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ناتوانی رشد و   دارای( یک برنامه داوطلبانه است که به افراد  SDPبرنامه خود انتخابی )

  و حمایت های دریافتی در کنترل بیشتری بر خدمات  تا  خانواده های آنها کمک می کند  
اهدافشان   به  بودجهرسیدن  باشند.    حمایت های   و  خدمات  خرید  برای  فردی  داشته 

 گردد.  می تأمین توسط این برنامه  فرد محور های این برنامه  اجرای و ازنی مورد
 

 

 واجد شرایط می باشد کسی چه
  زندگی   در محل های اجتماع   یا  خانه  در  بوده،  ای  منطقه   دریافت کننده خدمات یکی از مراکز  باید  SDP  در برنامه   کنندگان  شرکت

  در یکی از کالس های آشناسازی مورد تایید شرکت کرده و   نبوده،   تمد  طوالنی   مراقبت های   مراکز  کرده ولی ساکن یکی از
 . باشند برنامه  خاص قوانین از پیروی به  مایل 

 
 

 برنامه خود انتخابیاصول 
در تعیین خدمات حمایتگری و برقرای ارتباط با دوستان و   انتخاب آزادانه  شهروندان؛  همه  با  برابر حقوق  از  استفاده  آزادی •

 وقت خود و انتخاب حمایتگر.   مکان زندگی و چگونگی سپری کردن خانواده، انتخاب
 حمایت های انتخابی؛  و خدمات خرید  منظور به  حق اختیار در کنترل بودجه •
  در   زندگی  الزم برای  پذیری  انعطاف  فرد  به  که  پرسنل،  و  قابلیت دسترسی به منابع  جمله  از  دریافت خدمات حمایتی، •

 ی آورد. فراهم م   را خود  نظر مورد جامعه
خود می    جامعه  در  ارزشمند  نقشی   پذیرفتن  و  خود   زندگی   در  گیری  تصمیم  و مسئولیت  فرصت  شامل  که   مسئولیت،  •

 و  باشد،
 . خود اعتماد مورد خدمات های  اداره  و طراحی خود با کمک  زندگی در  گیری تصمیم با  تأیید، •

 
 

 کرد  شروع باید طور چه
 

 گیرد:  یم   قرار دسترس  در  زمانی این برنامه در چه 
 . کنند می طی ارائه تدریجی این برنامه را اکنون دوره کالیفرنیا سراسر در  ای منطقه مراکز •
 شرکت در این برنامه انتخاب شده اند.   برای ، ناتوانی رشد فرد دارای 2500این دوره،  طی  در  •
 خواهد بود.  همه دسترس به بعد، برنامه خود انتخابی، در 2021 ژوئن 7از  •

 

 کسب کنم  را اطالعات این برنامه  آخرین توانم  می  کجا  از
در کالس های آشناسازی  برای • می    نیز موجود   ترجمه  خدمات .  بگیرید  تماس  خود  خدمات  کننده  هماهنگ  با  شرکت 

 . باشد
 برگزار می گردند.   HRCبصورت محدود و ماهیانه توسط   کالس های آشناسازی •
آدرس  ایمیل  ارسال  با • درخوا  sdp@dds.ca.gov  به  لیستو  در  نام  ثبت  اعالنات،    بروز  ست  در   DDSرسانی  را  شما 

 ایمیل های به روز رسانی خود قرار می دهد.  لیست خبرنامه ها و  
 کنید ارسال  HRC به selfdetermination@harborrc.org ایمیل طریق   از را خود  سواالت    •

در صورت متفاوت بودن، و آدرس ایمیل خود را    ، نام، نام درخواست کننده خدماتHRCالکترونیکی    خبرنامه  دریافت  برای •
اطالعات   enetworksubscriber@harborrc.org  به لیست  در  دارید  تمایل  که  کنید   ذکر  خود  ایمیل  در  و  کرده    ارسال 

 شوید   اضافه خود انتخابی   برنامه
بروز   https://www.harborrc.org/self-determination در صفحه HRCخود انتخابی بطور مستمر توسط   برنامه اطالعات •

 رسانی می شوند 
  اول چهارشنبه  روزهای جلسه این گروه در. کنید محلی خود شرکت  HRC  خود انتخابی  برنامه  کمیته جلسه مشاوره در •

در   توانید  می آن را اطالعات و  جلسه لینک  برگذار می گردد. ZOOM طریق از ظهر، از بعد  8الی  6 ساعت   از ماه، هر
 پیدا کنید https://www.harborrc.org/sdp-advisory-committe-0 سایت

SDP در محل   یا  خانه  در بوده، ای  منطقه خدمات یکی از مراکز   دریافت کننده باید 

HARBOR DEVELOPMENTAL DISABILITIES FOUNDATION, INC.  
21231 Hawthorne Boulevard, Torrance, California 90503 
 www.harborrc.org 

 
در یکی از کالس های   نبوده،   مدت طوالنی  یمراقب مراکز کرده ولی ساکن یکی از زندگی های اجتماع

 . باشند  برنامه خاص  قوانین از پیروی  به  مایل آشناسازی مورد تایید شرکت کرده و


