

نیمنگاهی بر CA SPD

خودمختاری

انتخاب ارائهدهنده خدمات مدیریت مالی ()FMS

حق انتخاب ،استقالل ،آزادی و اختیار در کالیفرنیا منتظر شما و
عزیزانتان است.

پشتیبانی
کمک در امور روزمره داخل خانه منتخب شما و فعال بودن
در جامعه.

شما ضمن همکاری با چرخه حمایتی خود — که متشکل از خانواده ،دوستان ،و احتماالً تسهیلگر
مستقل ،برنامهریز اختصاصی ،و/یا مسئول هماهنگی خدمات مرکز منطقهای شماست — طرح و
بودجه انحصاری متناسب با اهداف زندگی خود را شکل خواهید داد.

خدمات
وجوه مختص فعالیتها و اقالم داخل خانه و خارج از آن در
جامعه که برآوردهکننده نیازهای خاص شما باشد.

این فرآیند شامل پشتیبانی و خدمات موردنیازتان میشود .شما ملزم هستید یکی از شرکتهای
ارائهدهنده خدمات مدیریت مالی ( )FMSرا انتخاب کنید تا به شما در مدیریت و پرداخت هزینهها
از جانب شما کمک کنند.

نقش شما
نقش شما بستگی به مدلی از  FMSدارد که نیازمند آن هستید و آن را
برمیگزینید .اگر قصد نداشته باشید کارمندی برای کسب پشتیبانی انتخاب کنید
و صرفا ً نیازمند کمکهای ماهانه در پرداخت هزینۀ خدمات هستید ،شرکت
 Public Partnerships | PPLنوعی مدل ساده با عنوان «پرداختکننده
صورتحساب» ( )Bill Payerارائه میکند.
شرکت  PPLهمچنین با ارائۀ مدلی تحت عنوان «کارفرمای یگانه»
( ،)Sole Employerحداکثر گزینهها و اختیار ممکن را در انتخاب شرکت
ارائهدهنده پشتیبانی عالوه بر پرداخت صورتحساب خدمات شما فراهم میسازد.
شما (یا نمایندهتان) کارفرمای مددکاران مراقبتی/حمایتی شما هستند
میتوانید مددکاران مراقبتی/حمایتی برای خود استخدام کنید و هزینهشان
را بپردازید؛ این مددکاران میتوانند خانواده یا دوستان شما باشند
شما سطح پرداخت ،استخدام ،آموزش ،زمانبندی ،مدیریت و حتی اخراج
مددکاران مراقبتی/حمایتی را درصورت نیاز تعیین میکنید
شما یا نمایندهتان با هدایت کردن خدمات تأییدشده و مذاکره بر سر قیمتها،
استقالل خود را حفظ میکنید

کارمزدهای ماهانه مقررشده برای شما
شما کارمزدهای ماهانه ما را از بودجه انحصاری و تأییدشده SDP
خود میپردازید .کارمزدهای ما استاندارد هستند ،توسط اداره خدمات توسعهای
( )Department of Developmental Services, DDSمقرر شدهاند،
و بستگی به مدل و تعداد خدمات موردنیاز و منتخب شما دارند.
 $50-$100در ماه بابت پرداختکننده صورتحساب |  $110-$150در ماه بابت کارفرمای یگانه

این موارد میتواند شامل خدمات حملونقل ،بهینهسازی
خانه ،فیزیوتراپی ،آموزش مهارتها و تهیه تجهیزات شود.

