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ALTA CONNECTIONS
Ang Apat sa isang taon na Kliyente, Tagapagkaloob ng Serbisyo, at Bagong Tauhan na Newsletter

Dagdag sa aming Natatanging
artista na si Cindy Misner
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MENSAHE NG EHEKUTIBONG DIREKTOR
Ehekutibong Direktor Lori Banales
Maligayang Bagong Taon! Ang ika-1 ng Hulyo ay naghuhudyat ng bagong
piskal na taon sa budyet ng estado na nagpapahayag ng ilang bagong mga
inisyatibo na sumusuporta sa aming komunidad ng mga kliyente sa sentro
ng rehiyon, pamilya, nagbebenta at tauhan. Ang estado ay nagsagawa ng
pangako sa mga hakbaang kasama ang budyet ng taon upang panatag ang
mga manggagawa, mabawasan ang maramihang bilang ng kaso, mapataas
ang mga oportunidad para sa pagsama, pagpapabuti ng pagdadamayan,
at magtuon sa maagang suporta sa mga bata, ngunit marami pang iba! Sa
susunod na ilang mga buwan, ang Alta California Regional Center (ACRC) ay
makikipagtulungan sa Department of Developmental Services (DDS) upang
maisakatuparan ang mga inisyatibong ito na may intensyon ng pagpapabuti
sa mga buhay ng aming binibigyang ng serbisyo at suporta.
Habang nasa atin ang bagong piskal na taon, ang nakaraang piskal na taon
ay nagsara sa dulo ng Hunyo na may natatandang tagumpay. Ang mga Lupon
ng Direktor ng ACRC ay nagtrabaho sa aming komunidad at tauhan upang
mabuo ang madiskarteng plano na nagtakda ng direksyon ng palatuntunan
para sa among sentro ng rehiyon sa susunod na tatlo at kalahating taon.
Sakop ng planong ito ang mga prayoridad sa komunidad sa pamamagitan ng
mga nakatuon na mga aktibidad na magdudulot ng positibong kinalalabasan.
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MENSAHE NG EHEKUTIBONG DIREKTOR - KATULOY
Ehekutibong Direktor - Lori Banales
Habang binabasa ang newsletter na ito, malalaman mo ang apat na estratehikong lugarn na nakatuon sa:
1. Kliyente at Suporta sa Pamilya
2. Hanapbuhay
3. Pabahay at Opsyon ng Pamumuhay
4. Pagsama at Pakikilahok sa Komunidad
Patuloy na lumalaki ay nagbabago ang aming sistema ng sentro ng rehiyon. Kami ay may maraming oportunidad na
mapabuti ang aming mga serbisyo at suporta at isinasagawa sa pagpapasalamat sa estado sa paggawa nitong mga
pamumuhunan
Narito para sa mabuting taon!

SPOTLIGHT NG TAUHAN
Si Rima Cornish ay sumali sa Alta bilang ating Deaf and Hard of Hearing (DHoH) na
Koordinator nitong nakaraang Enero. Si Rima ay lumaki sa isang pamilya ng mga
bingi; siya ay ika-5 na henerasyon ng mga bingi at gumagamit ng American Sign
Language upang makipag-usap Si Rima ay may Bachelors degree sa Pag-aral ng
Pamilaya at Bata at may Masters Degree sa Edukasyon ng mga Bingi Ang kanyang
kahiligan ay ang pagtrabaho sa mga pamilya na nagbibigay ng suporta, pagkilala
sa mapagkukunan at pagudyok na sumali sa kanilang minamahal na DHoH. Bago
sumali sa Alta, nagtrabaho si Rima sa sistema ng paaralan na may DHoH na mga
bata at sa ating komunidad ng mga nagbebenta bilang isang coach na trabaho.
Ang papel ni Rima sa Alta ay:
• Magbuo at magsubaybay ng mga mapagkukunan para sa aming kliyente na DHoH.
• Magbigay ng mga pagsasanay sa tauhan ng Alta, tagapagkaloob at komunidad na nagtratrabaho sa mga klieynte na DhoH.
• Magbigay ng konsultasyon para sa Koordinator ng Serbisyo at Kuponan ng Pagplaplano.
• Magbigay ng konsultasyon para sa mga Serbisyo ng Tagapagkaloob na interesado sa pagbibigay ng mga kliyente na DHoH.
Makipag-ugnay kay Rima kung nais na malaman: rcornish@altaregional.org

KAILANGAN NATING
MAKIBAHAGI….
Isa sa mga residenyal na koordinator
ng serbisyo sa opisina ng Sacramento,
Sean Elliot, ay nakakumpleto ng bagong
orientasyon bilang isang empleyado. Upang
pasalamatan ang mga nagsanay at ang mga
tauhan na umaanino , siya ay nagdala ng mga
cookies sa ACRC›s logo, isang pambihirang
detalye, sa kanila.
Kailangn natin ibahagi ang larawan ng
Direktor ng ACRC ng Serbisyo sa Kliyente
Mechelle Johnson sa isa sa mga pambihirang
Alta-logo na cookies.

