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نمائ�ة بدن�ة ورت من أجل أول�اء أمور األطفال ممن �عانون إعاقات ذهن�ة أو الدل�ل هو أحد ستة كتيبات إرشاد�ة ُط هذا 
نامج ع� نقاط رئ�س�ة  ،The Arc of Northern Virginiaالتابع لـ  Transition POINTSبرعا�ة برنامج  تُتخذ و�ركز ال�ب

�ة:  فيها  ي الدراسة و�خراجه من النظام المدر�ي التشخ�ص وضم الطفل ذو قرارات مص�ي
نامج تدخل مبكر و�دءە �ف اإلعاقة ل�ب

ي له 
ف العمل الوظ��ف ف و ع� مراحل انتقال�ة وتأمني ل مقدم الرعا�ة  له مكانتأمني ف ي العمر  وتعاملهللمع�شة خارج م�ف

مع التقدم �ف
ي ظل

 عاقة. اإل  �ف
 

ي  The Arc of Northern Virginia�مكنكم أن تجدوا كل ال�تيبات اإلرشاد�ة ع� موقع 
ويف اإلل��ت

www.thearcofnova.org تجدونها تحت ،Transition POINTS :�أو راسلونا ع ، 
The Arc of Northern Virginia, Transition POINTS,  
2755 Hartland Road, Suite 200, Falls Church, VA 22043 
 

، ، رقم داخ�ي 1119-208(703) هاتف برجاء إرسال أي تعل�قات أو إضافات إ� "دا�ان مونيج"، مديرة االنتقال المرح�ي
118 ،dmonnig@thearcofnova.org . 
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 مقدمة
ا  )ID/DDاإلعاقات الذهن�ة والبدن�ة النمائ�ة (�ستمر  وفق�

لتع��فها لمدى الح�اة؛ لذلك ُ�عد االعتناء باألحباء الذين 
ب طب�عة ب�سمدى الح�اة، و  �ستمر مسؤول�ة  ID/DD �عانون

مقد�ي الرعا�ة اتخاذ قرارات تلك اإلعاقات يتوجب ع� 
أ ما تكون

�
ع� مدار  )بالغة الصع��ة حي��ة وحاسمة (وأح�ان

ف�ه  ح�اة أحبائهم:  إ� أي مدرسة س�ذهب، ماذا س�فعل لل�ت
ف يرحل مقدم عن نفسه، أين س�ع� ا حني ش، ك�ف�ة تأمينه مال��

 الرعا�ة. 
 

بينما ي��د مقدمو الرعا�ة اتخاذ أفضل الخ�ارات من أجل 
ي  جد أن العد�د منهم �أحبائهم، إال أنه �ش�ي األبحاث 

صع��ة �ف
 Theالتخط�ط للمستقبل، كما وجد استقصاء قو�ي عقدته 

Arc ي تكافح لمساعدة أحبائها  األها�ي لعد�د من ل بالنسبة
اليت

 أن:  ID/DDممن �عانون 
 

ي مجتماعتهم المحل�ة قالوا % 44 •
ي  بأن خدمات الدعم �ف

�ف
 . نقصان

 . مستقبل�ةل�س لديهم خطة  األها�ي % من 54 •
ة مابعد الدوام المدر�ي أو 75 • % ال �جدون رعا�ة لف�ت

 خدمات مجتمع�ة أو �شاطات ص�ف�ة ألحبائهم. 
ي % 71 •

قالوا بأنهم ال �عرفون أين س�ع�ش أحبائهم �ف
 المستقبل. 

ي إ�جاد � إ أشاروا  األها�ي % من 91 •
أنهم �جدون صع��ة �ف

ف  .  متخصصني ي الدعم المبا�ش
 �ف

% قالوا أنهم يتكبدون نفقات من مالهم الخاص 92 •
 . ف   1تتصل ب�عاقة أحبائهم من المعاقني

 
 Transition POINTS عن

ي �مكنهم األها�ي حتاج �
لمعلومات واقع�ة �مكن تنف�ذها، واليت

هم. ؤ القرارات بينما ينمو أبنامن خاللها اتخاذ نطاق واسع من 
 Transition POINTS توف�ي هذە المعلومات �ي مهمة برنامج

تقد�م الفرص ( The Arc of Northern Virginia التابع لـ
 ). بكات العالقات ودعم المراحل االنتقال�ةوالمعلومات وش

 
ستة نقاط رئ�س�ة ُتتخذ فيها ع�  Transition POINTS يركز

ي ح�اة الفرد المصاب ب�عاقة ذهن�ة: 
�ة �ف  قرارات مص�ي

 
نامج للتدخل المبكر.  .1  التشخ�ص وضم الطفل ل�ب
 بدء الدراسة واالنضمام لنظام تعل�م متخصص.  .2
االنتقال بالتدر�ــــج من النظام المدر�ي إ� خدمات  .3

