

ԻՆՔՆՈՐՈՇՈՒՄ

ԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ
Հ
CA SDP (Կալիֆոռնիայի
Ինքնորոշման ծրագիր)

Ընտրեք ձեր Ֆինանսական
կառավարման ծառայության (FMS)
մատակարարին

Ընտրությունը, անկախությունը, ազատությունը
և վերահսկողությունը սպասում են ձեզ և ձեր
մտերիմներին Կալիֆոռնիայում:
Աշխատելով ձեզ աջակցող շրջանակների հետ՝ ձեր ընտանիքը, ընկերները, և
հավանաբար նաև անկախ համակարգողը, անձնակենտրոն պլանավորողը, և/կամ
ձեր տարածաշրջանային կենտրոնի ծառայության համակարգողը ներառյալ, դուք
կմշակեք ձեր ունիկալ ծրագիրն ու բյուջեն՝ հասնելու ձեր կյանքի նպատակներին:
Սա ներառում է այն աջակցությունը և ծառայությունները, որոնք ձեզ
պետք կգան։ Ձեզանից պահանջվում է ընտրել Ֆինանսական կառավարման
ծառայությունների (FMS) մատակարար ընկերություն, որը կօգնի ձեզ
կառավարել և վճարել այս ամենի համար՝ ձեր անունից։

ՁԵՐ ԴԵՐԸ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Օգնություն ձեր ընտրված տանը ամենօրյա
կյանքի կազմակերպման և համայնքում
նորգրավվածության ապահովման հարցում:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ձեր տանը և համայնքում գործուներության
և անհրաժեշտ միջոցների ֆոնդեր, որոնք
բավարարում են ձեր բացառիկ կարիքները:
Դրանք կարող են լինել տրանսպորտային
միջոցները, տան ձևափոխությունները,
ֆիզոթերապիան, հմտությունների
ձեռքբերումը և սարքավորումները:

ՄԵՐ ԴԵՐԸ

Ձեր դերը կախված է ձեզ համար անհրաժեշտ և ձեր կողմից
ընտրված FMS մոդելից: Եթե նախընտրում եք չվարձել
աշխատողներ աջակցության համար և միայն ամսական
օգնություն եք ակնկալում՝ ծառայություններիդիմաց վճարման
տարբերակով, ապա Հանրային Գործընկերությունը (PPL)
առաջարկում է պարզ «Bill Payer» մոդելը:
PPL-ն առաջարկում է նաև «Sole Employer» մոդելը՝ առավելագույնի
հասցնելով ձեր ընտրության հնարավորությունն ու վերահսկողությունը
այն հարցում, թե ով կտրամադրի ձեր աջակցությունը՝ մատուցվող
ծառայություններիհամար վճարման տարբերակով:

Մենք Ֆինանսական կառավարման ծառայության
(FMS) մատակարար ենք՝ հաստատված ձեր
տարածաշրջանային կենտրոնի կողմից
Մենք օգնում ենք ձեզ գրանցվել Կալիֆոռնիայի
Ինքնորոշման ծրագրին
Մենք օգնում ենք ձեզ պատրաստվել գործատուի դերին
Մենք օգնում ենք աշխատողների գրանցմանը
և կատարում հիմնական ստուգումներ

Դուք (կամ ձեր ներկայացուցիչը) ձեր խնամքի/աջակցման
աշխատողների գործատուն եք

Մենք վճարում ենք ձեր, ինչպես նաև ձեր խնամքի/
աջակցման աշխատողների աշխատավարձերի
հարկերը՝ ձեր անունից

Դուք կարող եք վարձել և վճարել ձեր խնամքի/աջակցման
աշխատողներին, որոնք կարող են լինել նաև ձեր ընտանիքի
անդամները կամ ընկերները

Մենք ձեզ առաջարկում ենք գործատուի
պարտավորություն և աշխատողների հետ կապված
վնասների ապահովագրություն

Դուք սահմանում եք աշխատավարձ, ընդունում
աշխատանքի, սովորեցնում, պլան կազմում, ղեկավարում
և նույնիսկ, անհրաժեշտության դեպքում, աշխատանքից
հեռացնում եք ձեր խնամքի/աջակցման աշխատողներին

Մենք տրամադրում ենք ամսական քաղվածք, որը
կօգնի ձեզ հետևել և կառավարել ձեր ծախսերի պլանը

Ձեր անկախությունը պահպանելու համար, դուք կամ ձեր
ներկայացուցիչը ղեկավարում եք ձեր կողմից հաստատված
ծառայությունները և բանակցում դրանց ծախսերի շուրջ