Mabuhay, Sean!
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ACRC 202- 2025 ESTRATEHIYANG PLANO
Ang ACRC ay nasa proseso ng pagbuo ng tatlong taon na estratehiyang plano para
sa aming ahensiya. Nais namin na pasalamatan ang trabaho ng mga miyembro
ng lupon, statkeholders, at tauhan sa pagbuo ng planong ito. Upang makita ang
pinakabamuting balangkas ng aming plano sa apat na Estratehiyang Nakatuon na
Lugar, tignan ang sipi mula sa plano ng panimula Ang buong Planong Estratehiya
ay makikita sa aming website. altaregional.org
Kasama ang Estratehiyang Plano ang sumusunod na apat na Estratehiyang
Nakatuon na Lugar:
Kliyente at Suporta sa Pamilya – feedback mula sa kliyente at nagbibigay ng tuon
sa kliyente at pamilya ang kahalagahan ng pleksibilidad at nakasentro sa tao na
mga serbisyo kapag sumusuporta sa mga indibidwal na naninirahan sa mga lugar
ng tahanan. Pagbigay ng linkage na maggamit ng komunidad sa mapagkukunan ay
nabigyan pansin din.

Hanapbuhay – ito ay nanatili na nasa mataas na prayoridad para sa California
pati na rin para sa sentro ng rehiyon. Nais na makibaka at magbigay sa maraming
makabuluhan na paraan. Nais nila ng mga oportunidad na magplano at maghanda
para sa hanapbuhay habang nasa paaralan at sila ay naghahanap ng mga sentro ng
rehiyon na makabuo ng mga posibilidad.

Pabahay at Opsyon sa Pamumuhay – pagtukoy sa ibat-ibang uri ng pabahay at
opsyon sa pamumuhay na maaaring makayanan ng mga tao na maaaring maaccess at sa mga komunidad na nais manirahan ng mga tao. Dagdag dito, pagbuo
ng makabagong mga hakbang upang maresolbahan ang kakulangan sa tauhan.

Pagsama at Pakikisama sa Komunidad – ang aming komunidad na makibahagi
sa kahalagahan ng pagsama at pakikisama at ano ang ibig sabihin nito sa kanila.
Pagkakaroon ng access sa impormasyon ng sentro ng rehiyon sa kanilang piniling
wika ay kritikla sa pagsuporta sa pagpili at mga oportunidad. Pagpapabuti ng
pagsisikap sa pagdadamayan sa mga komunidad kung saan ang mga tao ay
madalas na bumubuo ng visibility at bumubuo ng tiwala. Pagbuo ng intensyonal at
makabuluhan na koneksyon na access sa aming catchment area na nagpapalawak
sa aming tagumpay ng serbisyo.
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KLIYENTE
KORNER

Ang ACRC›s Client Advisory Committee (CAC) ay nagkikita
siyam na buwan sa isang taon, kasalukuyang nasa hybrid
na pormat. Ang puno ng Komite ay si Amy Lampe. Ang
larawan na ito ay mula sa Hunyo 14, 2022 na CAC na
Pagpulong.
Binuo ang ACRC ng Estratehiyang Plano, nagpakita ng
malakas na interes ang CAC sa pagsuporta sa Estratehiyang
Pagplaplano na Nakatuon sa Lugar ng Pabahay. Nagpasa
ang ACRC›s CAC na nais nilang maglagay ng ilang maiksing
mga bidyu upang talakayin ang ibat-ibang mga pagaayos.
Ang ACRC ay mag-uupload ng mga bidyu sa aming YouTbe
channel at aming ibabahagi ito sa aming webiste. Ang
Service Provider Futures Explored ay nakatuon sa film at
media na serbisyo at nagsimula na sa pagpapayo sa aming
CAC sa proyekto na ito.
Para sa karagdgang impormasyon tungkol sa ACRC›s CAC
at listahan ng darating na petsa ng pagpupulong, bumisita
sa aming website sa : https://www.altaregional.org/clientadvisory-committeecac

