د خپلواک ژوند کولو په موخه د افغان کډوالو د ځای پر ځای کولو د مرکزونو ) (CILsله
پاره د  Oregonایالت سرچینې
اداره
فدرال :د  1973کال د بیاځلي هستوګنولو قانون چې د  WIOAله لوري اصالح شوی دی VII ،ګڼه عنوان ــ د خپلواک ژوند کولو لپاره د
خپلواک ژوند خدمتونه او مرکزونه  1څپرکی ــ هغه کسان چې سخت معلولیتونه لري :د الف برخه – د عمومي تدارکاتو څانګه .701
موخه .د دې څپرکي موخه د خپلواک ژوند کولو د فلسفې برجسته کول دي ،له دې ډلې د مصرفوونکي کنټرول ،له یو بل سره مرسته ،له ځان
سره مرسته ،د خپل ځان په اړه تصمیم نیول ،مساوي السرسی ،شخصي او د سیسټم استازولي ده تر څو رهبري ،پیاوړتیا ،خپلواکي او د
معلولو کسانو مؤثریت تر ټولو لوړې کچې ته ورسېږي ،او معلول کسان د امریکایي ټولنې له اصلي بهیر سره مدغم او یو ځای شي ...

د خپلواک ژوند کولو لپاره مرکز
د ‘‘د خپلواک ژوند کولو لپاره مرکز’’ د اصطالح معنا د سخت معلولیت لرونکو کسانو له پاره د مصرفوونکي لخوا کنټرولیدونکی ،د ټولنې
پر بنسټ ،معلولیت ته د درناوي ،غیر مسکوني ،خصوصي او غیر انتفاعي اداره ده .توپیر نه کوي چې د معلولو کسانو عمر او عاید څومره
دی .دغه بنسټ – (الف) په یوه سیمه ییزه ټولنه کې د معلولیت لرونکو کسانو له لوري را منځته شوی او اداره کېږي؛ او (ب) د خپلواک
ژوند د خدمتونو یوه ټولګه وړاندې کوي ،له هغې ډلې د ژوند اساسي خدمتونه چې په ) 7(17برخه کې تعریف شوي دي.

د  CILخدمتونه د افغان کډوالو لپاره د السرسي وړ دي
 CILs .1الندې خدمتونه وړاندې کوي:
• معلومات او مراجعې،
• معلولو کسانو ته سال مشورې،
• د خپلواک ژوند کولو د مهارتونو زده کړه ( د مالي مسایلو او پیسو مدیریت ،د نوملیکنې مرسته ،داسې نور،).
• شخصي وکالت او د سیسټمونو وکالت
• لېږد (په ټولنه کې د هستوګنځي بدلول او مدغم کېدل) ،د لوړ عمر لرونکو کسانو کورونه او په ټولنه کې نور
بنسټونه له هغو کسانو سره مرسته کوي چې بنسټونو ته د ننوتو په ګواښ کې وي او له ثانوي ژوند وروسته پړاو
ته د ځوانانو د لېږد آسانتیاوې برابروي.
 CILs .2ښایي د نورو هغو تر څنګ دغه خدمتونه هم وړاندې کړي :رواني سالم مشورې ،د کور او یا سرپناه د خوندي کولو
مرسته ،د شخصي مرستې خدمتونه ،د ترانسپورټ ارجاع او مرسته ،فزیوتراپي ،د خوځښت زده کړه او نور.1

OREGON CIL NETWORK2
)Oregon State Independent Living Council (SILC
500 Summer St NE, E-87, Salem, OR 97301
مېز503-269-5991 :503-945-6204 | Cell :
فکس503:945-8991 :
Shelly.emery@dhsoha.state.or.us • www.orsilc.org
~~

 ABILITREEد خدمت ساحهDeschutes, Crook & Jefferson counties :
 ,Bend ,2680 NE Twin Knolls Drive Suite 150 • Director ,Greg Sublettیا 97701
( 541-388-8103غږ( • 541-388-1226 ) TTY/فکس) • abilitree@abilitree.org
www.abilitree.org
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~~
,Hood River ,Harney ,Grant ,Gilliam ,Baker : د خدمت ساحهEastern Oregon Center for Independent Living (EOCIL)
Wheeler counties  اوWasco ,Wallowa ,Union ,Umatilla ,Sherman ,Morrow ,Malheur
) (غږ541-889-3119 97914  یا,P.O. Box 940 Ontario ,1021 SW 5th Ave. • Chief Executive Officer ,Kirt Toombs
wkirttoombs@eocil.org • eocil@eocil.org ) (فکس541-889-4647 • ) (ریلې خدمتونه711 • ) (وړیا اړیکه1-844-489-3119 •
www.eocil.org •
EOCIL Pendleton Branch Office
) (فکس541-8894647 • ) (وړیا اړیکه1-844-711-1037 • ) (غږ541-276-1037 • 97801  یا,Pendleton ,322 SW 3rd St
 دوهمه څانګهEOCIL The Dalles
97058  یا,400 East Scenic Dr., Bldg. 2, 3rd Floor, Suite 2.382, The Dalles
) • (ریلې خدمتونه711 ) • (وړیا اړیکه1-844-370-2810 ) • (فکس541-889-4647 ) (غږ541-370-2810
دوهمه څانګهEOCIL Burns Institute for Disability Studies and Policy (IDSP)
51 West Washington Street, Burns, OR 97720
) (ریلې711 • ) (وړیا اړیکه1-844-370-2810 • ) (فکس541-889-4647 • 401 (V)  توسعه541-370-2810
~~
Jackson, Josephine counties : د خدمت ساحهIndependent Abilities Center (HASL)
) (غږ541-4794275 97526  یا,Grants Pass ,305 NE E St. • Director ,Randy Samuelson
haslstaff@haslonline.org • www.haslonline.org ) (فکس541-479-7261 •
~~
Multnomah, Washington & Clackamas counties : د خدمت ساحهIndependent Living Resources (ILR)
) (غږ503232-7411 ,97232  یا,Portland ,.1839 NE Couch St • Director ,Barry Fox-Quamme
info@ilr.org • www.ilr.org ) (فکس503-232-7480 • 503-232-8408 (TTY) •
~~
Director ,Marion counties Sheila Thomas ,Lane : د خدمت ساحهLane Independent Living Alliance, Inc. (LILA)
lila@lilaoregon.org • www.lilaoregon.org ) (غږ او فکس541-607-7020 ,97401  یا,Eugene ,20 E. 13th Ave. •
~~
Klamath & Lake counties  د خدمت ساحهSPOKES Unlimited
) • (فکس541-885-2469 ) (غږ541-883-7547 97601  یا,Klamath Falls ,1006 Main Street • Director ,Curtis Raines
curtis.raines@spokesunlimited.org • www. spokesunlimited.org
~~
Douglas County  د خدمت ساحهUmpqua Valley disAbilities Network )UVDN(
736 SE د لیک استولو پته97470 (یاMatt Droscher, Director • P.O. Box 507, Roseburg,
,) (فکس541-672-8606 • 541-440-2882 (TTY) • ) (غږ541-672-6336 ,) (فزیکي پته97470  یا,Roseburg ,Jackson Street
matt@uvdn.org • uvdn@uvdn.org • www.uvdn.org

 | د معلولیت د مطالعاتو او پالیسۍ انسټېټیوټEOCIL – 2