Մեր ամսական վճարները ձեզ համար
Դուք վճարում եք մեր ամսական վճարները ձեր միակ, հաստատված SDP
բյուջեից: Մեր վճարները ստանդարտ են, սահմանված Զարգացման
խանգարումներով անձանց սոցիալական ապահովության վարչության
(DDS) կողմից, և կախված են ձեր ընտրած ծառայությունների մոդելից
և քանակից:
$50-$100 ամսական Bill Payer-ի համար | $110-$150 ամսական Sole Employer-ի համար

Մենք ձեր անունից վճարում ենք ձեր
ծառայությունների, գործունեության և անհրաժեշտ
իրերի համար
Մենք այստեղ ենք, որպեսզի օգնենք ձեզ՝ ձեր
ինքնորոշման ճանապարհին

ՓԱՍՏԵՐ ՀԱՆՐԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
(PPL) ՄԱՍԻՆ
մեկ հայացքով

Մեր ուշադրությունը կենտրոնացած է ձեր
աջակցության և ծառայությունների դիմաց
ժամանակին վճարելու վրա՝ ձեր հաստատված
ծախսային ծրագրի և բյուջեի շրջանակներում:
Այդպիսով, դու ձեռք ես բերում մտքի խաղաղություն
և կարող ես կենտրոնանալ ամենակարևորի՝ կյանքն
ապրելու վրա։

Ամենաշատ փորձված FMS-ը

Ավելի քան 20 տարիների ընթացքում
ընտրության և անկախության
քարոզչությամբ ձեռք բերված
վստահություն և հուսալիություն

Խորապես ծանոթ
SDP-ի կանոններին
և կանոնակարգին

Կալիֆոռնիայում FMS
ծառայությունների տրամադրում
սկսած 2012 թվականից

Ամենամեծ FMS-ը, ինչը նշանակում է, որ այն տեղական է և հուսալի՝ ձեր և ձեր սիրելիի համար

Ծառայում է նահանգների,
մասնակիցների
և մատակարարների
մեծ մասին

Կրկնակի հաճախորդների
սպասարկման
գործակալների կամ մեր
ամենամոտ մրցակցի

200-ից ավելի երկլեզու
հաճախորդների
սպասարկման թիմի
անդամներ

Մոբիլիզացնելու
ունակություն ճգնաժամի կամ
բնական աղետի ժամանակ

Ձեր և ձեր սիրելիների, ձեր աջակիցների և ծառայություններ մատուցողների կյանքը անընդհատ
հեշտացնելու գործում նորարար է

Արդյունաբերության մեջ
առաջատար 24/7 վեբ-հարթակի
ապահովում BetterOnline™

Առաջարկում է մուտքի համար
արագ, հեշտ, ապահով բջջային
հավելվածժամանակի մուտքի և
հաստատման համար –Time4CareTM

Ավելի շատ գումար ձեր խնամքի/
աջակցման աշխատողներին՝ յուրաքանչյուր
վճարման ժամանակահատվածի
և հարկային տարվա ավարտին1

Առցանց մուտք W-2 հարկային
դաշտեր և աշխատանքային
տեղեկատվության ստուգում

Խնամքի դժվարություններ
ունեցողների և Կենդանի ռեժիմով
հարկային արտոնությունների
աջակցող, որը կարող է բարձրացնել
աշխատողների տան վարձը1

Դեբետ քարտերի վճարման
տարբերակներ՝ խնամքի/
աջակցման աշխատողներին
աշխատավարձ վճարելու համար

Մշտապես լսում և սովորում եք ձեր մտերիմներին ավելի լավ աջակցելու համար

Պահպանում ենք մեր A+ BBB
վարկանիշը արագ արձագանքման
և ամենօրյա 12-ժամյա սոցիալական
մոնիտորինգի միջոցով

Հանրային գործընկերությունները (PPL) վճռական են օգտագործել մեր
չափը, փորձը և աճող կարողությունները` շարունակաբար ներդրումներ
կատարելու մեր ավելի շատ CA կյանքեր վերափոխելու առաքելության
մեջ` ինքնորոշումը դյուրին դարձնելով բոլորի համար:
Հավելյալ տեղեկությունների համար այցելեք www.publicpartnerships.com
և դիմեք մեր CA SDP փորձագետներից մեկի հետ զրուցելու համար:

1 Ձեռք բերվեց IRS-ի մեր առաջատար գործընկերության միջոցով «Խնամքի դժվարություն» եկամտի բացառումը