SPOTLIGHT NG KLIYENTE
Ang pangalan ko ay si Stephanie. Habang nag-aaral ng masters’ degree , ako ay nag-aral nang
mabuti ng ableism. Ang ableism ay ang pag-aapin laban sa mga tao na may ibat-ibang abilidad.
Ito ay maaring diskrimiasyon, prejudice, at pre-judgemt tungo sa mga tao na may ibat-ibang
abilidad, dahil sa panlipunag lokayson ng kapansanan na mga indibidwal na wala sa mga
grupo na may pribelehiyo Ang ableism pareho sa ibang pag-aapi: tulad racism at sexism. Ito a
maaaring ipakita sa pamamagitan ng ideya, sobrang pangkaraniwan, ugali, microoagression.
At/o balakid sa kapaligiran, tulad ng walang abilidad na maacess.
Ang ableism ay nakakabigo, lalo na sa mga tao na may ibang abilidad. Ako ay nakabuo ng mga
paraan upang makaangkop para sa aking sarili at sa iba sa ibang mga abilidad at sa kanilang
sistema ng suporta.
• Magsalita ka! Kahit na ang mga gawain ng ableism ay nakikita sa atin, maraming mga tao ay hindi mapalad na alam
na sila ay may ableism. Tayo ay may oportunidad na mapangaralan ang mga tao. Partikular, maaari natin turuuan
sila kung ano ang ableism at ang kanilang ginawa ay ableism Kailangan natin na maging banayad ngunit diretso.
Hindi natin kailangan na husgahan sila.
• Pakikiramay sa sarili. Kailangan natin na magsanay ng pakikiramay sa sarili pagkatapos na matamaan ng ableism.
Ang ableism ay nagdudulot ng hindi mabuting emosyon, kaya ang pansariling pakikiramay ay nagbibigay sa atin ng
kabutihan.
• Alamin na ang ableism ay isang panlipunang isyu. Tulad ng racism at sexism, ang pinakaugat na isyu ay ang ating
lipunan. Ang ilang mga tao ay nagsasany ng ableism dahil nais nila na maging masama, ngunit maraming mga tao
ang hindi nakakaalam na ang kanilang ginagawa ay nakakasakit. Ito ay hindi isang palusot; ngunit, napagtanto na
ang isyu sa lipunan ay nakakatulong sa atin na magkaroon ng pakikiramay sa karaniwang sangkatauhan.
Upang makahanap ng karagdagang mapagkukunan, maaaring bumisita sa aming website sa: wevegotsmarts.com
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KLINIKAL NA KORNER
Analyst ng Inilapat na Ugali ng ACRC
Alam mo ba na ang ACRC ay may kuponan ng Lupon – Sertipikadong Analyst ng Pag-uugali
na tumutulong sa mga kliyente at kanilang plinaplano ang mga kuponan sa maraming mga
paraan?
Sila ay nagbibigay ng patuloy at madalas na kaso ng pagbigay ng suportang pagkonsulta
para sa mga koordinator ng serbisyo sa mga kliyente mula sa Maagang Simula sa mga
nakakatanda – dahil sa pangakaraniwang isyu na meron sa aming mga kliyente. Ang aming
analyst sa pag-uugali ay madalas na dumadalo sa pagplapano ng kuponan upang talakayn
ang mga bumabalakid na pag-uugali at magrekomenda ng serbisyong suporta na kasam
anag mga pagsasanay na base sa ebidesya sa pagbigay ng serbisyo.
Ang aming kliyente ay may malawak na balakid sa pag-uugali na nag-iiba sa gaano kalala at
nakakaapekto sa pagiging malaya. Maaaring kasama nito, ngunit hindi limitado sa: pisikal
na pananalakay, paggalit na pasalita, pagsira sa ari-arian, tantrums, pananakit s a sarlili,
pampapasigla sa sarili na ugali, pica, pagtatanan, atbp. Habangg kinokonsulta ng ating
analyst sa pag-uugali ng ating koordinator sa serbisiyo, ang mga magulag o tagapagbigay
ng aruga, at isaalang-alang ang kalubhaan ng ugali at inidbidwal na kailangan ng mga
kliyente, madalas nilang inoobserbahan ang mga kliyente sa kanilang inidbidwal o lugar
na tahanan ng pamilya. Direktang obserbasyon ang tumutulong sa kanila sa pagbigay ng
nararapat na (mga) rekomendasyon sa mga kliuente at kuponan ng nagplaplano upang
makonsidera ito.
Ang ibang papel sa loob ng kanilang tungkulin ay suriin ang pag-unlad ng mga kliyente
habang tinatanggap ang kasalukuyang serbisyo. Maaaring kasama ang mga serbisyo na
ito ang: interbensyon sa ugali, pagsasanay sa nalalapat na kakayahan, pagsasanay sa
panlipunag kakayahan, at ang pagsuri sa plano ng interbensyon sa ugali para sa mga
kliyente sa mga pasilidad ng pangangalaga sa komunidad.
Dagdag dito, ang ibang lugar kung saan ang analyst sa pag-uugali ay nagbibigay ng suporta
ay sa pagsasanay. Sila ay bumubuo at nagbibigay ng pagsasanay para sa koordinator ng
serbisyo at mga nagbebenta.
Ang analyst sa pag-uugali ay may malaking tungkulin sa pagsuporta sa mga kliyente na
aming pinagsisilbihan. Kung ikaw ay nay pag-alala tungkol sa ugali ng kliyente at kailangan
ng suporta, makipag-ugnay sa koordinator ng serbisyo upang talakayin ang posibilidad ng
pangangailngan ng konsultasyon ng pag-uugali.
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MGA PAGBABAGAO SA ABOT-KAYANG PAGPAPABUTI NG PABAHAY