ف   . البالغني
 دخول عالم العمل.  .4
 البحث عن ب�ت.  .5
ي ظل اإلعاقة.  .6

ي العمر �ف
 التقدم �ف

ون�ة وموارد ع�ب  نقدم ل�ل مرحلة انتقال�ة مواد مطبوعة و�ل��ت
ون�ة.  ات إل��ت نت وورش عمل ومحا�ف  اإلن�ت

 
ي هذا الدل�ل 

ف تنطبق المعلومات المقدمة �ف ع� المصابني
، برغم أن أهليهمباإلعاقات الذهن�ة والبدن�ة النمائ�ة وع� 

محدودة بمنطقة  -بالنسبة للموارد-أغلب ب�انات االتصال 
جين�ا  . الستكشاف موارد تختص بمجتمعاتكم شمال ف�ي

 )CSB( ”مجلس خدمات المجتمع المح�ي ـ"المحل�ة، اتصلوا ب
) من CSBبمنطقتكم، و�مكنكم العثور ع� مجلسكم المح�ي (

خالل ز�ارة "إدارة الصحة السلوك�ة والخدمات النمائ�ة" 
)DBHDS�ع ( 
-http://www.dbhds.virginia.gov/community

csbsor-boards-services ، مجلسCSB  هو نقطة الدخول
 

ً
ا المقدم لمن �عانون اعتال� لنظام الخدمات الممول حكوم��

، بصحتهم العقل�ة أو �عانون إعاقات ذهن�ة أو بدن�ة نمائ�ة
ا ز�ارة "  ع�ب الرابط "The Arc of Virginia�مكنكم أ�ض�

www.thearcofva.org  ي
للبحث عن الف�ع المح�ي �ف

مجتمعكم، وللتعرف ع� موارد ع� مستوى الوال�ة ف�ما 
 من هذا الدل�ل.  57، انظروا الصفحة مسكن�خص تم��ل ال

 
 مساعدة الوالدين

ي طورنا ستة 
كتيبات إرشاد�ة لمعالجة أمور مهمة ينب�ف

ي كل من 
هذە المراحل الح�ات�ة المهمة، للوالدان مراعاتها �ف

ُصممت ال�تيبات اإلرشاد�ة لمساعدتكم ع� التعرف ع� 
اضلة بین الخیارات وصنع القرارات، وحیثما الفرص والمف

قوائم مراجعة وتتم�م وجداول كان ذلك ممكنًا، ندرج لكم 
ون�ة لموارد أخرى، كذلك  زمن�ة وورقات عمل وروابط إل��ت
 خضعت كل وث�قة للمراجعة لمراجعة ف��ق عمل مكون من

ة النظ��ة والعمل�ة ذات  ف ذوي الخ�ب اآلباء واالختصاصيني
ون�ة  Transition POINTSز�ارة صفحة  الصلة، برجاء اإلل��ت

ي 
ويف  www.thearcofnova.org ع� موقعنا اإلل��ت

ي تتبع كل دل�ل 
ون�ة اليت الستكشاف مجموعات األدوات اإلل��ت

ي تتضمن موارد إضاف�ة. 
 إرشادي واليت

 
مكتبة من  ع� The Arc of Northern Virginia تحافظ

ون�ة ع� ات اإلل��ت عن  YouTube مقاطع الف�ديو والمحا�ف
 التخط�ط للح�اة والتخط�ط للمستقبل ع� الرابط

https://www.youtube.com/user/VideosatTheArcof
NoVA 

 
ا ترتبط بمرحلة معينة من برغم أن كل دل�ل إرشادي �عالج أمور� 

ي �حتاجها الوالدان العمر 
، إال أن كل منها �كرر المعلومات اليت

ف أو ومقدمو الرعا�ة، سواًء    62و أ 22كان أحبائهم يبلغون عامني
ا: ك�ف�ة حما�ة المستقبل الما�ي ألحبائك، ك�ف�ة ال تقدم عام�

للحصول ع� مخصصات، أين �مكن الحصول ع� الم��د من 
 العون. 

http://www.dbhds.virginia.gov/community-services-boards-csbsor
http://www.dbhds.virginia.gov/community-services-boards-csbsor
http://www.thearcofva.org/
http://www.thearcofnova.org/
https://www.youtube.com/user/VideosatTheArcofNoVA
https://www.youtube.com/user/VideosatTheArcofNoVA
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 الحقوق والمسؤول�ات

هذە ل�ست وث�قة قانون�ة وال �ي تحدد حقوقكم 
ومسؤول�اتكم أنتم وأطفال�م بموجب القانون، وقد بذلنا كل 

