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 ختام اجتماع التقییم  
 Assessment Meeting Wrap-up 

 معلومات العمیل
 اسم العمیل 

      
 الختام

یرجى مراجعة العناصر المذكورة أدناه مع مدیر الحالة الخاصة بك.  ولن یتم وضع الخطة في صیغتھا النھائیة حتى یتم التحقق من كل عنصر  
 ة الخاص بك عما إذا كان بإمكانھ التحدث معك حول ھذا األمر أم ال.والتوقیع علیھ أدناه.  وإذا تم اختیار"ال"، فسوف یسأل مدیر الحال

 غیر متوفر ال نعم  
 اجتماع خطة الخدمة المتمركزة حول الشخص.  تمكنت من قیادة (أو اختیار شخص ما لقیادة)    
 ).DDAأجاب مدیر الحالة الخاص بي عن األسئلة التي لدي حول خدمات إدارة إعاقات النمو (    
 تحدثنا عن الخدمات المتاحة التي تلبي احتیاجاتي وأھدافي، بما في ذلك الدعم المدفوع وغیر المدفوع.    
 المخاوف أو المشاكالت الخاصة بي المتعلقة بخطة الخدمة المتمركزة حول الشخص قد تمت معالجتھا أو تتم معالجتھا.    
 یار أو تغییر موفر (موفري) الخدمة الخاص بي. أوضح مدیر الحالة الخاص بي أنھ یمكنني اخت    
 أوضح مدیر الحالة الخاص بي ما یجب فعلھ إذا لم أتلق الخدمات في خطتي.    
 أوضح مدیر الحالة الخاص بي أنھ یمكنني إجراء تغییرات على خطة الخدمة المتمركزة على الشخاص في أي وقت.     
وكیفیة تقدیم استئناف إذا لم أوافق على قرارات  ) PANأوضح مدیر الحالة الخاص بي مستند إشعار باإلجراء المقرر (    

 المتعلقة بالخدمات الخاصة بي. ) DDAالنمو (إدارة إعاقات 
 ).DDAأوضح مدیر الحالة الخاص بي كیف یمكنني تقدیم شكوى ال تتعلق باستئناف خدمات إدارة إعاقات النمو (    
بمعرفة متى تتغیر األشیاء (العنوان، رقم  ) DDAـ إدارة إعاقات النمو (أوضح مدیر الحالة الخاص بي أھمیة السماح ل    

 الھاتف، إلخ). 
) في أي  End Harm-866-1( 4276-363-866-1أوضح مدیر الحالة الخاص بي أنھ یمكنني االتصال بالرقم     

 وقت لإلبالغ عن اإلساءة أو التقصیر.
 تحدثنا عن أھمیة التخطیط لحالة الطوارئ.     

 أكمل ما یلي فقط إذا كنت قد رفضت زیارة بدنیة أو رعایة األسنان السنویة لھذا العام.
 تحدثنا عن أھمیة الفحص البدني السنوي ورفضت.     
 تحدثنا عن أھمیة زیارة رعایة األسنان السنویة ورفضت.    

 التاریخ توقیع العمیل
      

 التاریخ توقیع الممثل القانوني (إذا كان حاضًرا عند التقییم)
      

إذا لم یكن الممثل القانوني الخاص بك حاضًرا الجتماع خطة الخدمة المتمركزة حول الشخص، فسنرسل نسخة من ھذا النموذج إلى الممثل  
 القانوني الخاص بك لمراجعتھا.

 


