
 

 

 

( بمهمة ضمان حصول األشخاص من ذوي اإلعاقات SCDDيضطلع مجلس الوالية المعني باإلعاقات النمائية )

الذهنية/ النمائية وأسرهم على المعلومات والخدمات والدعم الذي يحتاجون إليه لعيش حياة ُمرضية ومستقلة في 

 المجتمعات التي يختارونها في 

 جميع أنحاء والية كاليفورنيا.

د منكم بالرد على استبيان خطة الوالية المطروح من جانبه. يقدّر مجلس الوالية المعني باإلعاقات النمائية قيام العدي 

ردًا عبر اإلنترنت ومن خالل التدريبات والفعاليات المجتمعية )تم توفير االستبيانات في  6,329تم تلقي إجمالي 

( Qualtricsلغة مختلفة، باإلضافة إلى اللغة اإلنجليزية(. تم إدخال جميع الردود في قاعدة بيانات المجلس ) 17

وتحليلها لتحديد المشكالت األكثر أهمية بالنسبة لألشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية/ النمائية وأسرهم وغيرهم في 

 كاليفورنيا.

أظهرت الردود على االستبيان أن األشخاص كانوا أكثر اهتماًما بمجاالت التوظيف واإلسكان والتعليم والصحة/ 

اإلعاقات الذهنية/ النمائية أن التوظيف هو المجال األكثر أهمية بالنسبة لهم. السالمة. ذكر األشخاص من ذوي 

استبياًنا ألشخاص  496استبياًنا ألشخاص من أصل هسباني/ التيني، بما في ذلك  1,530حيث تلقى الموظفون 

 إسبانيين فقط. بالنسبة لألشخاص الناطقين باإلسبانية، كان التعليم هو محور اهتماماتهم.

( مجاالت: مناصرة الذات، 3ًء على المتطلبات الفدرالية لعمل المجلس، تم تقسيم الغايات المقترحة إلى ثالثة )بنا

تغيير األنظمة/ المناصرة وبناء القدرات/ المناصرة. فيما يتعلق بأهداف خطة الوالية، عمل الموظفون على تحليل 

القيام به. انطوى هذا العمل على التدريب والمساعدة نوع العمل الذي طلب األشخاص في كاليفورنيا من المجلس 

الفنية والفعاليات والمشاريع الخاصة إلى جانب توفير المعلومات والموارد. أما بالنسبة للسياسة والمشاريع الخاصة 

 وأعمال تغيير األنظمة، قرر أعضاء اللجنة التركيز على مجاالت التوظيف والتعليم واإلسكان والصحة/ السالمة.

المجاالت التي  جميعبالنسبة للتدريب والمساعدة الفنية، سيوفر موظفو المجلس المعلومات والتدريب والموارد في 

 تهم األشخاص من ذوي اإلعاقات وأسرهم.

( تحليل 1إن عدد األنشطة التي يخطط المجلس للقيام بها وعدد األشخاص الذي يخطط للوصول إليهم يستند إلى: 

( الماضية، بما في ذلك عدد األنشطة المقدمة واألشخاص الذين تم 5مدى السنوات الخمس )العمل المنجز على 

( وضع خطة العمل السنوية للمجلس 3و  ( إمكانيات موظفي المجلس والموارد المتاحة؛2 الوصول إليهم؛ و 

( 5لى مدى خمس )وتنفيذها. سيتم توزيع األعداد الواردة في كل األهداف التي تتضمنها مسودة خطة الوالية ع

 (2026-2022سنوات من فترة خطة الوالية التالية )



 

استنادًا إلى ردود االستبيان )باإلضافة إلى آالف التعليقات( واألبحاث التي قدمها موظفو المجلس، وضعت لجنة 

ر لخطة خطة الوالية التابعة للمجلس خطة الوالية المقترحة الخاصة بها. يطلب المجلس حالًيا مراجعة الجمهو 

والتعليق عليها. ستكون فترة تعليق الجمهور هذه  2026-2022والية كاليفورنيا المقترحة الذي وضعها لألعوام 

 يوًما. 45مفتوحة لمدة 

 

 2026- 2022خطة الوالية المقترحة لألعوام 

 

 : مناصرة الذات1الغاية رقم 

 

الذهنية/ النمائية من أن يصبحوا مناصرين للذات سيعمل المجلس على تمكين األشخاص من ذوي اإلعاقات 

 ومدربين لألقران وقادة مجتمعيين أقوياء.

 

 1 رقم الهدف

 من المناصرين للذات حتى يتمكنوا من: 1,250تدريًبا لتعزيز  125سيوفر المجلس المعلومات والموارد و 

 أن يحددوا ويطلبوا الدعم والخدمات التي يحتاجون إليها؛ (1

 يصبحوا مدربين لألقران ويقدموا الخدمات بهذه الصفة؛أن  (2

أن يطوروا المهارات والفرص للمشاركة كناشطين أقوياء في مواجهة المشكالت التي تهمهم  (3

 وأسرهم.