ي تتضمنها 
، إال الوث�قةهذە جهد للتحقق من المعلومات اليت

أننا نود تنبيهكم إ� أن بعض العنا� قد تتغ�ي مثل لوائح 
نامج والمواع�د النهائ�ة و��  انات االتصال. ال�ب

 
ا  بغرض اإلخبار، اإلحالة لمنظمات وأفراد �ي  وال �شكل تأي�د�

 برجاء إرسال أي تعل�قات إ� "دا�ان مونيج": لخدماتهم. 
Diane Monnig, The Arc of Northern Virginia, 
Transition POINTS, 2755 Hartland Road, Suite 200, 
Falls Church, VA 22043  
dmonnig@thearcofnova.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________

_ 
 األهل احت�اجات) 2018و�يتنج�ل وتا�لر ور�جان (أندرسون وهي��ت   1
. 2017التق��ر المجتم�ي ) v.2(دعم اإلعاقة وسائل ل الفرد احت�اجات و 

ي بحثه 
ي المجتمع مين�سوتا: مركز األبحاث والتدر�ب �ف

ي المع�شة �ف
�ف

، جامعة  ، مؤسسة تكامل المجتمع المح�ي المح�ي
  مين�سوتا. 

mailto:dmonnig@thearcofnova.org
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ن من ذوي اإلعاقة:  مسكنالبحث عن  للبالغني
 مقدمة

 
ا لمكان آمن ونظ�ف وم��ــــح لنع�ش ف�ه، فإذا  نحتاج جم�ع�

ي إعاقة
ا تعايف ي إعاقة  كنت شخص�

ا �عايف أو كنت �ساعد شخص�
هو أمر  مسكنفقد تكون ا�تشفت بالفعل أن العثور ع� 

الفعل�ة ذات "الطوب  مسا�نال المعروض من صعب. فنقص
 مسكنوالواألسمنت" وقوائم االنتظار الط��لة للتنازالت 

م�سور التكلفة، وكذلك خفض التم��ل الحكو�ي إلعانات 
خارج نطاق  مسكنلعثور ع� كلها عوامل تجعل ا  ،اإل�جار 

ل  ف ي  األهلم�ف
شمال تحد صعب. كذلك فإن اإل�جارات �ف

جين�ا  ا، وال تضم العد�د من األما�ن إال  ف�ي مرتفعة �سب��
ات ف  محدودة إلعانة ذوي اإلعاقة.  تجه�ي

 
ي التخط�ط لسكن  األهلتتطلب تلك الظروف من 

البدء �ف
ي 

، وذلك بالبدء �ف ي وقت أبكر من أي وقت م�ف
أحبائهم �ف

هم من األها�ي التحدث إ� األصدقاء و��  يبتكروا ، و أن غ�ي
 
ً

إسكان�ة من أنحاء البالد ع� حلول  األها�ي  �ع�� . حلو�
�عانون إعاقة، إال أن تلك الخ�ارات  نالذي أهليهمألحبائهم من 

ف أو أ��� �ي تتطور، كما أنها تغرق عدة قد �س ا تتطلب سنني دعم�
ا وتنسيق �ي �ستد�م؛ لذلك  محاولة  األها�ي �جب ع� مستمر�

ة".   "ابتالع الف�ل بقضمات صغ�ي
 

ي هذا الدل�ل
 �ن

 لنساعدك ع� هذە المهمة، تتناول هذە الوث�قة األمور التال�ة: 
 

نامج قد يتأهل ق��بك ل: اإلسكان الحكو�ي من يتأهل لدعم  �ب
) " نامج أو   )SSI"دخل الضمان التكم��ي دخل الضمان "ل�ب

إدارة  اللذان تقدمهما ) SSDI( "لذوي اإلعاقات االجتما�ي 
، و�جب استخدام مخصصات  من  SSIالضمان االجتما�ي

ي تتصل أو  الغذاءأجل 
مثل اإل�جار  مسكنالباالحت�اجات اليت

ف ممن �عانون إوالمرافق عاقات بدن�ة . قد يتأهل بعض البالغني
لإلعاقات البدن�ة " المخصص Medicaid Waiverنمائ�ة لـ"
ف لوسائل دعم النمائ�ة ضمن برامج ُتقدم ، مما �جعلهم مؤهلني

 إسكان معينة. 
 

