
 

ی دارا افراد که کند حاصل نانیاطم تا دارد تی مأمور( SCDDی )رشدی ها تی معلولی برا التی ای شورا

 مستقل و  کاملی زندگی برا ازی ن  موردی بانی پشت و  خدمات اطالعات، آنهای ها خانواده و ی رشدی/ذهن  تیمعلول

 .کنندی م افتی در ای فرنی کال التی ا سراسر در را خود نظر مورد جوامع در

 

 د،ی ا داده پاسخ آنی الت ی ا برنامهی نظرسنج به شما ازی اری بس نکهیا ازی رشدی ها تی معلولی برا التی ای شورا

 شد افتی در جامعهی دادهای رو  و  آموزش قی طر از و  نی آنال بصورت پاسخ 6329 مجموع در. کندی می قدردان 

 شورا داده گاهی پا به ها پاسخ تمام(. شد ارائه مختلف زبان 17 بهی سی انگل بر عالوه های نظرسنج )

(Qualtrics )تی معلولی دارا افرادی برا تی اهم نی شتری ب حائز مواردیی شناسای برا و  شده وارد 

 .گرفت قرار لی تحل و هی تجز مورد ا،ی فرنی کال در افراد ری سا و  آنهای ها خانواده ،یرشدی/ذهن 

 و  التی تحص مسکن، اشتغال،ی ها نهی زم در مردمی نگران نی شتری ب که داد نشانی نظرسنج ی ها پاسخ

 پرسنل. است مورد نی مهمتر آنهای برا اشتغال که گفتندی رشدی/ذهن تی معلولی دارا افراد. استی من ی ا/بهداشت

 رایی ای اسپان  زبان به فقطی نظرسنج  496 جمله از نی التیی/ای اسپان  زبان بهی نظرسنج  1530 مرکز نی ا

 .بود التی تحصی نگران  نی مهمتر زبان،یی ای اسپان  مردمی برا. کردند افتی در

 ،یمدافع-خود: شدند می تقس حوزه( 3) سه بهی شنهادی پ  اهداف شورا، کاری برا فدرال الزامات اساس بر

 ،یالت ی ا طرح اهداف شبردی پ  منظور به. ها تی ظرف از تی حمای/ساز تیظرف و  ها، ستمی س از تی حما/ریی تغ

 لیتحل و  هی تجز مورد را بودند کرده درخواست شورا از ای فرن ی کال در مردم کهی اقدامات  نوع مرکز، نی ا پرسنل

. بود منابع و  اطالعات هی ته و  ژه،ی وی ها پروژه و اقدامات ،یفن مساعدت آموزش، شامل کار نی ا. دادند قرار

ی ها نهی زمی رو  تا گرفتند می تصم ها ستمیس ریی تغی کارها و خاصی ها پروژه ها، استی سی برا تهیکمی اعضا

 همه در شورا پرسنل ،یفن  مساعدت و  آموزشی برا. کنند تمرکزی من ی ا/بهداشت و  مسکن الت،ی تحص اشتغال،

 خواهند فراهم را منابع و آموزش اطالعات، است، مهم آنهای ها خانواده و  معلول افرادی برا کهیی ها نهیزم

 .نمود

 براساسی همگ ابد،ی  دست آنها به دارد قصد کهی افراد تعداد و  دهد انجام دارد نظر در شورا کهیی تهایفعال تعداد

 ارائهی ها تی فعال تعداد شامل گذشته، سال( 5) پنجی ط شده لیتکمی کارها لیتحل و  هی تجز( 1: است ری ز موارد

( 3  و  موجود؛ منابع و شورا پرسنل تیظرف( 2 ؛ اند کرده دای پی دسترس ها تی فعال نی ا به کهی افراد و  شده

  دری الت ی ا برنامه سی نو شیپ  اهداف از کی  هر در شده ارائه اعداد. شورا ساالنهی کار برنامهی اجرا و  نی تدو

 . د یگرد خواهد پخش( 2022-26)ی التیا طرحی بعد دوره در ساله، ( 5) پنجی زمان بازده کی

 



