
  

 بمن یمكني االتصال لعمل إحالة؟
 سنوات ثالث سن تحت 

من  الصغار واألطفال للرضع بالنسبة
 :شھًرا 36 الوالدة وحتى سن
 6249-978 (916) :االتصال برجاء

 
 سنوات ثالثسن  فوق 

 حتىو سنوات ثالث سن فوق لألطفال
 :البلوغ

 6317-978 (916) :االتصال برجاء

في أي   ACRCاألفراد إلى إحالةیمكن 
 18ن عمر. بالنسبة ألولئك الذین یبلغو

، یجب عاًما وأكثر في وقت اإلحالة
قد  ةلالمؤھِ  حالةأن یحدد التقییم أن ال

قبل عید میالدھم الثامن عشر  بدأت
 المركزللتأھل للحصول على خدمات 

 اإلقلیمي.

 ACRC مواقع مكاتب 

GRASS VALLEY 
333 Crown Point 
Circle, Suite 200 
Grass Valley, CA 

95945 
(530) 272-4231 

 فاكس: 272-4637 (530)

SACRAMENTO 
2241 Harvard 

Street, Suite 100 
Sacramento, CA 

95815 
(916) 978-6400 

 فاكس: 489-1033 (916)

 
PLACERVILLE 

344 Placerville  
Drive, Suite 1 
Placerville, CA  

95667 
(530) 626-1353 

 فاكس: 626-0162 (530)

SOUTH LAKE 
TAHOE 

Starlake Building 
2489 Lake Tahoe  
Boulevard, Ste. 1 

South Lake Tahoe, 
CA 96150 

(530) 314-5970 
 فاكس: 314-5971 (530)

 
ROSEVILLE 

516 Gibson Drive,  
Suite 150 

Roseville, CA  
95678 

(916) 437-6900 
 فاكس: 978-6583 (916)

 
WOODLAND 

283 West Court 
Street, Suite B 
Woodland, CA 

95695 
(530) 666-3391 
 فاكس: 666-3831

 
TRUCKEE 

13450 Donner Pass 
Road, Suite B 
Truckee, CA   

96161 
(530) 587-3018 

 فاكس: 550-2217 (530)
 
 

 
YUBA CITY 

950 Tharp Road, 
Suite 202 

Yuba City, CA   
95993 

(530) 674-3070 
 فاكس: 674-7228 (530)
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  اإلعاقات ذوي األفراد خدمة
وعائالتھم نمائیةاإل  

 
ACRC   الموقع اإللكتروني لمركز
www.altaregional.org 

 

http://www.altaregional.org/


  

 Alta Californiaما ھو مركز
Regional Center (ACRC)؟ 

 ھادفة للربح غیر خاصة شركة ھو  ACRCمركز
 اإلنمائیة الخدمات إدارة مع عقد بموجب تعمل

 األشخاص لمساعدة) DDS( كالیفورنیا بوالیة
 واألطفال ،الذین یعانون من إعاقات إنمائیة

 في النمو عاقةإ حدوث لخطر المعرضین
 داخل ثمرةومصحیة  حیاة عیشوایكي  ،وعائالتھم

 .ھماتمجتمع
 المجتمع في الوحیدة الوكالة ACRC زمرك یُعتبر 

 ذوي األشخاص مساعدة خاللھا من یتم التي
 من االستفادة على وعائالتھم، المؤھلة، الحاالت
 لتلبیة األساسیة والخاصة العامة الخدمات

 .الفریدة احتیاجاتھم
_______________________________ 

 Alta California Regional Center  مركز
 إقلیمیًا مركًزا 21 تضم شبكةضمن  من واحد ھو
 قانون بموجب تأسیسھا تم كالیفورنیا في

Lanterman ) قانون النترمان لخدمات التخلف
 .1969 لعام )العقلي

 

 

 من الذي یعتبر مؤھال؟  
، كولوسا، الباین مقاطعاتب المقیمینیمكن تقییم 

كرامنتو، سییرا، ، سربالسیإلدورادو، نیفادا، 
 .أھلیتھمتحدید ویوبا من أجل  ،سوتیر، یولو

  (Early Start) المبكرةبرنامج البدایة 
 شھرا) 36حتى الوالدة (

، طفل نمومخاوف بشأن  أيلدیك  كانإذا 
 .للنموتقییم عمل فیرجى تقدیم إحالة ل

 
 األھلیة بموجب قانون النترمان

 وأكبر) سنوات ثالث سن(
بالنسبة مركز اإلقلیمي لل األھلیةیتم تحدید 

ألشخاص البالغین من العمر ثالثة أعوام أو ل
 مركز  ھبتشخیص یقوم وأكثر من خالل تقییم 

ACRC .التأھل شروط: 

     (ID) اإلعاقة الذھنیة •
   (CP)  الشلل الدماغي •
 الصرع •
  (ASD)  التوحد •
أخرى مرتبطة  وقةمعحاالت وجود  أو •

أو تتطلب  ةالذھنی إلعاقةباارتباًطا وثیقًا 
 عالًجا مماثًال 

 بلوغباإلضافة إلى ذلك ، یجب أن تبدأ اإلعاقة قبل 
ستمر أو یتوقع أن تستمر إلى ما ال وت عاما، 18

 .لھؤالء األفراد اكبیر عائقاتشكل أن نھایة، و

ما ھي الخدمات التي یمكن أن   
 ؟ACRCیقدمھا 

 لالستشارة الوراثیة   اإلحالة •
 المبكر التدخل خدمات لتوفیر اإلنمائي التقییم •

 للرضع
 ثالث سن فوق لألفراد والتشخیص التقییم •

 سنوات
 الفردي التخطیط •
 الخدمات تنسیق •
 واإلحاالت المعلومات •
 الضروریة الخدمات شراء •

 

 كم تبلغ تكلفة الخدمات؟
في حالة . مجانا یتم عملھ األھلیة تحدیدبغرض  التقییم
 فردیةال خطةال لوضع الحالة إدارة فإن ،التأھل

 تم مجانا ایضا.ت )IPP( للبرامج

 قدعاما،  18 سن دون األطفال أھالي لبعض بالنسبة
 أو الخدمات لبعض التكلفة من حصة ھناك تكون
 على السنة في دوالر 200 إلى تصل عائلیة رسوم
 ھذه من أيكانت  إذا. والدخل األسرة حجم أساس

 اتالخدم منسق فسیقوم ،أسرتك علىتنطبق  الرسوم
  حول المعلومات من المزید بتوفیر بك الخاص
في  مساھمة األسرة وبرنامج األھل رسوم برنامج

  ،األسرة برنامجالسنویة ل رسومال أو/و یفلاتكال
 .الضرورة حسب

 


