نظرة عامة عن برنامج التقرير
الذاتي في والية كاليفورنيا

التقرير الذاتي

اختيار مقدم لخدمات اإلدارة المالية ()FMS

في والية كاليفورنيا ،يتاح لك أنت وأحبائك االختيار واالستقالل
والحرية والتحكم.

الدعم

العمل مع دائرة الدعم الخاصة بك  -بما في ذلك عائلتك ،وأصدقائك ،وربما منسق مستقل ،و/أو مخطط
يركز على الشخص ،و/أو منسق خدمة المركز اإلقليمي  -ستقوم بتطوير خطتك الفريدة وميزانيتك
لتلبية أهداف حياتك.
هذا يشمل الدعم والخدمات التي تحتاجها .يتعين عليك تحديد الشركة المقدمة لخدمات اإلدارة المالية
( )FMSلمساعدتك في إدارة هذه الخدمات وتسديد تكاليفها نيابة عنك.

دورك

ساعد في الحياة اليومية في منزلك الذي اخترته وكن
نش ً
طا في مجتمعك.

الخدمات
أموال لألنشطة والعناصر داخل منزلك وخارجه في
المجتمع والتي تلبي احتياجاتك الفريدة.
يمكن أن تكون هذه األموال في شكل وسائل النقل،
وتعديالت المنزل ،والعالج الطبيعي ،والتدريب على
المهارات ،وتوفير المعدات.

دورنا

يعتمد دورك على نموذج  FMSالذي تحتاجه وتختاره .إذا اخترت عدم تعيين موظفين
لتقديم الدعم وتحتاج فقط إلى مساعدة شهرية في تسديد تكاليف الخدمات ،فإن مقدم خدمة
( Public Partnerships (PPLلخدمات اإلدارة المالية تقدم نموذج Bill Payer
"دافع الفاتورة" البسيط.
يقدم مقدم خدمة  PPLأيضًا نموذج " Sole Employerصاحب العمل الوحيد" ،مما
يزيد من اختيارك وتحكمك فيمن يقدم الدعم لك ،باإلضافة إلى تسديد فواتير خدماتك.

نحن مقدم لخدمات اإلدارة المالية ( )FMSمعتمد من قبل المركز
اإلقليمي الخاص بك
نحن نساعدك على التسجيل في برنامج التقرير الذاتي بكاليفورنيا
نحن نساعدك على االستعداد لدور صاحب العمل
نحن نساعد في تسجيل الموظفين وإجراء الفحوصات األمنية

في هذا النموذج ،تعد أنت (أو ممثلك) بمثابة صاحب العمل للعاملين في
مجال الرعاية/الدعم
يمكنك تعيين ودفع أجور العاملين في مجال الرعاية/الدعم ،ويمكن أن يشمل
ذلك العائلة أو األصدقاء
أنت تحدد مستوى األجور ،والتوظيف ،والتدريب ،والجدولة ،واإلدارة،
وحتى فصل موظفي الرعاية/الدعم ،إذا لزم األمر
تقوم أنت أو ممثلك بتوجيه خدماتك المعتمدة والتفاوض بشأن تكاليفها للحفاظ
على استقالليتك

الرسوم الشهرية التي تتكبدها
أنت تدفع رسومنا الشهرية من برنامج التقرير الذاتي ( )SDPالفريدة والمعتمدة .رسومنا قياسية ،تحددها
إدارة الخدمات التنموية ( ،)DDSوتعتمد على النموذج وعدد الخدمات التي تحتاجها وتختارها.
دوالرا شهريًا لنموذج صاحب العمل الوحيد
من  50إلى  100دوالر شهريًا لنموذج دافع الفاتورة | 150 - 110
ً

نحن ندفع ضرائب الدخل الخاص بك وبعاملي الرعاية/الدعم نيابة عنك
نحن نوفر لك مسؤولية صاحب العمل والتأمين ضد إصابات العمال
نحن نقدم كشف حساب شهري لمساعدتك في إدارة خطة اإلنفاق
الخاصة بك وتتبعها
نحن ندفع تكاليف خدماتك وأنشطتك وعناصرك نيابةً عنك
نحن متواجدون لمساعدتك في رحلتك للتقرير الذاتي

حقائق حول مقدم خدمة PPL

في لمحة

ينصب تركيزنا على تسديد نفقات دعمك وخدماتك في الوقت المحدد ضمن
خطة اإلنفاق والميزانية المعتمدة الخاصة بك .بهذه الطريقة ،ستتمتع براحة
البال ويمكنك التركيز على ما هو أكثر أهمية  -االستمتاع بحياتك!

مقدم لخدمات اإلدارة المالية ( )FMSاألكثر خبرة

أكثر من  20عا ًما من بناء الثقة والموثوقية
من خالل دعم االختيار واالستقاللية

على دراية عميقة بالقواعد واللوائح
حول برنامج SDP

تقديم خدمات  FMSفي كاليفورنيا منذ
عام 2012

أكبر مقدم لخدمات اإلدارة المالية ( ،)FMSمما يعني أنه محلي وموثوق لك وألحبائك

خدمة معظم الواليات
والمشاركين والمزودين

مضاعفة عمالء خدمة العمالء
مقابل أقرب منافس لنا

أكثر من  200من أعضاء فريق
خدمة العمالء لديهم مهارات
ثنائية اللغة

قدرة مثبتة على التعبئة في أوقات
األزمات أو الكوارث الطبيعية

مزود مبتكر لخدمات اإلدارة المالية لتسهيل األمور عليك باستمرار وعلى أحبائك ،ومقدمي الدعم والخدمات

توفير بوابة ويب رائدة على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع لمساعدتك -
™BetterOnline

تقديم تطبيق محمول آمن أثناء التنقل
وسهل االستخدام إلدخال الوقت والموافقة -
Time4CareTM

توفير المزيد من األموال لموظفي الرعاية/الدعم
1
في كل فترة دفع مقابل نهاية السنة الضريبية

الوصول عبر اإلنترنت/استرداد النماذج الضريبة
 W-2والتحقق من معلومات التوظيف

داعم إلعفاءات صعوبة الرعاية واإلعفاءات
الضريبية للمقيمين في المنزل معك التي قد تزيد
1
من الدخل الصافي للعامل

تتوفر خيارات الدفع ببطاقة الخصم لدفع
أجور العاملين في مجال الرعاية/الدعم

االستماع والتعلم المستمر ،لخدمتك بشكل أفضل ولخدمة أحبائك

الحفاظ على تصنيفنا  A+ BBBمن خالل
االستجابات السريعة والمراقبة االجتماعية على
مدار  12ساعة يوميًا

مقدم خدمة  PPLعازم على استخدام قوتنا وخبرتنا وقدراتنا المتزايدة لالستثمار المستمر في مهمتنا لتحويل
المزيد من حياة سكان كاليفورنيا من خالل جعل التقرير الذاتي أسهل للجميع.
للمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارتنا عبر  www.publicpartnerships.comواطلب التحدث إلى
أحد الخبراء المخصصين لدينا في برنامج التقرير الذاتي بكاليفورنيا.

 1اإلنجاز من خالل شراكتنا الرائدة مع دائرة اإليرادات الداخلية بشأن استبعاد دخل "صعوبة الرعاية"

