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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 
 اجتماع تخطیط الخدمات المتمركزة حول الشخص 
 وإخطار التقییم السنوي  

Person Centered Service Planning and Annual Assessment Meeting 

      التاریخ:   
  
 اسم ممثل العمیل والعنوان  اسم العمیل وعنوانھ  

            

 ,        السید

 د موعد لالجتماع. لقد حان الوقت للتقییم السنوي الخاص بك واجتماع تخطیط الخدمات المتمركزة حول الشخص.  وسأتصل بك قریبًا، أو یمكنك االتصال بي لتحدی 

 لذي تریده.  وإذا اخترت مكانًا آخر غیر منزلك، فألتزم أیًضا بتحدید موعًدا یمكنني فیھ زیارتك في منزلك. عندما أتصل بك، یرجى إخباري بوقت عقد االجتماع ومكانھ ا 

 خالل االجتماع بك، سنتابع تقدمك: 

 سیكون لدینا وقت للحدیث عن األھداف والرغبات الخاصة بك قبل تقییم الدعم الذي قد تریده.  •

االجتماع بك، بما في ذلك األشخاص الذین ترى أنھم یعرفونك بشكل أفضل. وقد أحتاج إلى االتصال بمقدمي  یرجى دعوة أي شخص تریده أن یكون جزًءا من  •
 الخدمات لدیك لطلب معلومات حول الدعم الذي یقدمونھ. 

 ستشمل الخطة على األھداف الخاصة بك والخدمات المدفوعة وأي دعم آخر تختاره لمساعدتك في تحقیق األھداف.  •

 فیما یلي بعض الموارد التي ستساعدك على االستعداد لالجتماع الخاص بك:   

 أداة بسیطة من صفحة واحدة والتي یمكنك استخدامھا لمساعدتك في التفكیر في األھداف (مضمنة)  •

 كتیبان یوضحان خدمات إدارة إعاقات النمو (مضمنة)  •

قِبل مجلس إعاقات النمو ومؤسسة رعایة ذوي اإلعاقات بوالیة واشنطن:  تم تطویر أداة تخطیط متمركزة حول الشخص عبر اإلنترنت من  •
www.mylifeplan.guide 

   comwww.lifecoursetools.  موقع إلكتروني آخر یمكن أن یساعدك في تخطیط الحیاة التي تریدھا •

 یرجى االتصال بي إذا كانت لدیك أي استفسارات أو مخاوف.  

 وإنني أتطلع إلى االجتماع بك.  

 شكًرا جزیالً! 

 

                     
 عنوان البرید اإللكتروني  الھاتف  اسم مدیر الحالة 

 
 

        )DSHS 22-605المستند المرفق:  كتیب خدمات إعفاء المجتمع والمنزل (
 )   DSHS 22-822خریطة الطریق إلى كتیب الخدمات (      

 صفحة شخصیة واحدة        
 

 ممثل وكالة األمن القومي  نسخة إلى:  

 
 
 
 

http://www.mylifeplan.guide/
http://www.lifecoursetools.com/
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 تعلیمات بشأن اجتماع تخطیط الخدمات المتمركزة حول الشخص وإخطار التقییم السنوي
 
 

 متى أستخدام ھذا النموذج؟ 
 

یوًما على األقل من  60النموذج إلخطار العمیل أو الوصي القانوني للعمیل أو ممثلھ بالتقییم القادم واجتماع تخطیط الخدمات المتمركزة حول الشخص قبل  یمكنك استخدام ھذا  
 نھایة فترة الخطة. 

 
 


