
 

 سے نشوونما/ذہنی ہےکہ بنانا یقینی یہ مقصد ایک کا (SCDD) ایبیلیٹیز ڈس ڈیولپمنٹل آن کونسل اسٹیٹ

 کی جن ہون حاصل اعانتیں اور خدمات معلومات، وہ کو  خاندان اہل کے ان اور افراد والے معذوریوں متعلق

 زندگی آزدانہ جینے، سے اطمینان میں کمیونٹی کی پسند اپنی میں کیلیفورنیا ریاست پوری انہیں ضرورت

 ہے۔ لیے کے گزارنے

 نے لوگوں زیادہ اتنے سے میں آپ کہ ہے کرتی ستائش کی بات اس ایبیلیٹیز ڈس ڈیولپمنٹل آن کونسل اسٹیٹ

 6,329 ذریعہ کے تقاریب اور تربیت کی کمیونٹی اور الئن آن دیا۔ جواب کا سروے پالن ریاستی کے اس

 جوابات تمام گئے(۔ کیے فراہم میں زبانوں مختلف 17 عالوہ، کے انگریزی )سروے ہوئے موصول جوابات

 کیا تجزیہ کا اس لیے کے شناخت کی مسائل ان اور گئے کیے درج میں (Qualtrics) ڈیٹابیس کے کونسل

 کے لوگوں دیگر کے کیلیفورنیا اور خاندانوں کے لوگوں،ان والے معذوری متعلق سے نشوونما/ذہنی جو  گیا

 تھے۔ اہم انتہائی لیے

 شعبوں کے صحت/سالمتی اور تعلیم کاری، اقامت روزگار، لوگ کہ چال پتہ یہ سے جوابات کے سروے

 ان کہ بتایا نے لوگوں والے معذوری متعلق سے نشوونما/ذہنی تھے۔ متفکر زیادہ سے سب میں بارے کے

 صرف 496 بشمول سرویز، ہسپانوی/الطینو  1,530 کو عملے تھا۔ اہم زیادہ سے سب روزگار لیے کے

 تھی۔ تشویش اہم سے سب تعلیم لیے، کے لوگوں والے بولنے زبان ہسپانوی ہوئے۔ موصول سرویز ہسپانوی

 گیا: کیا تقسیم میں شعبوں (3) تین کو  اہداف مجوزہ پر، بنیاد کی تقاضوں وفاقی لیے کے کام کے کونسل

 کے مقاصد کے منصوبہ ریاستی تعمیر/وکالت۔ کی صالحیت اور تبدیلی/وکالت، کی سسٹمز وکالت، کی خود

 تھا۔ کہا کو کرنے سے کونسل نے لوگوں کے کیلیفورنیا جو  کیا تجزیہ کا قسم اس کی کام نے عملے لیے،

 فراہمی کی وسائل اور معلومات اور پروجیکٹس، اور ایونٹس خصوصی اعانت، تکنیکی تربیت، میں کام اس

 نے ممبران کے کمیٹی لیے، کے کام کے تبدیلی میں سسٹمز اور پروجیکٹس، خصوصی پالیسی، تھی۔ شامل

 اور تربیت کیا۔ فیصلہ کا کرنے مرکوز توجہ پر شعبوں کے صحت/سالمتی اور کاری اقامت تعلیم، روزگار،

 جو کرےگا فراہم وسائل اور تربیت معلومات، میں شعبوں تمام ان عملہ کا کونسل لیے، کے اعانت تکنیکی

 ہیں۔ اہم لیے کے خاندانوں کے ان اور افراد والے معذوریوں

 پہنچنے کا اس تک لوگوں جتنے اور ہے رہی بنا منصوبہ کا دینے انجام سرگرمیاں میں تعداد جتنی کونسل

 کا کاموں کردہ مکمل میں سالوں (5) پانچ گزشتہ (1 ہے: پر ذیل درج انحصار کا سبھی ان ہے منصوبہ کا

 عملے کے کونسل (2 سکا؛ جا پہنچا تک جن تعداد کی لوگوں ان اور سرگرمیوں کردہ فراہم بشمول تجزیہ،

 مسودہ ہر نفاذ۔ اور تیاری کی عمل منصوبۂ ساالنہ کے کونسل (3 اور وسائل؛ دستیاب اور صالحیت کی

 (5) پانچ کے مدت کی پالن ریاستی (2022-26) اگلے تعداد کردہ فراہم میں مقاصد کے منصوبہ ریاستی

  ہوگی۔ محیط پر برسوں



  کردہ فراہم ذریعہ  کے عملہ کے کونسل  اور ساتھ( کے تبصروں )ہزاروں  جوابات کے سروے

 کیا تیار پالن ریاستی مجوزہ اپنا نے  کمیٹی بندی  منصوبہ ریاستی کی کونسل  پر  بنیاد کی ریسرچ