https://mirasolvillage.net/
Matatagpuan sa hilaga ng dowtown Sacramento sa Richards
Boulevard, ang Mirasol Village Development ay may 15 na
napondohan ng DDS na mga yunit na nakalaan para sa mga
kliyente ng sentro ng rehiyon. Nakacap ang renta at utilidad
ng 30% ng kita ng kliyente. Halos 30 na naitukoy sa nakaraan
na mga kliyente ng sentrong rehiyon ay nakararanas ng
pinal na prosesong pagpili sa Obtubre 22. Ang First STEP
Abangan!
Housing Services access ay tumutulong sa mga aplikante
Nobyembre 2022
habang sila ay nangangalap ng mga dokumento na kanilang
kailangan sa pag-aplay sa isa sa mga 15 na yunits.

https://ablelightvillage.org/community-locations/elk-grove/

Ikinagagalak na ianunsyo ng ACRC na ang nakamit na DDS sa ating piskal na taong 21/22 na kahilingan sa pagpopondo
ay bumuo ng 21 na set maliban sa mga yunit sa AbleLight Village sa Elk Grove malapit sa interseksyon ng Laguna
at Bruceville. Ang proyekto na ito ay nagdagdag ng 84 na pabahay na yunit sa kasalukuyang Light of the Valley na
simbahan na ari-arian. Ang oportunidad na abot-kayang pabahay na ito at maililipat sa mga petsa ng 2025. Maguumpisa ang mga aktibidad ng pagrerenta sa 2021. Ang mga renta at ulitidad ay maitatalaga sa 30% ng kita ng kliyente.
Ang katuwang sa pagbuo ng proyekto na ito ay ang The John Stewart Company.
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PAGBABAGO SA PAGBUO NG PINAGKUKUNAN
Pagbabago sa pinagkukunan sa huling apat na buwan ng taon

Bagong Tagapagkaloob ng Serbisyo
SERBISYONG INTERDISCIPLINARY NA PAGTATASA
Lincoln Training Center

RESIDESNYAL NA PASILIDAD NG MGA
ADULTO
Goldenlife, Inc.

ESPESYALISTANG TERAPYUTIKO SVS
Dr J and Assoc Psychological Svs

SERBISYONG INDEPENDENTENG
PAMUMUHAY
Tahoe Ability Program

PHYSICAL THERAPY
Christina Estrem, PT, DPT

Spotlight ng Tagapagkaloob ng Pagaabiso na Komite
Si Lindsey Dyba ay kasalukuyang Puno ng Programs for Futures Explored Sa tungklin na ito
pinamamahalaan niya ang proramang Futures’ 17 mula sa Pang-araw na mga Parograma sa
mga tao na kailangan ng malubhang medikal na interbensyon sa Sumusuportang Hanapbuhay.
Inumpisaha niya ang kanyang karera sa I/DD na laranang sa Futures noong 2004 bilang isang
Job Coach at nagkaroon ng mga responsibilidad sa ibat-ibang laranang mula noon.
Masaya si Lindsey at nagpapasalamt na mapili na Katuwang na Puno ng PAC. Ikinagagalak niya
na makipagtulungan kay Michelle Ramirez upang makamit ang layunin ng PAC sa pagbigay
ng boses sa mga komunidad ng tagapagkaloob at pagsilbi sa mga pinagkukunan ng ibang
tagapagkaloob. Habang patuloy na nagbabago at umaayos ang maraming mga pagsubok at
mga balakid na ating kasalukuyang hinaharap, inaasahan ni Linsey na dalhin ang matatag na
kolaborasyon sa pagitan ng Alta at mga Tagapagkaloob na nabuo sa nakaraang taon.

