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

MENSAHE NG EHEKUTIBONG DIREKTOR

May Karagdagan sa
itinampok na artistang si
Jemel Williams pg. 8

Ehekutibong Direktor Lori Banales

Ang Taglagas ay nasa tabi lamang at sa pagbabago ng panahon, may
panibagong enerhiya at nakatuon sa pangako na ilipat ang maraming
mga inisyatiba ng ahensiya sa susunod na yugto. Kami ay bumuo ng ilang
mga planong aktibidad na sinadyang natugma sa mga layunin sa aming
Estratehiyong Plano, Kontrata ng Pagganap at maibubunyag sa hinaharap,
ang Mga Hakbang sa insentibo sa Pagganap sa buong esatado. Naibahagi
ng aming komunidad kung ano ang mahalaga sa kanila at naisama ng ACRC
ang marami sa mga mungkahi na ito. Kami ay nagpapasalamat sa ating
mga stakeholders na kasanib sa proseso at nagbibigay ng kontribusyon
sa ating pagplaplano sa hinaharap. Sa susunod na dalawang buwan,
magbibigay ang ACRC ng bagong buod sa mga aktibidad ng Kontrata ng
Pagganap na naitukoy sa nakaraang taon at tanungin ang aming komunidad
na maghandog ng karagdagang feedbeek upang konsiderahin habang
binubuo ang bagong aktibidad upang suportahan ang mas mabuting
kinalalabasan sa buong mga hakbang ng mga polisiya na naitukoy ng
estado. Kami ay nagtalaga ng email upang makatanggap ng mga pagpuna:
performancecontractfeedback@altaregional.org. Maibabahagi ng planong
burador sa Nobyembre, 2022 Konseho ng Pagpupulong nga mga Direktor
Ibibigay ang Pampublikong abiso.
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MENSAHE NG EHEKUTIBONG DIREKTOR - KATULOY
Ehekutibong Direktor – Lori Banales

Habang kritikal ang mga inisyatibo na nagbibigay pagpapabuti sa kalidad sa ACRC, pati na rin ang koneksyon sa
pagitan ng renewal ng enerhiya at nakatuon sa pangako sa aming tauhan. Sa Agusto, tayo ay nagsama-sama
sa ating kauna-unahan, personal na Pagpupulong ng Lahat ng mga Tauhan mula Mayo, 2019. Ang araw na iyon
ay nakakamangha! Tayo ay nagsaya na nagsama-sama sa mga kasamahan na hindi nagkita ng ilang buwan
o pati taon, habang tinatanggap ang oportunidad na matugunan ang maraming mga empleyado na inupahan
mula Marso, 2020. Ating pinagdiriwang ang taon ng serbisyo, itinapok ang mga kliyente na humanga sa atin sa
kanilang mga talento at nagsiksik ng ilang pagkakaton ng pagsasanay. Tayo ay natapos ng pagpupulong na may
tanghalian at patuloy na pagdiriwang. Ang pagsama-sama nang harapan ay nagbigay ng halaga sa mga relasyon
at kapangyarihan sa ating komunidad ng manggagawa. May idinagdag na antas ng kasiyahan sa kapaligiran na
maaaring maidagdag higit sa pagbabago ng panahon.

SPOTLIGHT NA KLIYENTE – ANG MGA BAYANI AY NASA MARAMING SUKAT
Koordinator ng Serbisyo ng Opisina ng Placerville - Diane Morris

Isa nanamang gabi sa pamilya sa tahanan noong ang
isang 5 taon na si Matthias, isang Alta na kliyente na may
autism, ang nakakita sa kanyang lola “Gaga” na umuubo
nang malakas at nahihirapan na huminga. Siya ay kumilos
agad at tumawag sa 911 at ginising ang kanyang ina at
sinabi na si Gaga ay hindi makahinga at siya ay tumawag
ng tulong. Dumating ang paramedics at nakita si Gaga,
na may diabetes, na may antas ng blood sugar na mahigit
sa 800 at sa susunod na 30 na minuto siya ay maaaring
maging coma kung walang dumating na tulong. Itinakbo si
Gaga sa ICU na ospital at nasa ospital ng 4 na araw.
Umiyak si Matthias noong kinuha ang kanilang lola at
pumunta ang mga bumbero at pinasalamatan siya sa
kanyang ginawa at binigyan siya ng isang sticker na siya
ay isang Junior na Bumero sa ngayon. Nakauwi si Gaga sa
bahay at ang pamilya ay nasiyahan sa nagawa ni Matthias
at kung paano siya gumanap sa emerhensiya. Nagkumento
ang nanay ni Matthias na alam ni Matthias na maaari
siyang magpahayag at binibigyan niya ng kredito ang ABA
na serbisyo na meron siya sa mga taon na nakatulong sa
pagbuo ng kanyang kakayahan at kaalaman, dagdag sa
lahat ng mga dedikadong pagsisikap at suporta na ibinygay
ng kanyang pamilya. Isa nanamang natatanging mumeto
sa buhay ng isa sa ating mga kliyente. Isang pagmumunimuni ng kalakasan at mga posibilidad sa ating lahat.
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SPOTLIGHT NG LAHAT NG TAUHAN