ا:  ةالممول مسا�نتوافر ال تضم كل األح�اء بعض  حكوم��
ا، و�رغم أن قوائم االنتظار  اإلسكانبرامج  الممولة حكوم��

ا  امج، إال أنه اليزال مهم� ط��لة بالنسبة للعد�د من تلك ال�ب
ي 

ف فرص ق��بك �ف ا لتحسني التقد�م حالما كان ذلك ممكن�
امج.  ي تلك ال�ب

 المشاركة �ف
 

�مكن ل�ل شخص أن  ألنه ال  اختالف الخ�ارات: جدوى 
ي نها�ة كل نفاضل يتأهل ل�ل خ�ار أو أن يتحمل تكلفته، 

�ف
ف إ�جاب�ات وسلب�ات ذلك الخ�ار.   فصل بني

 

 
�ن  : مسكنالإمكان�ة دمج خدمات الدعم مع  بالنسبة لل�ث�ي

ا للع�ش ف�ه مالم  ا آمن�
�
من ذوي اإلعاقة، ال �كون الب�ت مكان

ي أساس  �حتوي ع�
ي وسائل عون مثبتة �ف

أو  النموذج السكيف
ف  �قدم هذا بوسائل الدعم؛ لذلك  مسكنالمالم �مكن تجه�ي

الدل�ل معلومات عن ك�ف�ة استخدام مجموعة متنوعة من 
ي كل 

. خ�ارات الدعم �ف ي
 نموذج سكيف

 
ي �جب عل�كم اتخاذها اآلن لحما�ة المستقبل الخطوات 

اليت
أمهات، �جب عل�كم ترك آباء و بصفتكم ألحبائكم: الما�ي 

وا �عانون إعاقة أم سواًء كانوص�ة كوس�لة لحما�ة كل ورثتكم، 
�اجات لذوي االحت ائتمانكذلك تحتاجون إل�شاء صندوق ،ال 

؛ (تحقيق ح�اة أفضل) ABLEن حساب الخاصة، ور�ما ُتنشؤ 
كم أو قد ؤة أي مخصصات حكوم�ة يتلقاها أحبالحما� وذلك

ي 
 المستقبل. يتلقونها �ف

 
جين�ا ي ف�ي

 نبذة تار�خ�ة عن اإلسكان �ن
ة الحقوق المدن�ة لذوي اإلعاقة والمواقف االجتماع�ة 

َ
الُمتخذ

، ي
ا ع� مدار القرن الما�ف � وانعكست  نحوهم قد ارتقت كث�ي

ي "اتفاق
ات �ف ركز ع� ي الذي�س��ة وزارة العدل"  تلك التغ�ي

 ز�ادة الخ�ارات المجتمع�ة لذوي اإلعاقة. 
 

ي  من
ي إ� النموذج التضميين  1النموذج الطيب

، كانت الس�اسة  ي
حيت منتصف �سعين�ات القرن الما�ف

ي نموذج 
ي الحكوم�ة حول ذوي اإلعاقة منتقعة �ف نظر  طيب

لذوي اإلعاقة ع� أنهم مر�ف أو منك��ن وأن األطباء هم 
اء الذي ف  ن �مكنهم عالجهم أو ج�ب إنكسارهم،الخ�ب إال أنه حني

ي 
ي ومناسب بدأ اآلباء واألمهات �ف

المطالبة بتعل�م حكو�ي مجايف
ي منتصف �سعين�ات 

ي ألبنائهم من ذوي اإلعاقة �ف
القرن الما�ف

ا ا ي مفسح� ، أي تعل��ي لط��ق لنموذج انهدم النموذج الطيب
رات المع�ش�ة التكي�ف�ة األساس�ة تدر�ب األفراد لتأد�ة المها

ي المجتمع  بح�ث يتمكنون
ي نها�ة المطاف من "اال�سجام" �ف

�ف
 .  المح�ي

_______________________________________ 
ي مقال "آل  انظروا  1

"االستقالل�ة: الط��ق إ� ، "كوند�لو��ش
 .1991عام  CRCبوكا راتون: مطابع  . "مجتمع المح�ي ال
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ي أواخر ستين�ات القرن 
استمرت حركة الحقوق المدن�ة �ف

ف والفصل العن�ي والعز  ي ضغطها إلنهاء التمي�ي
ي �ف

لة الما�ف
ي حق 

ي المعاملة والمساواة �ف
المفروضة ونادت بالمساواة �ف

 اإلسكان الحكو�ي و الوصول للسلع والخدمات الحكوم�ة 
ن من ذوي ون األم��كيو عتمد "قان، اوالمرافق الخدم�ة العامة

ي عام 
 عن ذوي اإلعاقة �ف

ً
، 1990اإلعاقة" تلك المبادئ ن�ابة

ي عامو 
ل�حظر  1991 جرى تعد�ل "قانون اإلسكان العادل" �ف

ي مجال العقارات. 
ف ضد ذوي اإلعاقة �ف  التمي�ي

 
ي برنامج 

ف الجد�دة صاحبها تغي�ي �ف  Medicaidتلك القوانني
ي أواخر الثمانينات إ� أوائل التسعين�ات من القرن 

