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 2022تحدیثات دیسمبر  :1548قانون مجلس الشیوخ رقم 
 

تاریخ   قسم القوانین 
 االستحقاق 

 التقدم المحرز في التنفیذ 

  ODDSتوصیة إدارة .  1
بإنشاء "ھیئة مع حق االختیار"  

كخیار جدید لألفراد الذین  
یختارون تلقي الخدمات في  

 المنزل. 

على تلبیة ھذا المطلب من خالل تقسیم ھیئات الخدمات   ODDSفي البدایة، عملت إدارة   غیر محدد 
المنزلیة إلى نموذجین متمیزین لتقدیم الخدمات: "ھیئة نموذجیة قیاسیة" أكثر شموالً و"ھیئة  

  نموذج صاحب عمل" توفر المزید من الدعم للتوجیھ الذاتي. 
 

أن ھذا النھج   ODDSمن خالل المالحظات المقدمة من الشركاء المجتمعیین، تعلمت إدارة 
لن یلبي الحاجة إلى "ھیئة مع حق االختیار" التي دفعت إلى التشریع وتوقفت مؤقتًا عن تنفیذ  

بنشاط على إنشاء خیار بدیل للخدمات   ODDSتعمل إدارة  "ھیئة نموذج صاحب العمل". 
لنموذجیة  المنزلیة یفي بالغرض من مشروع القانون ویوفر اختیاًرا مفیًدا باإلضافة إلى "الھیئة ا

 القیاسیة" المطبقة اآلن".  
 

طرقًا بدیلة لجلب نموذج "ھیئة مع حق االختیار" إلى والیة   ODDSستقترح إدارة ماذا بعد: 
  أوریغون ودعوة المجتمع لتقدیم المالحظات.

 
  ODDSتوصیة إدارة .  2

بضمان الشفافیة المالیة والخدمات 
عالیة الجودة من ھیئات مزودي  

 الخدمات 

أكتوبر   1
2023 

موضوعین مرتبطین:   (SB 1548) 1548یتضمن ھذا القسم من قانون مجلس الشیوخ رقم 
  الشفافیة المالیة وجودة ھیئة مزودي الخدمات. 

 
مع الرابطة الوطنیة لمدیري الوالیات إلعاقات النمو   ODDSقد تعاقدت  الشفافیة المالیة: 

)NASDDDS  إلجراء استبیان لمقدمي خدمات إعاقة النمو، المؤشرات األساسیة الوطنیة (
)NCI .(  .تعتزم إدارة  یسّجل ھذا االستبیان المعلومات ذات الصلة عن األجور والمزایا

ODDS  ن إضافة أسئلة خاصة بمتطلبات والیة أوریغون وقانوSB1548.   في أوائل عام



 
 

2 
 

الشركاء المجتمعیین لمشاركة أفكار إضافیة حول جمع   ODDS، ستدعو إدارة 2023
البیانات وإعداد التقاریر وضمان تحسین األجور والمزایا جنبًا إلى جنب مع زیادة معدالت  

واإلرشادات ستنعكس ھذه المالحظات في القواعد المقترحة  اختصاصیي الدعم المباشر. 
 الداعمة. 

 
مع الشركاء المجتمعیین لمناقشة أولویاتھم   ODDSاجتمعت   :جودة ھیئة مزودي الخدمات

وأفكارھم لمعالجة مخاوف االمتثال، وتحسین تطبیقات مزود الخدمة األولیة، وعالقة الرسوم  
ستنعكس ھذه المحالظات في   والعقوبات باالمتثال، كما ھو موضح في مشروع القانون. 

 القواعد المقترحة. 
 

الشركاء المجتمعیین للمشاركة في اللجان االستشاریة للقواعد   ODDSستدعو إدارة  ماذا بعد: 
   .2023أكتوبر  1ستكون القواعد دائمة في موعد أقصاه  للمساھمة في القواعد المقترحة. 

تعلیق متطلبات كود البناء  .3
مؤقتًا ألنظمة الرش في معظم  
  24المنازل التي تعمل على مدار 

 ساعة ودور رعایة البالغین 

 مستمر. وإنھ  التعلیق. Transmittal 033-22-PTأعلن  ُمَطبّق 

مطالبة اإلدارة والسلطة   .4
بإكمال تقریر حول تأثیر  

متطلبات الرش السكنیة على  
 برامجھا وتقدیمھ 

أكتوبر   1
2022 

جلسات استماع مجتمعیة إلبالغ   APDو  ODDS، عقدت كل من 2022خالل صیف عام 
طالع   عد المحدد.وقد تم االنتھاء من التقریر وتقدیمھ إلى الھیئة التشریعیة في المو  ھذا التقریر. 
 .ھنا التقریر من 

بإكمال تقریر   APDتوصیة .  5
حول الخدمات المجتمعیة  

 وتقدیمھ. 

أكتوبر   1
2022 

 خاضعة لھذا القسم.  ODDSلم تكن 

توجیھ اإلدارة لتقدیم تقریر   .6
یوصي بتحدیث رسوم ترخیص 

أكتوبر   1
2022 

جلستي استماع مع الشركاء المجتمعیین لجمع    ODDS، عقدت 2022خالل صیف عام 
وقد تم االنتھاء من   مالحظات حول الجزاءات المدنیة ورسوم الترخیص وإبالغ ھذا التقریر. 

 .ھنا طالع التقریر من  التقریر وتقدیمھ إلى الھیئة التشریعیة في الموعد المحدد. 

https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Transmittals/22033.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Documents/sb1548-sprinkler-report.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Documents/sb1548-civil-penalties-report.pdf
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وإصدار الشھادات للمزود وكذلك 
 الجزاءات المدنیة. 

 


	قانون مجلس الشيوخ رقم 1548: تحديثات ديسمبر 2022