  تهیکم شورا،  پرسنل توسط شده  ارائه قیتحق و ( نظر هزاران بای )نظرسنج ی  ها پاسخ  اساس بر

ی  عمومی نیبازب درخواست  اکنون شورا. کرد ه یته را خودی  شنهادیپی التیا برنامه شورای التیا طرح

 نظر اظهار  دوره ن یا. دارد را 2020-26 ایفرنیکال الت یای شنهادیپ برنامه درباره  نظر ارائه و

 . بود   خواهد باز روز 45 مدت  بهی عموم

 

 2022-26ی شنهاد یپی التیا برنامه

 

 یمدافع-خود : 1 شماره هدف

 

ی  انیمرب توانمند،ی مدافعان-خود تا  سازدی م قادر  رای رشدی/ذهن تیمعلولی دارا  افراد  شورا نیا

 . شوند جامعهی  برای رهبران و  خود  انیهمتای  برا

 

 1 شماره هیثانو هدف

  موارد جهت مدافع-خود 1250 تی تقوی  برا رای آموزش دوره 125 و  منابع  اطالعات، شورا  نیا

 : آورد خواهد  فراهم ریز

 آنها؛ ازین مورد خدمات وی بانیپشت درخواست  و یی شناسا (1

 و،  عنوان؛ نیا تحت کردن خدمت  و انیهمتا ی  برا شدن ی مرب (2

ی  برای قوی فعاالن  عنوان به کردن  ریدرگی برا ها فرصت و ها مهارت جادیا (3

 . شان یها خانواده و  آنها خودی برا ت یاهم حائز مسائل

 

 2 شماره هیثانو هدف

  حداقل قیطر از همترازی رهبری/مدافع ی فرصتها و ملموسی تهایحما الت،یتسه   ارائه با شورا  نیا

 تیحما همترازی  ها  شبکه در مدافعان-خود از ،یا منطقهی مدافع-خود نهاد 12 وی سراسر نهاد 1

  . ابدی یم دست  مدافع-خود 6000 به  و  کندی م



 ها ستمیس از تیحما/رییتغ: 2 شماره هدف

 

 و شتریب مشارکت جهت اجتماع بری مبتنی ها ستمیس بهبود وی شهروند حقوق تیتقو و تیحمای راستا در شورا نیا

 مهم نیا نیریسا و مدافعان-خود/خانواده مشارکت با شان،یها خانواده وی رشدی/ذهن تیمعلولی دارا افراد از تیحما

 .کرد خواهدی رهبر را

 

 1 شماره هیثانو هدف

ی  مبتن خدمات ،یا منطقه مراکز ستمیس در  رای نی قوان ای/ و( راهنما ا)ی نامه نییآ 10 و استیس 15 اقدام، 30 شورا نیا

 الت،یتحص اشتغال،ی ها نهیزم شامل کار نیا. داد خواهد رییتغ ای/و داده بهبود کرده، نیتدوی دولتی نهادها و جامعه بر

 حقوق از و بود خواهدی رشدی/ذهن تیمعلولی دارا افراد نفع به که بود خواهدیی روشها به ی منیا/بهداشت و مسکن

 خواهد ارائهی اضاف خدمات وی بان ی پشت ای/و داد، خواهد گسترش را کامل تیشمول کرد، خواهد تیحما آنهای شهروند

 .دهد بهبودی ملموسی روشها به را آنهای زندگ تا داد

 

 2 شماره هیثانو هدف

 الت،یتحص اشتغال،ی ها نهیزم در دادهایرو ای/وی سراسر ژهیو/نوآورانه پروژه 5 وی ا منطقه پروژه 20 در شورا

 :تا کرد خواهد مشارکتی منیا/بهداشت و مسکن،

 به  و سازد توانمند ها ستمیس  رییتغ جهت تالشی برا را( افراد ریسا و مدافع-خود/خانواده) نفر 5000 (1

 ای/و ها مهارت اطالعات، موثر، مدافع کی به شدن لیتبد جهت شانیهایی توانا  شیافزای برا  آنها