الف�درا�ي �ف
ل  ف ي سمحت للوال�ات بالتقدم لتنازالت الم�ف

ي واليت
الما�ف

 Home and Community-Based( والمجتمع المح�ي 
Waivers سمح تلك التنازالت لألفراد باال�سحاب من دفع� ،(

Medicaid ي مقابل الرعا�ة ال
أفراد التم��ض  قد �قدمها يت

تلك التم��الت ، واستخدام المهرة أو مرافق الرعا�ة الوس�طة
ي الدفع مقابل تقد�م الخدمات ال

 من ذلك �ف
ً

ضمن داعمة بد�
 . التكم��ي ، وكانت تلك �ي بدا�ة النموذج مجتم�ي  إطار 

 
، ا�تسبت حركة المناداة بحق خالل  ي

�سعين�ات القرن الما�ف
ي المع�شة المستقلة قوة هائلة، كان شعار 

ذوي اإلعاقة �ف
ء عنا �كون بدوننا"، وشددت ع� مبادئ  ي

الحركة هو "ال �ش
ي الخدمات والخ

: نموذج مسكن�ار المستهلك وتحكمه �ف
ي 

 . تضميين
 

 الحا�ي ضع الو 
ي �س�� انعكست مبادئ االستقالل�ة وخ�ار المستهلك

ة �ف
جين�ا،  2012"وزارة العدل" لعام  ي انعقدت مع وال�ة ف�ي

اليت
جين�ا  وسائل أن تكون تتطلب التس��ة أن تضمن وال�ة ف�ي

خ�ارات ممكنة ل�ل من �عانون إعاقات الدعم المجتم�ي 
لوال�ة أن تغلق ذهن�ة أو بدن�ة نمائ�ة، استجابة لذلك قررت ا

طر مؤسسات�ة 
�
أر�عة من "مرا�ز التدر�ب" الخمسة لديها (أ

تطبيق نموذج "مجتمع والتوجه نحو  لذوي اإلعاقات الذهن�ة)
 الجميع".  �سعمح�ي 

 
خطة إسكان  -كجزء من "اتفاق التس��ة"-طور ال�ومون��لث 

ل��ادة فرص الحصول ع� خ�ارات مع�ش�ة مستقلة (مثل 
ي إعاقات ذهن�ة المنازل أو الشقق السكن�ة) 

ألي شخص �عاين
ا بذلك ، ول�س فقط لهؤالء أو بدن�ة نمائ�ة ُيبدي اهتمام�

كون مرا�ز التدر�ب ، وتتضمن أهداف "خطة الذين ي�ت
�سورة الموجود من الوحدات اإل�جار�ة م ز�ادةاإلسكان" 

ي �سهل لذوي اإلعاقة الوصول إليها، وز�ادة فرص 
التكال�ف اليت

الو�ي بخ�ارات المع�ش�ة الحصول ع� معونات إ�جار�ة و��ش 
ف   مسكنالالمستقلة، كما �شدد الخطة ع� الفصل بني

ي 
والخدمات، بهذە الط��قة �كون قرار الشخص بالسكن �ف

ي مكان
ي الخدمات �ف

آخر (ل�ن  مكان ما منفصل عن قرارە بتل�ت
ي 

 جماع�ة). ال الُدور تلك ل�ست الحال بالنسبة لمن �ع�شون �ف
 

 قانون اإلسكان العادل
ي بيع أو 

ف �ف �حظر "قانون اإلسكان العادل" الف�درا�ي التمي�ي
ة أو  استئجار الوحدات السكن�ة ع� أساس العرق أو لون الب�ش

األصول القوم�ة أو الدين أو الجنس أو الحالة األ��ة أو 
ف رفض التأج�ي أو البيع و عاقة، اإل  وط و �تضمن التمي�ي وضع �ش
� الوحدات اإل�جار�ة أو المب�عة، باإلضافة أحكام مختلفة عأو 
 نكار توافر وحدات إسكان�ة. إل 
 

 قد يرفض المالك أن �سمح ل�م م ماستأجرتإذا 
ً

� ف ب�جراء �ف
ل لت�س�ي  ف مع�شتكم ف�ه، إال أنه ل�س تعد�الت معقولة بالم�ف

ا لدفع تكال�ف تلك التعد�الت وقد  ورة إعادة  �فرضمضطر� �ف
ل لحالته األصل�ة عند مغادرتكم له.  ف  الم�ف

 
�سبب إعاقتكم، إذا ظننتم أن حقوقكم قد تعرضت لالنتهاك 

�ة" ( ) HUDاتصلوا بمكتب "وزارة اإلسكان والتنم�ة الح�ف
ي  2085-799 (888)ع� الرقم 

ويف أو زوروا الموقع اإلل��ت
)www.hud.gov/complaints/housediscrim.cfm ،(

أمامكم عام واحد منذ أن شعرتم بأن حقوقكم قد تعرضت 
فعوا شكوى.   لالنتهاك ل�ت

 

