
 
 

لتنسیق الخدمات المقدمة لألفراد ذوي  مركًزا إقلیمیًا في كالیفورنیا مكلفًا بموجب قانون النترمان 21) ھو واحد من ضمن IRCالمركز اإلقلیمي الداخلي (
 اإلعاقة النمائیة. ھذه المنظمة الخاصة غیر الربحیة تتعاقد مع إدارة الخدمات التنمویة لخدمة مقاطعتي سان برناردینو وریفرساید. 

 من ھم األشخاص المؤھلون للحصول على خدمات المركز اإلقلیمي؟ 
اإلعاقة الذھنیة  عاًما وقد تستمر إلى أجل غیر مسمى یكون مؤھالً للحصول على الخدمات. وھذا یشمل   18أي شخص ذو إعاقة نمائیة كبیرة تبدأ قبل سن 

(ID) ،التي تتطلب عالًجا مشابًھا. أي حالة ذات إعاقة جسدیة أو نفسیة أو لدیھا حاالت اإلعاقة المشابھة لإلعاقة الذھنیة و، والشلل الدماغي، والصرع، والتوحد
 فقط تكون غیر مؤھلة للحصول على الخدمات. إعاقة في التعلم

 كیفیة التقدم للحصول على الخدمات 
  عاًما ذي إعاقة نمائیة االتصال بمنسق عملیة القبول. ستختلف عملیة القبول والطلب   18یتعین على ولي األمر/الوصي أو أي شخص یزید عمره عن

 .inlandrc.org/intakeیمكن طلب نموذج القبول عبر اإلنترنت على  شھًرا وما فوق. 36شھًرا (بدء مبكر) و 36- 0حسب العمر: 
 سكان مقاطعة ریفرساید:  سكان مقاطعة سان برناردینو: 

 4763-890 (909) -شھًرا  36-0األعمار  4711-890 (909) -شھًرا  36-0األعمار 
 2648-826 (951) -شھًرا وما فوق  36 3148-890 (909) -شھًرا وما فوق  36

 .سیقوم منسق عملیة القبول بطرح عدة أسئلة لتحدید إمكانیة االستحقاق 
  عاًما ویعاني من إعاقة نمائیة سیحصلون على حزمة من المعلومات والنماذج. ستكون السجالت   18ولي األمر/الوصي أو الشخص الذي یزید عمره عن

 الطبیة والمدرسیة مطلوبة أثناء عملیة القبول. 
 النماذج وإعادتھا إلى المركز اإلقلیمي الداخلي ( یجب إكمالIRC .( 

 ما ھي الخطوة التالیة 
 .سوف تلتقي بمنسق عملیة القبول 
 .قد یتم تحدید مواعید أخرى مثل مواعید الفحوصات الطبیة و/أو النفسیة 
 ) إذا ثبتت أھلیتك، فسیتم تعیین منسق مسؤول عن خدمات المستھلكCSC عمرك وموقعك.) لحالتك بناًء على 
  .إذا لم تكن مؤھالً، فقد یتم إجراء إحالة إلى وكالة مناسبة و/أو سیتم تسلیم نسخة من إجراءات االستئناف إلى العائلة 

 
 
 

 
 . 3000-890 (909)أو االتصال على   www.inlandrc.orgلمزید من المعلومات، قم بزیارتنا على 

 المركز اإلقلیمي الداخلي
1365 South Waterman Avenue San Bernardino, CA 92408 • P.O. Box 19037 San Bernardino, CA 92423 
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 التمكین.
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