحو، به طور ویژه در صدد افزودن ارائه دهندگانی است که خدمات زیر را ارائه می دهند: خدمات تخصصی )فیزیوتراپی، 
کاردرمانی، تحلیل رفتاری کاربردی، گفتار، و غیره(، خدمات مداخله زودهنگام یا کودکان، خدمات مسکونی، و خدمات خانه داری یا دستیار شخصی. ما 

همچنین به دنبال نمایندگی از 10 کانتی ACRC هستیم. ارائه دهندگانی که عالقه مند هستند باید به جلسات ماهانه PAC که در دومین پنجشنبه ماه از ساعت 
 Brenda Smith 9:30 صبح تا 11:30 صبح برگزار می شود ملحق شوند. متقاضیان می توانند به صورت آنالین یا شخصا با حضوردر اتاق کنفرانس

به ما بپیوندند. ارائه دهندگانی که در 7 جلسه یا بیشتر از آن حضور پیدا کنند، جهت ارائه درخواست برای عضویت رسمی PAC واجد شرایط هستند. 
می توانید به صورت انالین با رجوع به سایت https://www.altaregional.org/provider-advisory-committee-pac، اطالعات بیشتری 
درمورد PAC کسب نمایید. همچنین درصورت داشتن سواالت بیشتر می توانید از طریق نشانی eciampa@ucpsacto.org با رئیس کمیته توسعه 

PAC، Eric Ciampa، ارتباط برقرار کنید.

https://www.altaregional.org/provider-advisory-committee-pac
https://www.altaregional.org/provider-advisory-committee-pac
https://www.altaregional.org/provider-advisory-committee-pac
https://www.altaregional.org/provider-advisory-committee-pac


ACRC بر اساس اعداد
آیا می دانید که ACRC با افزایش حدود 1000 مشتری در سال در حال رشد است؟

در اینجا افرادی که به آنها از 8 دسامبر 2022 خدمت می کنیم، ارائه شده است:
Early Start )برنامه شروع زودهنگام( - 2311

Lanterman - 25668 مشتریان
مجموع: 27979 مشتر

 نمایه صنعتگر برجسته - 
MATTHEW DUFF-KELLY BOMB’OS

شکالت داغ و بمب گیالسی داغ

روز بابا نوئل 2022

نام من Matthew Duff – Kelly است. من کسب و کار Bomb’os را در دسامبر 2020 شروع کردم. 
من این کسب و کار را به عنوان راهی برای کسب تجربه در مورد شروع و حفظ یک کسب و کار شروع 

کردم. هدف من این است که کسب و کارم من را از لحاظ مالی تامین کند. من دسرهایی با مضمون تعطیالت 
را می فروشم و دسرهای بمبی آماده می کنم.

هدف ما به عنوان یک شرکت این است که فراتر از مرزها پیش برویم و دسرهایی خوشمزه و خاطره 
انگیز بسازیم. هدف ما این است که مردم پذیرای دسرهای خوشمزه جدیدی شوند که تزئینات آنها متناسب با 

تعطیالت متغیر است.

منو:
بمب های هات کوکو – ترکیب خانگی هات کوکو، Tooth Fairy، شکالت های آب شدنی

 mduffkelly@yahoo.com به آدرس Matt چگونه می توانیم کار شما را بخریم؟ ارسال ایمیل به 
صفحه اینستاگرام