جين�ا: اإلسكان العادل إدارة   بوال�ة ف�ي
  http://www.dpor.virginia.gov/FairHousing/ 

 551 (888)-3247أو  367 (804)-8530
  

 مفتاح الوصول للتم��ل: 
ل�ةالرعا�ة الوخدمات  مسكنال ن  م�ن

�حتاج العد�د من األفراد ممن �عانون إعاقات بدن�ة نمائ�ة 
ل�ةالمقدمة ضمن الرعا�ة الخدمات الدعم لو  مسكنلل ف  م�ف

، ومن المهم فهم  ليتمكنوا من الع�ش ضمن المجتمع المح�ي
ف لفهم الخ�ارات المتوفرة ألبنائكم.  ف االثنني  الفرق بني

 
المكان الفع�ي المتكون من طوب وأسمنت ح�ث  و ه سكنملا

ي 
�ع�ش الشخص أو ح�ث ُتدفع المعونة اإل�جار�ة للبقاء �ف

، ل الفع�ي ف ل  مسكنكون ال�قد  الم�ف ف ة األهل أو شق�ي م�ف
�تموە ألبنائكم (سك ل اش�ت ف ل مستأجر أو م�ف ف الدور ن�ة أو م�ف

 عد �الجماع�ة ال 
�
ي هذا المفهوم، انظر أدناە مسكنا

. تقع )�ف
نفسها (سواًء كانت إ�جار أو رهن  مسكنمسؤول�ة تكلفة ال

�بة عقار�ة أو ...إلخ)  ع� عاتق مالك المل��ة  عقاري أو �ف
 العقار�ة نفسها أو مستأجرها. 

 
عد�د من ذوي اإلعاقة ال �مكنهم تحمل تكلفة اإل�جارات الألن 

ي 
ي هذە المنطقة، توجد برامج حكوم�ة للمساعدة �ف

المرتفعة �ف
معونة برنامج ال"، "مسكنقسائم خ�ار ال"دفع اإل�جار (

http://www.hud.gov/complaints/housediscrim.cfm
http://www.dpor.virginia.gov/FairHousing/


5 
 

 

 اإلسكان الحكو�ي )، SRAPاإل�جار�ة التابع للوال�ة" (
، إال أن الواقع )والوحدات اإل�جار�ة بتكلفة أقل من السوق

ي ممتلء 
امج �ن جين�ا بقوائم انتظار لتلك ال�ب ي  شمال ف�ي

واليت
ا ما تكون ط��لة أو مغلقة أو كالهما، باستثناء   SRAPغالب�

ا، ابقوا ع� اتصال بنا و�منسق  الذي �قبل اإلحاالت حال��
ي CSBالدعم لدى "مجلسكم للخدمات المجتمع�ة" (

) �ن
يتوافر عدد من خ�ارات  والجدير بالذكر أنههذا الشأن، 

؛ 2020إ�  2018الشقق السكن�ة م�سورة التكال�ف خالل 
 وذلك �سبب "�س��ة وزارة العدل". 

 
ل�ةالرعا�ة الخدمات  ن اف اللذان �ش�ي للد م�ن عم واإل�ش

مهم أفراد أو وكاالت، قد الرعا�ة الذين �ستخد �قدمهما مقدمو 
ل�ةالرعا�ة الخدمات تتوافر  ف ل لألفراد الذين � م�ف ف ي م�ف

ع�شون �ف
ي غرف مستأَجرة األهل

ي شقق أو �ف
أو ...إلخ، فإذا كان  أو �ف

ف للحصول ع� تم��ل حكو�ي للخدمات هؤالء األفراد  مؤهلني
ل�ةال ف الدفع من مالهم الخاص  كان �مكنهم(تقد�م تنازل) أو   م�ف

ي شخص 
ي هذە الحالة تتبع الخدماو�رعاهم�ي �أيت

ت الفرد ، �ف
 �مكنه 

ً
سيتبعه تغي�ي الشقة السكن�ة و حيثما ذهب، مث�

 . مساعدوە حيثما ذهب
 

امج الرعا�ة البالرغم  ل�ةمن ذلك، و�النسبة ل�ب ف ، مثل "الُدور م�ف
الفعل�ة وخدمات الرعا�ة  مسكنال خدماتالجماع�ة"، فإن 

ل�ةال ن ، فال م�ن ن ل�ةعد خدمة رعا�ة � مسكنمرتبطتني ن وال ( م�ن
ا 
�
)ل تقدم وفق ن ، ألن تكلفة تلك لطوب واألسمنت الفعليني