نقش ما
ما یک ارائهدهنده خدمات مدیریت مالی ( )FMSهستیم و به تأیید
مرکز منطقهای شما رسیدهایم
ما به شما در نامنویسی برای برنامه «خودمختاری در کالیفرنیا»
( )California Self-Determinationکمک میکنیم
ما در آماده شدن شما برای ایفای نقش کارفرمایی کمک میکنیم
ما در نامنویسی کارکنان و بررسی پیشینۀ آنها یاری میرسانیم
ما مالیات بر درآمد مددکاران مراقبتی/حمایتی شما را از جانب شما
پرداخت میکنیم
ما ارائهدهنده بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه صدمات کاری هستیم
ما با ارائه گزارش ماهانه ،به شما در مدیریت و پیگیری طرح
پرداخت هزینهها کمک میکنیم
ما هزینه خدمات ،فعالیتها و اقالمتان را از جانب شما میپردازیم
ما آمادهایم در مسیر دستیابی به خودمختاری حامی شما باشیم

حقایقی از PPL

در یک نگاه

توجه ما بر پرداخت بهموقع هزینههای پشتیبانی و خدمات متمرکز است،
بهطوری که در چارچوب طرح پرداخت هزینهها و بودجه تأییدشده صورت
گیرد .بدین ترتیب ،آرامش خاطر مییابید و میتوانید روی مهمترین مسئله
متمرکز شوید :زندگی خود!

باتجربهترین شرکت FMS

با بیش از  20سال اعتمادسازی و کسب
اعتبار بهواسطه حمایت از حق انتخاب و
استقالل

ارائهدهنده خدمات  FMSدر کالیفرنیا
از سال 2012

آشنایی کامل با قوانین و مقررات
مربوط به SDP

بزرگترین شرکت  ،FMSکه نتیجهاش امکان دسترسی محلی و قابلیت اعتماد برای شما و عزیزانتان است

خدماترسانی به بیشترین
تعداد ایاالت ،مشتریان و
ارائهدهندگان

برتری دوبرابری در تعداد
نمایندگان خدمات مشتریان در
مقایسه با نزدیکترین رقیب

بیش از  200عضو در تیم
خدمات مشتریان دوزبانه

توانایی محرز در بسیج کردن افراد در
زمان بروز بحران یا حوادث طبیعی

ابتکار در تسهیل مداوم امور برای شما ،عزیزان ،و ارائهدهندگان پشتیبانی و خدمات به شما

ایجاد دسترسی به پرتال اینترنتی پیشگام
در صنعت با پاسخگویی  24ساعته و
 7روز هفته برای کمک به شما – پرتال
BetterOnline™

ارائهبرنامه موبایل با کاربری همیشگی ،آسان و
امن برای ثبت و تأیید ساعت – Time4CareTM

قرار دادن پول بیشتر در جیب مددکاران
مراقبتی/حمایتی شما در هر دوره حقوقی در
1
مقایسه با پایان سال مالیاتی

دسترسی/بازیابی آنالینفرمهای مالیاتی  W-2و
اعتبارسنجی اطالعات اشتغال

حامی سختی خدمات مراقبتی و معافیتهای
مالیاتی بر مبنای سکونت در محل کار که میتواند
1
خالص دریافتی کارگران را افزایش دهد

امکان پرداخت با کارت دبیت برای پرداخت
دستمزد مددکاران مراقبتی/حمایتی

گوش دادن و آموختن مستمر برای خدماترسانی بهتر به شما و عزیزانتان

حفظ رتبه  A+ BBBبهواسطه پاسخگویی
سریع و نظارت  12ساعته در روز بر
رسانههای اجتماعی

شرکت  Public Partnerships | PPLبهنحوی مصمم از گستردگی ،تجارب ،و قابلیتهای
روبهرشدش بهره میگیرد تا با تسهیل خودمختاری برای همگان ،به سرمایهگذاری روی مأموریتش در
متحول کردن تعداد بیشتری از زندگی افراد ساکن کالیفرنیا ادامه دهد.
برای کسب اطالعات بیشتر ،به وبسایت ما به آدرس www.publicpartnerships.com
مراجعه کنید و درخواستی برای صحبت با یکی از کارشناسان متعهد ما در زمینه  CA SDPثبت کنید.

 1حصول بهواسطه همکاری  IRSپیشتاز ما در زمینه معافیت مالیاتی درآمدها با معیار «سختی خدمات مراقبتی»