Lahat ng Pagpupulong
ng Tauhan
Pagdiriwang ng mga Anibersaryo
20 na taon

10 taon

30 na taon
25 na taon

35 na taon

15 na taon

Pagsasagawa ng mga Memorya

Dagdag na Pag-aaral

Agusto 2022
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SPOTLIGHT NG KLIYENTE
MATT HARMETZ

Kamusta sa Lahat, ako ay si Matt Gareth Harmetz. Ako ay 30 na tong gulang at sa nakaraang mga buwan, ako ay
nasa proseso ng pagsulat ng isang libro ng aking mga karanasan sa neurodiversity, Dyspraxia, at Autism. Ako ay
laging inspirado at nauudyok sa pamamagitan ng pansariling tulong na mga libro. Katatapos ko lang na magbasa
ng dalawang libro na isinulat ng may-akda na si Devon Price: Ang “Laziness Does Not Exist,” at “Discovering
the New Faces of Neurodiversity Unmaking Autism.” An dalawnag libro na ito sa partikular ay nagbigay ng
inspirasyon sa akin na piliin ang “ daan na mas kaunting lalakbayin” at naging sarili kong tagapagtaguyod at isang
tagapagtaguyod sa iba.
Pagkatapos ko UC Berkeley, ako ay nagtrabaho sa isang malaking hotel/casino sa Las Vegas sa kanilang
programa na pamamahala sa pagsasanaya. Ang trabaho ay nakakapagod dahil karamihan sa mga ministeryal na
gawain ay mahirap sa Autism at Dyspraxia. Ako ay masyadong nalungkot at hindi naging kliyente sa rehiyonal na
sentro sa panahon na iyon – at hindi alam saan makakakuha ng tulong.
Sa huli, nakilala ko ang Mind Institure at nagbago ang aking buhay. Ako ay nagboluntaryo para sa Fly Brave
Foundation at nagturo ng pampublikong pakikipanayam at naging coach sa buhay sa mga kasamahan. Ag aking
hindi makakalimutang pakikipagnayam ay ang pagsasalita sa UCD MIND Summer Institure sa Neurodevelopmental
Disabilities noong 2019. Noong 2020, ako ay tumanggap ng mga serbisyo mula sa vendor ng sentro ng rehiyon,
Developmental Disabilities Service Organization (DDSO), at sila ay nagmungkahi na ako ay maghanap ng dagdag
na oportunidad na boluntaryo sa tagapagtaguyod na gawain. Ito ay nagbuhat sa akin na magtanog tungkol sa
posisyon ng pagboluntaryo sa Meristem, ngunit kaysa sa isang boluntaryo lang, ako ay binayaran sa posisyon na
magtratrabaho sa Meristem bilang isang tagaturo ng mga kakayahan sa trabaho at nagsasanay sa Transformative
Autism Program (TAP) Dagdag sa pagtratrabaho sa Meristem, ako ay ngatrabaho sa Opisina ng Ingat Yaman ng
Estado ng California bilang isang tagasiyasat ng CalABLE na kuponan, isang programa na naghahandog ng pagimpok sa buwis at opsyon ng pamumuhunan para sa populasyon ng may kapansanan.
Ang pinakamabuting payo ko sa simuman na nais na magsulat ng libro o maging isang pampublikong pakikipanayam
ay “magsimula”. Mapaghamon ang mag-umpisa. Kapag naisulat ang unang pangungusap, ang iyong ideya at
kaisipan ay tuloy-tuloy na.
Sa aking oras na walang ginagawa, ako ay masayang naglalaro ng kard na “Magic”: Ang Pagsasama-sama “ at
pagnuod ng Anime.
Upang malaman ang tungkol sa aking libro at paglakbay, sumunod sa aking social media na nagtatampok na blog
sa Autism kaugnay sa mga paksa kasama ang motibasyon.
Facebook: https://www.facebook.com/Matt-Harmetz - Actually-Autistic-and-Neurodivergent-106206468837539/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mattharmetz/ - Website: https://www.mattharmetz.com/

