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 المدیرین التنفیذیین للمركز اإلقلیمي  إلى: 
 

من قانون  4648.5استعادة خدمات التخییم واالستجمام االجتماعي والخدمات األخرى وفقاً للفقرة رقم   الموضوع:
 الرعایة والمؤسسات

 
من قانون الرعایة والمؤسسات سلطة   4648.5، تعید التعدیالت التي أجریت على الفقرة رقم  2021یولیو  1اعتباًرا من 

المركز اإلقلیمي لتمویل خدمات التخییم ونفقات السفر المرتبطة بھا؛ وأنشطة االستجمام االجتماعي؛ والخدمات التعلیمیة 
؛ والعالجات غیر الطبیة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، الترفیھ  لألطفال من سن الثالثة إلى السابعة عشرة

المتخصص والفن والرقص والموسیقى.  تُنصح المراكز اإلقلیمیة باتخاذ خطوات استباقیة إلبالغ مجتمعاتھا بالتغییرات التي تم 
 من قانون الرعایة والمؤسسات. 4648.5إجراؤھا على الفقرة رقم 

 
لخدمات التنمویة (اإلدارة) من المراكز اإلقلیمیة توفیر المعلومات لمنسقي الخدمة وتوعیة المستھلكین، واألسر، تطلب إدارة ا

ومقدمي الخدمات ومنظمات المجتمع المحلي حول توفر ھذه الخدمات.  یجب أن یمتد التواصل ومشاركة المعلومات إلى  
األنواع من الخدمات أو الخدمات األخرى المشتراة من المراكز اإلقلیمیة، األفراد والعائالت الذین قد ال یستخدمون عادةً ھذه 

ولكنھم قد یستفیدون من تلقي ھذه الخدمات. عند تطویر أنشطة التوعیة، یجب على المراكز اإلقلیمیة أن تأخذ بعین االعتبار  
جتمعات غیر الناطقة باللغة اإلنجلیزیة.   اإلجراءات التي من شأنھا زیادة الوعي وتسھیل مشاركة المعلومات مع األفراد والم

یجب أن یناقش منسقو الخدمة مدى توفر ھذه الخدمات المستعادة واحتیاجات المستھلك ذات الصلة خالل اجتماع خطة  
 (أ) من قانون الرعایة والمؤسسات.4646البرنامج الفردي، بما یتوافق مع الفقرة 

 
یجب على كل مركز إقلیمي تقدیم خطة توعیة إلى اإلدارة.  باإلضافة إلى ذلك، یجب على كل مركز إقلیمي مراجعة سیاسات 

حسب الضرورة، لتعكس استعادة التمویل لھذه الخدمات وتعزیز االمتثال لھذا التغییر في النظام  )، POSشراء الخدمة (
موافقة علیھا.  من المقرر تقدیم خطة التواصل وسیاسات شراء الخدمة المنقحة إلى  األساسي وتقدیمھا إلى اإلدارة لمراجعتھا وال

 .  2021دیسمبر  15اإلدارة بحلول 
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 الصفحة الثانیة
 
 
 

سیقوم القسم بترجمة ھذه المراسالت إلى لغات حدود االختصاص المحددة وسیقوم بنشر النسخ اإلنجلیزیة والمترجمة على  
موقعنا.  إذا كانت لدیكم أسئلة حول ھذه المراسالت، فیرجى االتصال بمسؤول االتصال األساسي أو مكتب عملیات المجتمع 

 ). 833( 421-0061على الرقم  
 

 دیر،مع كامل التق
 

 النسخة األصلیة موقعة بواسطة: 
 

 إیریكا رایمر سنیل
 نائب المدیر

 قسم خدمة المجتمع
 

 مسؤولي المركز اإلقلیمي نسخة إلى: 
 مدیي المراكز اإلقلیمیة لخدمات المستھلك            
 مدیري خدمات المجتمع بالمركز اإلقلیمي           
 رابطة وكاالت المركز اإلقلیمي            


