
 )  CFSالدعم الُمنسَّق لألسرة ( 
 صحیفة الوقائع للمستھلكین واألَسر

 )CFSصحیفة وقائع البرنامج التجریبي الخاص بخدمة الدعم الُمنسَّق لألسرة (

 
 

 ؟)CFSما ھو الدعم الُمنس�ق لألسرة (
 

مة خصیًصا للبالغین من ذوي إعاقات النمو الذین یختارون العیش مع  ) CFSالدعم الُمنسَّق لألسرة ( ھو خدمة جدیدة مصمَّ
خدمات متاحة للمستھلكین  استجابةً للمدخالت الواردة من األَُسر حول عدم وجود ) CFSأَُسرھم. تم إنشاء الدعم الُمنسَّق لألسرة (

 البالغین الذین یختارون العیش في منزل األسرة.
 

مة ومخصصة ومرنة حتى تلبي االحتیاجات والتفضیالت المتغیرة الخاصة  ) CFSستكون خدمة الدعم الُمنسَّق لألسرة ( مصمَّ
 بالفرد الذي یتم خدمتھ مع أسرتھ/مقدم الرعایة الخاص بھ.

 
 )CFSم الُمنسَّق لألسرة (وسائل الدعم الخاصة بالدع

لمساعدتك أنت وأسرتك على تنسیق وجدولة الخدمات التي تتلقاھا. یمكن للدعم الُمنسَّق  ) CFSتم تصمیم الدعم الُمنسَّق لألسرة (
أن یساعدك أنت وأسرتك على تعلّم المزید حول تشخیصك ومساعدتك على التخطیط لمستقبلك، كما یمكنھ أن  ) CFSلألسرة (
على تعلّم كیفیة الوصول إلى الخدمات اإلضافیة التي قد تكون ُمؤَھًال للحصول علیھا. یمكن للدعم الُمنسَّق لألسرة یساعدك 

)CFS (  أن یقوم بتنسیق التدریب لألشخاص الذین یدعمونك حتى یكونوا أكثر استعداًدا للعمل معك أنت وأسرتك. یمكن للدعم
دین االحتیاطیین، كما یمكنھ مساعدتك على التعلّم حول مساعدتك على تحد)  CFSالُمنسَّق لألسرة ( ید وسائل النقل، والموّرِ

بلغتك وبطریقة تراعي ثقافتك. وستساعد ) CFSمجموعات الدعوة الذاتیة في منطقتك. سیتم توفیر خدمة الدعم الُمنسَّق لألسرة (
 الخاصة بك.) CFSفي تصمیم وتخصیص خدمة الدعم الُمنسَّق لألسرة (

 
 ؟ )CFSلُمؤَھل للحصول على الدعم الُمنسَّق لألسرة ( من ا

 
 عاًما فما فوق) الذین یعیشون مع أَُسرھم. 18للبالغین () CFSیتم توفیر الدعم الُمنسَّق لألسرة (

 
 ؟ )CFSكیف یمكنني التسجیل للحصول على الدعم الُمنسَّق لألسرة ( 

 
فلتخبر قسم تنسیق الخدمات بالمركز  )، CFSالدعم الُمنسَّق لألسرة (  إذا كنت تعیش في المنزل مع أسرتك وتعتقد أنك تحتاج إلى

)  CFSلتحدید كیف یمكن للدعم الُمنسَّق لألسرة () IPPاإلقلیمي. سیقومون بتحدید موعد الجتماع فریق خطة البرنامج الفردي (
دي الدعم الُمنسَّق )، CFSأن یساعدك أنت وأسرتك. إذا تمت إحالتك للحصول على الدعم الُمنسَّق لألسرة ( د من موّرِ سیقوم موّرِ

ستقوم أنت وكل ). CFSبمقابلتك أنت وأسرتك للتحدث حول ما ترید تحقیقھ باستخدامك للدعم الُمنسَّق لألسرة () CFSلألسرة (
د الدعم الُمنسَّق لألسرة ( علیھا وكیف    وأسرتك معًا بإعداد خطة تحدد الخدمات التي تحتاج إلى مساعدة للحصول) CFSمن موّرِ

د الدعم الُمنسَّق لألسرة (  أن یساعدك.) CFSیمكن لموّرِ
 

 ) CFSاستطالعات الدعم الُمنسَّق لألسرة ( 
 

كي یساعدك أنت وأسرتك. سیُطلب منك إكمال استطالع )  CFSیھتم قسم الخدمات التنمویة بكیفیة تطویع الدعم الُمنسَّق لألسرة (
الخدمات وربما سیُطلب منك إكمال استطالع مرة أو مرتین أثناء تلقیك للخدمات. فإن ھذا سیساعد القسم قصیر للغایة بمجرد بدء 

 یعمل من أجلك أنت وأسرتك خالل التجربة.) CFSفي معرفة ما إذا كان الدعم الُمنسَّق لألسرة (

 

 



 )  CFSالدعم الُمنسَّق لألسرة ( 
 صحیفة الوقائع للمستھلكین واألَسر

 )CFSصحیفة وقائع البرنامج التجریبي الخاص بخدمة الدعم الُمنسَّق لألسرة (

 
 ):CFSحول الدعم الُمنسَّق لألسرة (

 
مة للبالغین من ذوي إعاقات النمو الذین یختارون العیش مع أَُسرھم. تم ھو خدم) CFSالدعم الُمنسَّق لألسرة ( ة جدیدة مصمَّ

استجابةً للمدخالت الواردة من األَسر حول عدم وجود خدمات متاحة للمستھلكین البالغین  ) CFSإنشاء الدعم الُمنسَّق لألسرة (
 الذین یختارون العیش في منزل األسرة.