 

 2 رقم الهدف

سيدعم المجلس المناصرين للذات في شبكات األقران من خالل توفير التيسير والدعم الملموس وفرص مناصرة 

جهة إقليمية لمناصرة الذات،  12لقيادة من خالل ما ال يقل عن جهة واحدة على مستوى الوالية و األقران/ ا

 من المناصرين للذات. 6,000للوصول إلى 

 

 

 

  



 

 : تغيير األنظمة/ المناصرة 2الغاية رقم 

 

المدنية وتعزيزها سيتولى المجلس القيادة بالشراكة مع األسر/ المناصرين للذات وغيرهم لحماية الحقوق 

 وتحسين األنظمة المجتمعية لتكون أكثر شمولية ودعًما لألشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية/ النمائية وأسرهم.

 

 1 رقم الهدف

لوائح )أو توجيهات( و/أو  10سياسة و  15ممارسة و  30سيعمل المجلس على وضع و/أو تحسين و/أو تغيير 

اإلقليمية والخدمات المجتمعية والجهات الحكومية. سيشمل هذا العمل مجاالت التوظيف قوانين في أنظمة المراكز 

والتعليم واإلسكان والصحة/ السالمة بطرق ستعود بالنفع على األشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية/ النمائية 

مما يحسن حياتهم بطرق  وتحمي حقوقهم المدنية و/أو تعزز اإلدماج الكامل و/أو تقدم الدعم والخدمات اإلضافية،

 ملموسة.

 

 2 رقم الهدف

مشاريع و/أو فعاليات مبتكرة/ خاصة على مستوى الوالية في  5مشروًعا إقليمًيا و  20سيشارك المجلس في 

 مجاالت التوظيف والتعليم واإلسكان والصحة/ السالمة من أجل:

األنظمة ومنحهم  شخص )األسر/ المناصرين للذات وغيرهم( في جهود تغيير 5,000تمكين  (1

 و/أو المعلومات و/أو المهارات و/أو الدعم لتعزيز قدراتهم ليصبحوا مناصرين فعالين؛

 زيادة الخدمات لتحسين الدعم لألشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية/ النمائية وأسرهم. (2

 

 3 رقم الهدف

)هيئة حماية ومناصرة واحدة ( في كاليفورنيا 4سيعمل المجلس، بالتعاون مع الشركاء الفدراليين األربعة )

وثالثة مراكز تميز جامعية في اإلعاقات النمائية(، على تقييم نظام )أنظمة( الخدمة العامة الذي يؤثر على 

األشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية/ النمائية من خالل اختيار مجال للتركيز في خطة الوالية، مثل التعليم 

مة، باإلضافة إلى إعداد تقرير حول كيفية قيام نظام )أنظمة( الخدمة والتوظيف واإلسكان والصحة أو السال

العامة حالًيا بتقديم الخدمات لألشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية/ النمائية )بما في ذلك األشخاص الذين يتلقون 

في النظام  خدمات نظام المركز اإلقليمي والذين ال يتلقونها(، إلى جانب الفجوات المتعلقة بتقديم الخدمات

)األنظمة( والتوصيات حول كيفية تحسين النظام )األنظمة( لتلبية غايات قانون اإلعاقات النمائية ومتابعة 

توصيات إلجراء تغييرات في السياسة أو  6تغييرات السياسة والممارسة. سينتج عن التعاون تقريران و 

 الممارسة، وتغييران في السياسة أو الممارسة.

 



 

 : بناء القدرات/ المناصرة3الغاية رقم 

 

سيعمل المجلس على الشراكة مع المزيد من األشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية/ النمائية وأسرهم وتمكينهم، 

 حتى يتسنى لهم معرفة حقوقهم ويكون بإمكانهم المناصرة للحصول على الدعم والخدمات وتلقيهما.

 

 1 رقم الهدف

شخص )من األسر/  60,000)بقيادة الموظفين و/أو بقيادة األقران و/أو بشكل تعاوني( إلى سيقدم المجلس تدريًبا 

وسيكون ذلك بشكل افتراضي و/أو عبر اإلنترنت و/أو  -المناصرين للذات/ غيرهم( في جميع أنحاء الوالية 

شخص لمنح المساعدة  50,000(/ مراكز المناصرة، مع الوصول إلى TAكما سيقدم المساعدة الفنية ) -شخصًيا 

والموارد لتحديد والحصول على الدعم والخدمات التي ستساعد األشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية/ النمائية على 

 عيش حياة أكثر أماًنا وصحة.

 

 2 رقم الهدف

مشكالت مشروع وفعالية في مجاالت التوظيف والتعليم واإلسكان والصحة/ السالمة وال 100سيشارك المجلس في 

المعلومات والموارد  شخص )من األسر/ المناصرين للذات/ غيرهم( لمنح 25,000الناشئة مع الوصول إلى 

 لتعزيز معارفهم وزيادة قدراتهم للحصول على الدعم والخدمات التي تهمهم.

 

 3 رقم الهدف

أسرة/   5,000مع  من أجل الحد من التفاوتات في الحصول على تعليم حكومي مجاني مناسب، سيعمل المجلس

مناصرين للذات من الناطقين باإلسبانية في جميع أنحاء الوالية لمناصرة وزيادة عدد ونوع/ جودة خدمات التربية 

 الخاصة التي يتلقونها من خالل هيئات التعليم المحلية في منطقتهم.

 

 تعليقاتكم مشاركة يرجى
 

http://bit.ly/stateplancomment