 ا، ی/و دهد؛ ارائهی بان ی پشت

 .دهد شیافزا را آنهای ها خانواده وی رشدی/ذهنی های ناتوان ی دارا افراد از تیحما بهبودی برا خدمات (2

 

 3 شماره هیثانو هدف

 شرفتیپی دانشگاه مرکز سه و مدافع و حفاظت آژانس ک)ی ای فرنیکال فدرال کیشر( 4) چهاری همکار با شورا

 بهداشت مسکن، اشتغال، الت،یتحص مانند ،یالتیا برنامه در دیتأک مورد طهیح کی  انتخاب با ،ی(رشدی ها تیمعلول

 تیمعلولی دارا افراد بهی عموم خدمات ی( ها) ستمیسی کنون عملکرد نحوه مورد دری ده گزارش و ،یمن یا ای

ی مرکز ستمیس کهی افراد و کرده ارائه خدمت ها آن بهی ا منطقهی مرکز ستمیس کهی افراد شاملی )رشدی/ذهن

 مورد دریی ها ه یتوص ،(ها)ستمیس در خدمات ارائه در موجودی خالها ،(است نکرده ارائه خدمت آنها بهی ا منطقه

 اقدامات، وی گذار استیس در راتییتغی ریگیپ و DD قانون اهداف  بهی ابیدستی برا( ها)ستمیس بهبودی چگونگ

. گذاردی م ر یتأثی رشدی/ذهنی های ناتوان ی دارا افراد بر که کرد خواهدی ابیارز رای عموم خدماتی( ها)ستمیس

 ای ها استیس در رییتغ مورد 2 و اقدامات، ای ها استیس رییتغی  برا هیتوص 6 گزارش، 2 به منجری همکار نیا

  .شد خواهد اقدامات



 ها تیظرف از  دفاعی/ساز تیظرف : 3 شماره هدف

 

  را  آنها  و کرده مشارکت آنها ی ها خانواده  و  شتریبی رشدی/ذهن تیمعلولی دارا افراد با  شورا نیا

  تیحما و خدمات  و کرده دفاع خود  از  بتوانند  و دانسته  را خود  حقوق آنها  تا کرد، خواهد  توانمند

 . کنند  افتیدر را الزمی ها

 

 1 شماره هیثانو هدف

 صورت  به ) التیا سراسر در(  افراد ریسا/ مدافع-خود/خانواده) نفر 60،000 به شورا  نیا

  به ای/ و همترازان،  لهیوس به كاركنان، لهیوس به) رایی آموزشهای( حضور  ای/ و نیآنال ،یمجاز

  و  دهد،ی م ارائهی  مدافع-خود ی ها کی ن یکل(/TAی )فن مساعدت و  دهدی م ارائهی( مشاركت صورت

  تیمعلولی دارا  افراد به کهی خدمات و  ها تیحما بهی اب یدست   ویی شناسای برا نفر 50،000 به

 . دهدی  م منابع و مساعدت  باشند،   داشتهی تر سالم  و تر  منیا ی زندگ تا  کندی م  کمک ی رشدی/ذهن

 

 2 شماره هیثانو هدف

  و ی منیا/بهداشت مسکن، الت،یتحص اشتغال،ی ها نهیزم در داد یرو و  پروژه  100  در شورا نیا

  منابع و اطالعات با ( افراد ریسا/مدافعان-خود/خانواده)  نفر  25000  به مربوط نوظهور  مسائل

  تیاهم حائز خدمات و ی بانیپشت بهی ابیدستی برا آنها تیظرف  ش یافزا  و آنها  دانش ارتقای برا

 . کرد خواهد مشارکت آنها،ی برا

 

 3 شماره هیثانو هدف

 5000 با شورا رایگان،  و مناسبی  عموم التیتحص بهی ابیدست در  های نابرابر  كاهش منظور به

  كیفیت/نوع  و تعداد   افزایش و از حمایتی برا ایالت سراسر  در مدافع -خود/زبان اسپانیایي خانواده

  خواهدی همکار خودشان،ی محلی آموزش ادارات قیطر از آنهای افتیدری استثنائ آموزش خدمات

 .کرد

 را  خود نظرات لطفا
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