KAILANGAN NATIN IBAHAGI

Masaya ang ACRC na magkaroon ng Dream Achievers, isang
parangal sa nanalong grupo ng pagtatanghal ng mga artista na
may Austism, na nagbibigay ng kaaliwan sa ating Pagpupulong
ng Lahat ng mga Tauhan. Sila ay may mataas na enerhiya at ang
ating tauhan ay nagsaya sa kanila. Nakalarawan sa ehekutibong
tauhan ng ACRC ay ang Dream Achievers – Alice, Lawrence, at
Gregory. Pakitsek ang kanilnang pahina ng Facebook, na kasam
anbg impormasyon ng booking.

https://www.facebook.com/dreamachieversband
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KANTO NG KLIYENTE

Ang Client Advisory Committee (CAC) ay nangako na sumuporta sa Alta
California Regional Centers (ACRC) Planong Estratehiya, na tiyak na
nakatuon sa lugar ng Pabahay. Bumubuo ang CAC ng isang maiksing bidyu
upang maipakita, “ang buhay sa aking tahanan””. Naitatampok ng bidyu ang
mga kliyente na nakatanggap ng mga serbisyong pansariling pamumuhay,
serbisyong pagsuporta sa pamumuhay at mga kliyente na nakatanggap
ng generikong mapagkukunan at suporta upang mamuhay nang ligtas
sa kanilang tahanan. Ang layunin ng proykto na ito ay 1) pagigtingin ang
kaalaman sa opsyon sa pabahay at 2) pataasin ang bilang ng mga kliyente
na naninirahan sa kanilang piniling kaayusan ng pamumuhay. Nagtagpo
ang CAC noong ika-12 ng Hulyo at ika-24 ng Agusto. Sila ay tumatanggap
ng suporta mula kay Hester Wagner, Direktor ng Futures Explored-Film
at Media Services. Ang bidyu at ibabahagi alinsunod sa pagsasanay ng
Pagplaplano sa Hinaharap na Kinoordina ng ACRC para sa Serbisyo ng
Koordinator sa ika-31 ng Oktubre.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa CAC ng ACRC at listahan ng
mga susunod na petsa ng pagpupulong, pakibisita ang aming website sa:
https://www.altaregional.org/client-advisory-committee-cac.

TAUHAN NG ACRC NA NASA AKYON

Ang mga tauhan ng ACRC ay nagboluntaryo upang mag-ayos ng mga bag ng COVID-19 rapid test at PPE upang
maideliver sa mga residenyal na tahan ng pangangalaga.

TANDAAN ANG PETSA!!!
ARAW NI SANTA – BIYERNES IKA-9 NG DISYEMBRE
MAS MALAKI, MAS MABUTI AT KASAMA
Tauhan ng ACRC ba kasalukuyang nagplaplano
nitong kaganapan nitong taon. Manatiling
nakatutok para sa karagdagang Impormasyon
para sa social media ng ACRC
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SPOTLIGHT NG TAGAPAGKALOOB NG SERBISYO – HOUR MIRACLES
Noong 2021, nagbigay ng parangal ang ACRC kay Dejena
Watkins at Denzell Green Community Resource Development
Plan na ipinagkaloob na pondo o grant funds upang magumpisa sa Hour Miracles ILS upang mapaigting ang access sa
teknolohiya ng mga kliyente. Ikinagagalak namin na maibahagi
ang impormasyon na ito tungkol sa kanilang programa.
Ang aming Misyon ay maipakilala at maipakita ang mga oportunidad
na pinapahintulutan ang mga pamilya at aming mga kapit-bahay na
may kapansanan na maisama sa kanilang komunidad at ituro sa
komunidad ang mga estratehiya na mapanatili ang koneksyon sa
lipunan. Sa pamamagitan ng isa-isang pagsasanay sa teknolohiya
at suporta, ang mga sentro ng pag-aaral na naghahandog ng mga
klase/pagsasany mula sa lokal na mga organisasyon, at pagpapayo
na nagpapabuti sa kakayahahn ng pansariling pamumuhay,
nakikipagtulungan kami upang siguraduhin ang pagsama ng digital
sa pamamagitan ng pagbigay ng kalidad na mga serbisyo na ang
layunin ay mapaigting ang pagiging mapag-isa, determinasyon sa
sarili, at kakahayang gumanap.