 
مة ومخصصة ومرنة حتى تلبي االحتیاجات والتفضیالت المتغیرة الخاصة  ) CFSسَّق لألسرة (ستكون خدمات الدعم الُمن مصمَّ

لمساعدة البالغین الذین یتلقون خدمات المركز اإلقلیمي  ) CFSبالفرد الذي یتم خدمتھ مع أسرتھ. تم تصمیم الدعم الُمنسَّق لألسرة (
. كما أنھ سیساعدھم على تعلّم كیفیة الوصول إلى الخدمات اإلضافیة  ھم وأَسرھم على تنسیق وجدولة الخدمات ووسائل الدعم

قد یساعد في التخطیط للمستقبل حتى یعلم )  CFS"العامة" التي قد یكونوا مؤَھلین للحصول علیھا. كما أن الدعم الُمنسَّق لألسرة (
ق تدریبًا لألشخاص الذین ) CFSسرة (الجمیع ما یرید الفرد حدوثھ إذا تغیر وضعھ المعیشي. یمكن للدعم الُمنسَّق لأل أن ینّسِ

دین االحتیاطیین.   یدعمون الفرد وأسرتھ، حتى یكونون أكثر استعداًدا للعمل معھم. فیمكنھ المساعدة في تحدید وسائل النقل والموّرِ
دي الدعم الُمنسَّق لألسرة ( تیة في المنطقة. سیتم تقدیم  أن یساعدوا في توصیل األفراد بمجموعات الدعوة الذا) CFSویمكن لموّرِ

بطریقة تراعي الثقافة والعرق والتفضیالت اللغویة الخاصة بالفرد  ) CFSوسائل الدعم المتوفرة من خالل الدعم الُمنسَّق لألسرة (
 وأسرتھ.

 
لومات من یمكن العثور على المزید من المع ). CFSقام القسم بوضع معّدل للتقییم وتقدیم خدمة الدعم الُمنسَّق لألسرة (

  /https://www.dds.ca.gov/services/coordinated-family-support-serviceخالل:
 

دون المحتَملون للدعم الُمنسَّق لألسرة (  ):CFSالموّرِ
 

إنھا فرصة فریدة الستخدام المعرفة والمھارات والقدرات لتلبیة االحتیاجات المتزایدة مع مختلف المجتمعات في كالیفورنیا. یتم 
دي الخدمة الحالیین على النظر في توسی كما یتم  ). CFSع محفظة خدماتھم لتضمین خدمة الدعم الُمنسَّق لألسرة (تشجیع موّرِ

أیًضا تشجیع اآلخرین الذین یھتمون بخدمة األفراد ذوي إعاقات النمو وأَسرھم، خاصةً أصحاب الخلفیات المتنوعة، على النظر  
دي خدمة الدعم الُمنسَّق لألسرة ( دي ). CFSفي أن یصبحون من موّرِ أن ) CFSخدمة الدعم الُمنسَّق لألسرة ( سیتطلب من موّرِ

 یصبحوا "متعاقدین خارجیین" من قِبَل المركز اإلقلیمي وأن یلبوا المتطلبات التالیة: 
 

الذي یعمل مع األسرة أن یتواصل باللغة التي یفضلھا المستھلك ویجب ) CFSیجب على فریق الدعم الُمنسَّق لألسرة ( •
 أن یراعوا ثقافة المستھلك وأسرتھ.

الذي یعمل مع األسرة بشكل مباشر أن یكون لدیھ درجة زمالة في مجال  ) CFSیجب على فریق الدعم الُمنسَّق لألسرة ( •
 سنوات خبرة في تنسیق/تقدیم الخدمات.  3دراسة الخدمات اإلنسانیة أو 

الخدمات اإلنسانیة أو  یجب على موظفي اإلشراف أن یكونوا حاصلین على درجة البكالوریوس في مجال دراسة  •
 سنوات خبرة في تنسیق/تقدیم الخدمات.  3حاصلین على درجة الزمالة في مجال دراسة الخدمات اإلنسانیة و

 
 

 وعملیة التعاقد الخارجي، تواصل مع:) CFSلمعرفة المزید حول الدعم الُمنسَّق لألسرة ( 
 
 

 

 

 البرید اإللكتروني الخاص بوحدة النقل وتنمیة الموارد  
NRSPO@inlandrc.org 

 

https://www.dds.ca.gov/services/coordinated-family-support-service/