 
ً
امج مرتفعة للغا�ة فال يتمكن من تحمل تكلفتها عادة ال�ب

 لـ 
ً

، حيت مع Medicaidسوى هؤالء الذين قدموا تناز�
ل�ةتقد�م التنازل ال يزال ع� الفرد دفع رسوم الرعا�ة ال ف ، م�ف
 . SSIعادًة ما تكون جزًء من دخلهم أو من ما يتلقونه من 

  
 

 بعض البدائل المبتكرة 
لدور الجماع�ة وا اإلسكان الحكو�ي ألن الوصول لخ�ارات 

�عمل آباء وأمهات ذوي اإلعاقة وم��دي محدود للغا�ة، 
ي اإلسكان ع� تط��ر بدائل. يناقش هذا الدل�ل بعض 

حقهم �ف
ي تتضمن 

الهيئات المصغرة من تلك البدائل واليت
)Microboards(  نتفاعوحق اال ) انظروا قسم "البحث عن

 . )"بتم��ل خاصب�ت: خ�ارات 
 

مجموعة قائمة  The Arc of Northern Virginiaتدير 
ي هذە Googleع�ب  ب��د�ة لإلسكان

اك �ف ي االش�ت
، فإذا رغبتم �ف

 المجموعة فلتطلبوا االنضمام ع�ب هذا الرابط: 
 
https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/a
rc-nova-housing-resource-forum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/arc-nova-housing-resource-forum
https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/arc-nova-housing-resource-forum
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 سكن متط��ر خطة لل
ي االعتبار لوضعها سبعة أمور 

 �ن
 

ف لتم��ل  األهلال يوجد أمام  ي الوقت الراهن سوى ط��قتني
�ف

أغلب تكلفة  دعمأق��ائهم من ذوي اإلعاقة، أولهما �ي  سكن
التم��ل الحكو�ي (تنازالت من الفعل�ة والخدمات  مسكنال

Medicaid  .(  والضمان االجتما�ي
 

ل  مسكنثانيهما هو دعم ال ف الفع�ي مثل شقة سكن�ة أو م�ف
المعونة اإل�جار�ة الحكوم�ة)، و�سِدد ببالتم��ل الخاص (أو 

ا (مثل  ا أو كل�� التم��ل الخاص مقابل الخدمات إما جزئ��
 ). أو ...إلخ CSBأو تمویل   Medicaidتنازالت

 
ا كان مصدر التم��ل فأنت ي حاجة لفكرة ملموسة  وأهل�كم مأ��

�ف
ف البالغ أبنائكمو قد �حتاج ميت قد يرغب  أعن  المصاب  ني

ل  ف ي االنتقال من م�ف
، وماذا ستكون متطلباته وما األهلب�عاقة �ف

 المتوافر ل�م.  مسكنال و ه
 

 مسكنقائمة مراجعة وتتم�م لل
 

  ي
ي احت�اج السكنأمر النظر �ف

 . التوق�ت و�ف
  التعرف ع� االحت�اجات السكن�ة لألحباء

 وتفض�التهم. 
  ي قد �مكن استخدامها مراجعة

الموارد المال�ة اليت
 للسكن. 

 " األهلمثل ، االجتماع�ة" الموجوداتمناقشة 
 واألصدقاء. 

  ي أمر بناء دائرة دعم أو
ي تع��زها. النظر �ف

 �ف
  تقد�مWaivers  للحصول ع� والتقدمSSI أو 

SSDI  التقدم لـ وMedicaid �قوائم  واإلندراج ع
ا.  مفعلت قد  ، إن لم تكونوا مسكنانتظار ال  ذلك مسبق�

 ي مجتمعك
.  ماستكشاف الخ�ارات السكن�ة �ف  المح�ي

  ان�ة" للو ف  . مسكنضع "م�ي
 

ي أمر التوق�ت1
 . النظر �ن

ل  ف ي انتقال أحبائكم من ذوي اإلعاقة من م�ف
هو  األ�ةالتفك�ي �ف

د من اآلباء واألمهات، ل�نه أمر بالغ الصع��ة بالنسبة للعد�
: �م�ي عليهم واجبهم أن �كون لدي

ً
هم ع� األقل خطة، أو�

حيت و�ن كان ابنكم البالغ مستعد لالنتقال، فإن البحث عن 
ا:  إذا جاء وقت لم السكن المناسب قد �ستغرق سنوات. ثان��

تتمكنوا ف�ه من رعا�ة ابنكم البالغ، �مكن للخطة أن ترشد 
ي توف�ي نمط الح�اة (أو الب�ت) 

ف �ف مقدمو الرعا�ة المستقبليني
ي �جب الذي 

تصورتموە مع أبنائكم، وتتضمن األمور اليت
ي االعتبار عند البحث عن 

ي تتصل  مسكنوضعها �ف
واليت

 بتوق�ت بدء البحث عنها: 
 

أفضل تقدير للتوق�ت الذي قد يهتم ف�ه أحباؤكم أو  •
ي جد�د (

عام واحد أو قد �حتاجون ف�ه لموقف سكيف
 ثالثة أعوام أو خمسة أعوام أو 

 .  )... إلخ
 أزواجكم. سنكم وسن  •
هم من كم يبعد عنكم سكن اإلخوة  • واألخوات وغ�ي

 . األهل
ي طرأت ع� حالتكم الصح�ة.  •

ات اليت  التغ�ي
ي طرأت ع� حالة أحبائكم من  •

ات الصح�ة اليت التغ�ي
 ذوي اإلعاقة. 