TULUNGAN KA NA
MAKONEKTA!
HOUR MIRACLES

SERBISYO NG PANSARILING PAMUMUHAY

Kami ay nagpapahiram ng mga kalidiad na teknolohiya/kagamitan
na kasama ang laptops, tableta, data software at serbisyo,
kagamitang naiuugma at nagbibigay ng suporta at pagsasanay
para sa paggamit nitong kagamitan.
May apat na pangunahing elemeto upang gawing epektibo at
makakamtan ang hakbang, at kasam dito ang: Ang Apat na
Hakbang sa Proseso Pagpahiram ng Tek, ang ating “ Miracle
Tech Crew”, na Nagpapabuti, at ang ating ”Miracle Tech Hub”.

PANGUNHING HALAGA
INTEGRIDAD, PAGSAMA, RESPONSIBILIDAD,
RESPETO, DIBERSIDAD, PAGLAKI, KOMUNIDAD,
PANTAY-PANTAY, EDUKASYON, KABUTIHAN, AT PAMILYA
Ang mga nakikilahok ay maaring umasa na maging edukado sa seguridad sa data, tamang asal sa browsing,
at madidirekta sa mga mapagkukunan kung saan sila maaring bumili at makakuha ng sariling mga kgamitan.
Sa pamamagitan ng pagrehistro para sa pagiging miyembro sa atin, sila ay maaaring may access sa maraming
mga serbisyong online na nagbibigay ng Hour Mitacles tech hub na ang layunin ay makakonelta sa lokal na mga
kaganapan, mga aktibidad, at mga programa.
Ang mga Miracle Tech na Manggagawa ay mga susing nilalaman sa ating hakbang sa pagsama ng digital push.
Sila ay tumutulong sa mga nakikilahok na maramdaman ang pagpapabuti sa pamamagitan ng pagturo sa kanila
ng mga benepisyo ng paggamit ng internet at paggabay sa kanila kung ano ang gagawin sa simpleng mga
gawain online i.e., email pagset-up ng zoom, proteksyon sa password, atbp. Sila ay mga tagapayo, coach sa
trabaho, mga boluntaryo, pamilya at mga kaibigan. Ang pagiging malikhain, at malakas ang pang-unawa para sa
pangangailangan ng mga kakayahang digital sa kanilang nais na makatulong.
Sa paggamit ng hakbang na Nakasentro sa Tao, natutugunan ng mga Miracle Tech na Manggagawa ang mga tao
sa kanilang punto ng abilidad at paggamit ng personal na interes kasama ang Tech Access Plan (T.A.P) upang
makatulong sa paglayag sa pinakamabuting paraan na magbigay ng suporta. Pasensiya, mabuting kakayahayn
sa komunikasyon, malikhain, organisasyon at pagiging bukas ay lahat na mahahalagang kakayahan na tungo
sa tagumpay kapag nagbibigay ng suporta kasama ang pagpapaalam at pagiging sensitibo sa bawat inidbidwal.
(916) 671-6181 o email info@hourmiraclesils.com
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PAGBABAGO SA PAGBUO NG PINAGKUKUNAN
Pagbabago sa pinagkukunan sa huling apat na buwan ng taon

Bagong Tagapagkaloob ng Serbisyo
PANLIBANGAN SA LIPUNAN/SPORTS CLUB
Makamit ang Tahoe

CAMPS
UCP Camp
TRS County ng Sac Dept ng mga Parke ng Rehiyon

TAGAPAGKALOOB NG PAGPALPLANO NA
NAKASENTRO SA TAO
Starpointe Consulting (PCP)

KOMPANYA NG TRANSPORTASYON
Veasey Hindi Pang-emerhensiya na Transportasyon

THERAPIST NG MUSIKA
Musika upang Bumuti

IBANG MEDIKAL NA SERBISYO
Ridgeline Pediatric - Auburn

GERIATRIC NA PASILIDAD
Ang Cottage

SERBISYONG PANGSUPORTA SA PAMUMUHAY
Upendo Serbisyong Pangangalaga
Destined 4 Dignity

PAGSASANAY NA PANGINDIBIDWAL AT PAMILYA
Pagtaas ng antas ng Norcal

RESIDENSYAL – MGA BATA
Peniel na Pangangalaga

PATHOLOGY SA PANANALITA
Speechgeek Inc
Pathways Speech, Wika, at Kognitibong Therapy
Sarah Gray, SLP