 اس اور جائزہ عوامی  کے پالن ریاستی کے کیلیفورنیا2022-26 مجوزہ اپنے  کونسل اب ہے۔

 ہوگی۔ کی تک  دنوں 45 مدت  کی تبصرے عوامی  ہے۔  رہی کر درخواست  کی تبصرے پر

 

 پالن ریاستی  26-2022 مجوزہ

 کرنا وکالت  کی خود :1 ہدف

 

  کرنے وکالت  اپنی سے  مضبوطی  کو  لوگوں والے  معذوریوں متعلق سے نشوونما/ذہنی کونسل

 گی۔ کرے تفویض اختیار کا بننے قائد  کا کمیونٹی اور واال دینے تربیت  کو ہمسروں  واال،

 

  1مقصد

 125 اور وسائل معلومات، کو افراد 1,250 والے کرنے وکالت کی خود میں  ذیل درج  کونسل

 گی: کرے  فراہم تربیتیں

  ضرورت انہیں کی  جن میں کرنے طلب اور شناخت کی خدمات اور اعانتوں  ایسی (1

 ہے؛ 

 اور،  میں؛  دینے  انجام خدمات اور بننے  کار تربیت کا ہمسروں (2

  فروغ  کو صالحیتوں پر طور کے کارکنان مضبوط ایک لیے کے مسائل  ایسے (3

 ہیں۔  اہم  لیے کے خاندانوں کے ان اور کے ان  جو میں کرنے  پیدا  مواقع اور دینے 

 

 2 مقصد

  ذریعہ، کے اداروں والے کرنے وکالت کی خود عالقائی 12 اور پیما ریاست 1 کم از کم  کونسل

  اور اعانتیں حقیقی سہولت، کو  والوں کرنے وکالت کی خود میں ورکس  نیٹ  کے ہمسروں

  وکالت   کی  خود   6,000 تعداد   کی جن گی، کرے مدد  کرکے فراہم مواقع  کے وکالت/قیادت کی ہمسروں

  ہے۔  پہنچتی  تک   والوں  کرنے



 تبدیلی/وکالت  میں  سسٹمز :2 ہدف

 

  اضافہ میں  اس  اور تحفظ کے  حقوق شہری  میں  اشتراک  کے دیگر اور والوں  کرنے وکالت کی خاندان/خود  کونسل 

  معذوریوں  متعلق سے  نشوونما/ذہنی تاکہ  گی آئے  آگے لیے کے  بنانے بہتر کو سسٹمز مبنی پر کمیونٹی   اور کرنے

 سکے۔  بن  معاون  اور جامع زیادہ  لیے کے خاندانوں   کے ان  اور لوگوں  والے

 

 1 مقصد 

  پالیسیوں،  15 کار، طریق 30 میں  سسٹمز  کے اداروں  سرکاری اور خدمات، مبنی  پر  کمیونٹی مراکز،   عالقائی کونسل

  میں کام   اس گی۔ کرے  تبدیلی اور/یا  اصالح میں ان  گی،  دے فروغ  کو  قوانین یا اور/ ہدایات(  رہنما )یا ضوابط 10 اور

  سے نشوونما/ذہنی   سے جس گے  ہوں  شامل  سے طرح اس  شعبے کے  صحت/سالمتی اور کاری، اقامت تعلیم،   روزگار،

  دیا فروغ کو  شمولیت مکمل  کی  ان ہو،  تحفظ کا حقوق شہری کے  ان اور ہو فائدہ  کو  لوگوں والے معذوریوں  متعلق

  الئی بہتری  میں زندگیوں  کی ان  سے طریقوں واضح جائیں،  کی فراہم خدمات  اور  اعانتیں اضافی انہیں اور/یا  جائے، 

 جائے۔ 

 2 مقصد 

  پیما  ریاست 5 اور عالقائی 20 میں شعبوں  کے صحت/سالمتی  اور کاری، اقامت تعلیم، روزگار،  کونسل

 تاکہ:   گی  کرے شروعتقاریب    اور/یا پروجیکٹس اختراعی/خصوصی

  کو دیگر(  اور  والے کرنے وکالت کی )خاندان/خود  لوگوں  5,000   میں کوششوں  کی تبدیلی  کی  سسٹمز (1

  صالحیتوں اور/یا اہلیت معلومات،  لیے کے  بننے وکیل مؤثر  زیادہ  انہیں اور  جائے، کیا   تفویض اختیار 

 اور/یا،  جائیں؛  کی فراہم  اعانتیں لیے کے  اضافہ میں 

  کے  بنانے  بہتر کو  اعانتوں  کی  خاندانوں کے  ان اور لوگوں  والے معذوریوں   متعلق   سے نشوونما/ذہنی  (2

