ئية لبرامج
القاعدة النها
Home and Community-Based Services
()HCBS

والعائالت:
للعمالء
ﯾﺣﺻل اﻷﻓراد ذوو اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟذھﻧﯾﺔ واﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻧون  .Lantermanوﯾﺗم ﺗﺳدﯾد ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾﺗﻠﻘﺎھﺎ اﻷﻓراد ﻋن طرﯾﻖ أﻣوال اﻟوﻻﯾﺎت واﻷﻣوال اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن ﻣراﻛز ﺧدﻣﺎت  Medicareو Medicaid
( )Centers for Medicare and Medicaid Services, CMSاﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ .ﻟذﻟك ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻋدة
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑراﻣﺞ  .)HCBS( Home and Community-Based Servicesﺗﺣدد ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻟﻠﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑراﻣﺞ ، HCBS
وھﻲ أﻣﺎﻛن ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ اﻷﻓراد أو ﯾﺗﻠﻘون ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺧدﻣﺎت .ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻛل وﻻﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺎرس  2023ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘﺎﻋدة
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟـ .HCBS

نهائية لـ HCBSعلى مايلي:
تسريالقاعدة ال
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نهائية لـ HCBSعلى مايلي:
تسريالقاعدة ال

 المناطقالسكنية وغيرالسكنية،بمافيذلكالمنازل
المرخصة والمعتمدة
التي على
 برامجقضاءاليوم ،والخدمات األخرى الخاصة
شاكلةتقضيةاليوم.
 خياراتالتوظيف وبرامجالعمل

ئية لـ  HCBS؟
ما الهدف منالقاعدة النها

تعزيز جودةالخدماتالمقدمة من خالل مايلي:
تيارات إلىأقصى درجة ممكنة
فرص واالخ
 زيادةال
لألفراد إلىالمجتمع
 تعزيزالتكاملالمجتمعي وذلك عن طريقالوصولالكامل
فراد آخرينفي مجتمعهم اليعانون أي إعاقات.
فرادللعمل وكذلكقضاءاألوقات مع أ
فرصلأل
تأكد منإتاحةال
 ال
قوقهم
فراد وحماية ح
ضله األ
ف
 ضمان دعم ماي
فرادبغية
توجيه األ
تقعتحت إدارة و
التيتتضمنعملية
تخطيطالخدماتالمتمحورة حولاألشخاص ،و
تطلبات خاصةب
 وضع م
تحديدالخدمات وأوجه الدعمالالزمة

السكنية
األماكن

قبة من جانب مقدم الخدمة
مملوكة أو مرا
لسارية على جميع األماكن،تستلزمالقاعدة
تطلبات ا
ضافةإلىالم
باإل
نياتالتالية:
فرلك اإلمكا
الن هائية أنتتو
رفة
تياررفيقكفيالغ
 اخ
باب الخاصبك
فل على ال
فيرق
تك،بمافي ذلكتو
ف
 الخصوصيةفي غر
تحكمفي جدولك وأنشطتك
 ال
تيارك،في أيوقت
قبال زوار من اخ
 القدرة علىاست
ألثاث والديكور
رفتكبا
 حريةتجهيز غ
 عقدإيجار أو أيعقدقانوني آخر،يحميك من إخالءالمسكن

جميع األ ماكن

تستلزمالقاعدةالن هائية منحكالقدرة على مايلي:





قضاءأوقاتفي مجتمعك والمشاركةفيه كونك جز ًءا
منه
فراد الذين اليعانون من أي إعاقات
العملسويًا مع األ
تياراتبشأنالخدمات وأوجهالدعم،
فرلك اخ
أنتتوا
تقديم ها
ومنيقومب
تحكمفي جدولك وأنشطتك
قدرتك علىال

ئية لبرامج
القاعدة النها
Home and Community-Based Services

بالنسبةلمقدميالخدمات:

()HCBS

تتغير خدمتكبوصفك مقدم الخدمة؟
كيفس

متطلبات القاعدة النهائيةلبرامج  HCBSالتابعةلمراكز CMS:
المكان:
تلقينلخدمات  HCBSمن
فراد الم
تكامل ويدعموصول األ
 .1م
نفس درجة
بشكل كاملبالمجتمعالخارجيب
تصال هم
 Medicaidوا
تلقين خدمات  HCBSمن
فراد اآلخرين غير الم
تمتع األ
تصالبه.
Medicaidبإمكانيةالوصول إلىالمجتمعالخارجي واال
فراد منبين خيارات األماكن،بمافيذلك
تار من جانب األ
 .2مخ ٌ
األماكنالمخصصةلغير ذوي اإلعاقةفضالً عنإتاحة خيار اإلقامة
لسكنية.
في وحدة خاصةفي أحد األماكن ا
فراد،فضالً
.3يضمن حقوق الخصوصيةوالكرامة واالحتراملأل
تقييد.
عنخلوه منأشكال اإلكراهوال
في تحديد اختيارات الحياة،
تقالليت هم
فرادواس
.4تحسين مبادرات األ
بمافيذلكعلىسبيل المثال الالحصر األنشطةاليوميةوالبيئة
فاعلون مع هم.
الماديةوتحديد األشخاصالذينيت
فرادبشأن الخدمات وأوجهالدعم ومنيقوم
يسير اختيارات األ
.5ت
تقديم ها.
ب
لسكنية المملوكة أو المدارة من جانبمقدمالخدمة:
في األماكن ا
 .6الوحدة أوالمسكن عبارة عن مكان مادي محدديمكن امتالكه أو
فذ
تلقينللخدماتبموجبعقدنا
فراد الم
تأجيره أوشغل ه من جانب األ
قانونًا.
يشته؛بمافي
تع كلفردبخصوصيةفي وحدة مبيته أو مع
.7يتم
فة عند
فيق الغر
فرادغلق ها ،واختيار ر
فرأبوابيمكنلأل
ذلك توا
يشت همباألثاث أو
فة ،وحريةتجهيز غرف مبيت هم أو مع
مشاركةالغر
تفاق آخر.
إليجار أو أي ا
يكوروذلك ضمنعقد ا
الد
التحكمفيجداول هم وأنشطت هم،
فراد الحريةوالدعمفي
فرلأل
يتو
.8
تعونبإمكانيةالحصولعلى الطعامفي أي وقت.
ويتم
تقبال الزائرينالذينيرغبونفي همفي
فرادبإمكانيةاس
.9يتمتع األ
أي وقت.
فراد.
نسبةلأل
 .10أنيكون المكانسهلالوصولبال

بينمقدمي الخدمةالذينيقدمونالخدماتللعديد منالعمالء
إذا كنت من
فراد
نفس ها،يجبعليناالتأكد من أن هذه الخدمات التعزل األ
في المنطقة
لقاعدةالن هائيةعلى وجوبتكامل األماكن ودع مها
عن المجتمع.تنص ا
بصفتك مقد ًماللخدمة ،قدتحتاج إلىتعديل
الوصول الكاملللمجتمع.
لقاعدةالن هائيةلـ .HCBSقديلزم
يفيةتقديم الخدمةبمايلبي ا
مكان وك
لضرورةتدريب طاقم
تضي ا
تق
تصميماتالبرامج وقد
ياسات و
تغييرالس
وظفيكلضمانف هم هملأل هدافالمنتظرةالجديدة.
م

قييم أ ماكن مقدمي الخدمة
ت

تقييم
تعينقريبًاعلى جميعمقدميالخدماتإتماماستبيانال
سوفي
فق مع
يتوا
تيالذيسوفيساعدعلىتحديد ما إذا كان المكان
الذا
فيمايخص األماكن
لقاعدةالن هائيةلـ  HCBSأميلزمهتعديالت .و
ا
يكون هناك متس ٌع منالوقتلوضع خطط
تعديالت،س
تيتحتاجل
ال
تيواألشياء المتوقعة
تقييمالذا
فيرالتدريبعلى عمليةال
قالية.سيتمتو
انت
كتروني
فيةعلى الموقعاإلل
الخاصةب ها،وسيتمنشر معلومات إضا
لدائرةالخدمات اإلنمائية (.)DDS

مكنني الحصولعلى ال مزيد منالمعلومات؟
أيني

تقديمتعليق ،أوالحصولعلى مزيد من
لطرح أيسؤال ،أو
بمراسلتنا
تفضل
لقاعدةالن هائيةلـ ، HCBS
المعلوماتبخصوص ا
تالي:
كترونيعلىالعنوانال
عبرالبريداإلل
.HCBSregs@dds.ca.gov
لقاعدةالن هائيةلـ
فصيالًبخصوص ا
للحصولعلىمعلومات أكثرت
ستوىالوالية
قاليةعلى م
HCBSوالخطة االنت
تفضل
يفورنيا،
()Statewide Transition Planالخاصةبكال
بزيارتناعلى:
http://www.dds.ca.gov/HCBS/
http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/HCB
SStatewideTransitionPlan.aspx
https://www.medicaid.gov/medicaid/hcbs/index.html