RESIDENYAL – MGA ADULTO
Sonrise CareHome, Inc.
Emerald Home

MULING PAGIMBENTO NG PROGRAMANG
PANGKAARAWAN AT PAGTRATRABAHO
WORKSHOP SA SERBISYO PARA SA MGA
TAGAPAGKALOOB NG SERBISYO
Bilang tagapagkaloob ng serbisyo na naghahanda ng para sa katapusan
ng alternatibong Serbisyo na paniningil sa Enero 1, 2023, may ilang mga
katanungan kung paano mababago ang programa upang matugunan ang
mga pangangailangan sa pagbabago sa ating komunidad. Noong Oktubre 12,
2022, mangunguna ang ACRC ng isang workshop para sa programang pangaraw at serbisyong trabaho ng mga tagapagkaloob upang makibahagi ng mga
ideya, talakayin ang mga pangangailangan sa addendum ng programa, mga
konsiderasyon sa HCBS na Pinal na Palatuntunan, at bagong mga paraan
upang gamitin ang Tailored Day na serbisyo. Ang Disability Thrive Initiative
(https://scdd.ca.gov/iddthrive) ay sumang-ayon na sumali sa nakaraang
pinagkukunan sa mga tagapagkaloob ng ACRC.

DISABILITY THRIVE INITIATIVE

Advancing Servies and Supports for the IDD Community

Pinasarang Tagapagkaloob ng Serbisyo
PATHOLOGY SA PANANALITA
Brandi Lungren - Vendor Request
OKUPASYONAL NA THERAPY
Easter Seals Society Therapy – Nakabenta ng Pag-aari
na may Pool

RESIDENSYAL
Anderson Adult Residential – Mga Isyu sa
Paninigurado ng Kalidad, Sarado ang Lisensiya.
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ACRC SA BILANG

Alam mo ba na ang ACRC ay lumalaki ng mahigit-kumulang na 1000 na kliyente bawat taon?
Narito kung sino ang aming binigyan ng serbisyo hanggang Setyembre 15, 2022
Early Start - 2293
Lanterman na mga Kliyente - 25,418
Kabuuan = 27,711

NATATANGING PROFILE NA ARTISTA

Ako ay si Jemel Shante Williams; ako ay isang mixed media na artista ng mahigit sa 20 na taon. Karamihan ng aking
mga inspirasyon ay mula sa kulay ng kalikasan, at ako ay naeenganyo sa ibang mga artista, pareho sa museo,
pagsasaliksik, at aking mga kasamahan. AKO AY NAGTRATRABAHO SA MGA ALAHAS – Masaya ako na gumagaw
ang mga pulseras, kwintas, at hikaw. Ako ay naglalagay ng istilo ng lahat ng uri, tulad ng natural na bato, baso sa
karagatan, at mga makikislap na bagay. Ako din ay masaya sa pagpinta sa acrylic sa canvas; gusto ko na magpinta ng
mga tanawin, mga hayop, at holiday na temang sinig. Ang paghalo at pagtimpla ng mga kulay ay ang paborito kong
bahagi, at pagtingin sa maliwang na pagkinang sa canvas. Gusto ko na marumihan ang aking kamay sa seramiko, at
pagmolde ng luwad sa mga nakikilalang mga bagay. Ilan sa aking paboritong nga piraso ng seramiko ay ang aking
temang karagatan, kabibing bukal na may dumadaloy na tubiig sa isang pamboba, pati na rina ang paliguan ng ibon
na tinatakpan ng makukulay na paro-paro, tutubi, at mga bulaklak. Ang pagawa ng sinig ay nakakatulong na ipahayag
ang aking sarili – kung ako ay masaya ako ay gumagamit ng mainit, magaan na tono, at kung ako ay nalulungkot ako
ay gumagamit ng neutral at mabigat na mga tono.
Ako ay gumagawa ng sining bilang pagpapakita ng aking sarili; kung nais ko na gumawa ng isang sining ng aking sarili
sa bawat sining ng aking ginagawa.
Paano namin bibilhin ang iyong nagawa? Ang mga tao ay maaring mag-email sa jemelwilliams84@gmail.com
o maaring makipag-ugnay sa pamamagitan ng Southside Unlimited Work of Art direktor ng gallery. - https://www.
woastudios.com/southsac
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