 جائے۔  کیا اضافہ میں  خدمات لیے

 3 مقصد 

  سینٹر یونیورسٹی  تین  اور ایجنسی ایڈووکیسی اور  پروٹیکشن )ایک پارٹنرز  وفاقی (4) چار کے  کیلیفورنیا  کونسل،

  کہ  جیسے  شعبے،  توجہ  مرکز  ایک  میں پالن  ریاستی سے،  تعاون  کے ایبیلیٹیز( ڈس ڈیولپمنٹل ان ایکسیلینس فار

  جو گی  لے جائزہ کا )ز( سسٹم اصل کرکے، انتخاب کا خدمت سالمتی یا  صحت کاری، اقامت روزگار،  تعلیم،

  بنیادی طرح  کس  کہ گی  دے رپورٹ یہ  اور ہیں،   کرتے  متاثر کو لوگوں  والے معذوریوں   متعلق   سے نشوونما/ذہنی 

  کے  سسٹم سینٹر عالقائی  میں  )جس لوگوں  والے معذوریوں   متعلق   سے نشوونما/ذہنی   ابھی  )ز( سسٹم  کا  خدمت

  میں  )ز(  سسٹم ہے،   رہا دے انجام  خدمت  کی ہیں(  شامل دونوں والے کرنے   نہ اور کرنے حاصل خدمت ذریعہ 

  تکمیل کی  اہداف کے  ایکٹ DD کہ سفارشات  میں  بارے اس ہیں، موجود  خالء سے کون میں  فراہمی کی  خدمت

  ہو۔  کیسے حصول کے  تبدیلیوں  میں کار  طریق اور پالیسی  اور  جائے،  بنایا بہتر طرح کس کو  )ز( سسٹم لیے کے

  کار طریق یا پالیسی  اور سفارشات، 6  کی  تبدیلیوں  میں کار  طریق یا پالیسی رپورٹس،  2  میں  نتیجے  کے اشتراک

  گی۔   ہوں  تبدیلیاں 2 میں 



 تعمیر/وکالت  کی  صالحیت :3 ہدف

 

  ساتھ کے خاندانوں کے  ان اور  لوگوں  والے معذوریوں متعلق سے نشوونما/ ذہنی مزید کونسل

  اور اعانتوں اور سکیں جان  کو حقوق  اپنے وہ تاکہ گی، کرے  تفویض اختیار انہیں   اور شراکت

 کرسکیں۔  حاصل انہیں  اور کرسکیں وکالت لیے کے خدمات

 

 1 مقصد

  - کو والوں/دیگر( کرنے وکالت کی )خاندان/خود لوگوں 60,000 میں ریاست  پوری  کونسل

  اور/یا میں قیادت  کی ہمسر میں، قیادت کی )عملے -روبرو اور/یا الئن  آن پر، طور ورچؤل

  وہ میں جس گی، کرے فراہم  کلینکس (/ایڈووکیسیTA)  اعانت تکنیکی  اور تربیت  مشترکہ(

 کی خدمات اور معاونتوں  ان تاکہ  گی پہنچے ساتھ  کے  وسائل  اور مدد تک  لوگوں 50,000

  کو لوگوں والے  معذوریوں متعلق سے نشوونما/ذہنی سے  جن سکے ہو حصول اور شناخت

 ملے۔  مدد میں گزارنے زندگی تر  مند صحت اور تر محفوظ

 2 دمقص

  میں شعبوں  والے  مسائل ابھرتے  اور صحت/سالمتی، اور کاری، اقامت تعلیم، روزگار، کونسل

  کرنے وکالت کی )خاندان/خود لوگوں 25,000 اور گی، کرے کام پر پروجیکٹس 100

  ہو اضافہ میں معلومات کی ان تاکہ گی پہنچے ساتھ کے وسائل اور معلومات تک  والوں/دیگر(

  لیے  کے ان جو  ہو اضافہ میں صالحیت کی ان کی کرنے حاصل خدمات اور معاونتیں ایسی اور

 ہیں۔  اہم

 3 مقصد

  ریاست پوری  کونسل لیے، کے کرنے کم  کو مساوات عدم میں تعلیم سرکاری  مناسب مفت، ایک

  کام ساتھ  کے والوں کرنے وکالت کی خاندانوں/خود  5,000 والے بولنے زبان ہسپانوی  میں

  اور/قسم/معیار تعداد کی خدمات تعلیمی خصوصی ان اور  سکے  ہو وکالت کی ان تاکہ گی کرے

 ہیں۔   ہوتی حاصل سے  ایجنسیوں  تعلیمی مقامی اپنی انہیں جو ہو اضافہ میں
 

 کریں شیئر تاثرات اپنے کرم براہ
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