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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 
 ریزی خدمات فردمحور و برنامھ 

 جلسھ ارزیابی ساالنھ 
Person Centered Service Planning and Annual Assessment Meeting 

      تاریخ:  
  
 نام و نشانی نمایندۀ مشتری  نام و نشانی مشتری  

            

 ،        جناب آقای/سرکار خانم

توانید با من تماس بگیرید، تا زمانی برای جلسھ تعیین  گیرم، یا میزودی با شما تماس میریزی خدمات فردمحور است. بھاکنون زمان ارزیابی ساالنھ و جلسھ برنامھ
 کنیم. 

کجا و چھ زمانی برگزار شود. اگر مکانی غیر از خانھ خود را انتخاب کنید، من نیز باید زمانی را ھماھنگ کنم تا بتوانم با   ھنگام تماس، لطفاً بگویید مایلید جلسھ در
 تان مالقات کنم. شما در خانھ

 کنیم: تان، بر اساس خواستۀ شما عمل میدر طول جلسھ

 ھایتان خواھیم داشت. ای صحبت در مورد اھداف و خواستھھایی کھ ممکن است نیاز داشتھ باشید، فرصتی برپیش از ارزیابی حمایت •
شناسند. ممکن است نیاز باشد با خوبی شما را میکنید بھتان شرکت کند دعوت کنید، از جملھ افرادی کھ احساس میلطفاً از ھرکھ دوست دارید در جلسھ  •

 دھند، درخواست کنم. ھ بھ شما ارائھ میھایی کدھندگان خدمات شما تماس بگیرم تا اطالعاتی در مورد حمایتارائھ
 کنید. ھایی است کھ برای کمک بھ دستیابی بھ اھدافتان انتخاب میطرح شما دربرگیرندۀ اھداف شما، خدمات پولی و دیگر پشتیبانی •

 تان بھ شما کمک خواھد کرد: منابع زیر در آماده شدن برای جلسھ

 توانید از آن استفاده کنید تا بھ شما کمک شود در مورد اھدافتان فکر کنید (ارائھ شده است)  ای کھ میصفحھابزار ساده یک •
 دھد (ارائھ شده است) ھای رشد را توضیح میدو بروشور کھ خدمات مدیریت ناتوانی •
 www.mylifeplan.guideطراحی کرده است:   ington StateArc of Washھای رشد و  ریزی فردمحور کھ شورای ناتوانییک ابزار برنامھ •
 است    www.lifecoursetools.comتان بھ شما کمک کند،  ریزی زندگیتواند در برنامھسایت دیگری کھ میوب •

 در صورت ھرگونھ سؤال یا نگرانی، لطفاً با من تماس بگیرید.  

 زودی با شما مالقات کنم. امیدوارم بھ 

 سپاسگزارم،

 

                     
 نشانی ایمیل   تلفن  نام مدیر پرونده 

 
 

        HCBS (DSHS 22-605) نظر ازبروشور صرف    ضمیمھ:
 )   DSHS 22-822راھنمای خدمات (بروشور نقشھ 

 ای صفحھپروفایل تک 
 

 NSAرونوشت: نماینده 

 
 
 
 

http://www.mylifeplan.guide/
http://www.lifecoursetools.com/
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 چھ زمانی از این فرم استفاده کنم؟
 

روز   60ریزی خدمات فردمحور و ارزیابی پیِش رو را حداقل  کنید تا جلسھ برنامھمشتری استفاده میرسانی بھ مشتری و نماینده یا قیم قانونی شما از این فرم جھت اطالع
 قبل از پایان دوره طرح بھ ایشان اطالع دھید. 

 
 