Pinasarang Tagapagkaloob ng Serbisyo
SUPORTA MULA SA MAGULANG SVS
Pagsasanay Tungo sa Pansariling-Pag-asa
SENTRO NG AKTIBIDAD
Pagsasanay Tungo sa Pansariling-Pag-asa CASS
SERBISYONG INDEPENDENTENG PAMUMUHAY
Pagsasanay Tungo sa Pansariling-Pag-asa

RESIDENSYAL
H Patterson Family Care Home – Namatay na ang Nagbebenta
Dalton Van Striver Care Home - Kahilingan ng Nagbebenta
Cerezo Care Home - Kahilingan ng Nagbebenta
SERBISYO NG TAGASUPORTA SA PAMILYA
Sebisyong Nangangalaga sa Bahay – Kahilingan ng Nagbebenta
SERBISYONG NAGPAPAYO
Susan Trunnell MFCC LLC – Retiradong Nagbebenta

Sinanay Tungo sa Pag-asa sa Sarili na nagsara ang lahat ng mga
programa sa maliit na abiso dahil sa hindi mabilang na pinansyal
na kahirapan na hinaharap ng kompanya. Ang ACRC ay nagsagawa
ng dalawang pampublikong pagpupulong kasama ang mga
nakaraang mga kliyente at miyembro ng planong pagpupulong.
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ACRC SA BILANG
Alam mo ba na ang ACRC ay lumalaki ng halos 10000 na kliyente kada taon?
Narito ang aming pinagsisilbihan hanggan Hunyo June 14, 2022:
Maagang Nagsimula - 2,373
Lanterman na mga Kliyente - 25,119
Kabuuan = 27,492

COLUMBUS ORGANIZATION – EMERHENSIYANG PAGREHISTRO SA MGA TAUHAN
Pumasok sa kontrata ang Alta California Regional Center sa Columbus
Organization upang mapamahalaan nang buong estado ang Emerhensiyang
Pagrehistro sa mga Tauhan Ang Department of Developmental Services (DDS)
ay nagtatag ng rehistro na ito upang suportahan ang serbisyo ng sentro ng
rehiyon na naghahanap ng tauhan sa panahon ng emerhensiya, tuladn g mga
sunog at pagbaha. Bumisita sa : https://www.altaregional.org/emergencypagrehistro sa tauhan para sa karagdagang impormasyon. Kasama ang
YouTube na bidyu ng presentasyon ng kuponan ng pagbuo ng pagrehistro.
Kung ikaw ay isang tagapagkaloob ng serbisyo na interesado na makilahok
sa pagrehistro o makakuha ng tiyak na mga sagot sa katanungan, makipagugnay sa:
Julie Flannery – Columbus Organization jflannery@columbusorg.com
Beth Reiniger - Columbus Organization breiniger@columbusorg.com
Aaron Christian – DDS Aaron.Christian@dds.ca.gov

NATATANGING PROFILE NA ARTISTA
Pangalan: Cindy Misner
Mula sa ARC of Placer County›s Studio 700: Si Cindy ay isa sa
mapagmahal na babae sa ikinagagalak na makilala. Siya ay mapagaruga at mabait sa sinuman na kanyang nakilala. Siya ay may sanay
na paraan ng pagpresenta sa kanyang sarili at pagtalakay sa kanyang
sariling sining. Ang paboritong gamit sa sining ay ang beading,
pagpintura at pagguhit. Siya ay naghanap ng kanyang sariling paksa
at naglagay ng kanyang sariling estilo sa mga ito. Siya ay naging busy
sa klase sa Zoom at pagbuo ng kanyang sining nang mag-isa.
Sa nakaraang dalawang taon na siya ay nakikilahok sa alternatibong
serbisyong programa siya ay hindi lamang nagpintura at gumuhit ng
pangkaraniwang mga sining ngunit siya rin ay nagtanin ng puno ng
avocado, nagtanim ng mini succulent na taniman at gumawa ng mga
gawa sa kamay na bagay sa bahay. Si Cindy ay isang kababaihan na
maraming talento at interes. Si Cindy ay isang napakapositibong tao
sa Arc of Placer County’s Studio 700.
Paano namin mabibili ang yoyng trabaho? Contact Studio 700
Program
Direkor Marie Wecker via email. mwecker@placerarc.org
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