ي  •
تعب�ي أحبائكم من ذوي اإلعاقة عن رغبتهم �ف
ي الم��د من االستقالل�ة أو كال 

 األم��ن. االنتقال أو �ف
ي استقرارهم قبل أن تصلوا للوقت الذي ال  •

رغبتكم �ف
ل�م.  ف ي م�ف

ي مقدوركم دعمهم �ف
 �كون �ف

 

 . التعرف ع� االحت�اجات السكن�ة والتفض�الت2
ي اعتباراتكم ما��ي عند مناقشة االحت�اجات السكن�ة 

ضعوا �ف
 والتفض�الت: 

 

 . األهلمن المسافة قرب  •
ي نفس ال�ي لمح�ط مألوف (مثل االحت�اج  •

التواجد �ف
ل الطفولة).  ف  الذي �ضم م�ف

ة إ� المواصالت العامة أو  • مسافة س�ي قص�ي
 المواصالت المجهزة لذوي اإلعاقة أو كالهما. 

فيه�ة القرب  • من مكان العمل والنشاطات ال�ت
والطب�ب أو الرعا�ة الصح�ة وأما�ن التسوق 

 والم�ف. 
 غرفة نوم خاصة ودورة م�اە خاصة. تفض�ل  •
 ت�اج لغرفة لمقدم الرعا�ة المق�م أو للضيوف. االح •
مقدار الدعم المطلوب من طاقم العمل (إقامة كاملة  •

أو متناو�ة ع� مدار اليوم أو ز�ارات دعم غ�ي محددة 
 بمواع�د). 

ي التواصل االجتما�ي داخل  •
االحت�اج أو الرغبة �ف

ي السكن أو 
�ك �ف ا أو مع �ش مع الب�ت: الع�ش منفرد�

�ك و  أ���  ي بيئة جماع�ة. من �ش
 احد أو �ف

مستوى التفاعل االجتما�ي المطلوب أو الالزم خارج  •
 الب�ت. 

 
ي تحد�د احت�اجات من الدعم 

للحصول ع� العون �ف
مجموعة أدواتنا وتفض�التك وتوض�حها، برجاء ز�ارة 

ون�ة ع�ب الرابط  اإلل��ت
https://thearcofnova.org/programs/transition/findi
ng-home-adults-disabilities/home-toolbox/ 

واحت�اجات تقي�م احت�اجات الدعم لتحصلوا ع� مثال لـ"
ي باحت�اجات ال"" ومثال ع� مسكنال

 . "مسكنملف تع���ن
 

https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/home-toolbox/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/home-toolbox/
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 . مراجعة الموارد المال�ة3
ي التم��ل من 

أثناء تط��ر خطة مال�ة لإلسكان، �جب التفك�ي �ف
) : ف ف منفصلني ف 1أجل غرضني للمع�شة  مكان فع�ي ) تكلفة تأمني

) تكلفة خدمات الدعم 2(أي مقدم أو رهن عقاري أو إ�جار) و(
اف والرعا�ة والخدمات  للفرد  (أي أجور من يوفرون اإل�ش

 المشابهة). 
 

 لإلعاقات البدن�ة النمائ�ة:  Medicaidتقدموا بتنازل لمن 
 Family and( والفرد" األهلدعم وسائل "�مكن لتنازل 

Individual Supports( "أو "تنازل بناء االستقالل�ة 
)Building Independence Waiver(  سد�د تكال�ف�

طر 
�
، ل�ن دة)معينة معَتمَ مع�ش�ة خدمات الدعم (ضمن أ

ي تكلفة اإل�جار منفصلة و�جب أن �سددها الفرد 
الذي �عايف

�سدد "تنازل المع�شة المجتمع�ة"  ، كذلكإعاقة بدن�ة نمائ�ة
)Community Living Waiver ( مقابل مكان تجم�ي أو دور

ي ذلك المكان. جماع�ة و�سدد دخل الفرد مقابل اإل�
 جار �ف

 
لإلعاقات البدن�ة  Medicaidبتنازل  يتقدموالمن لم 

بالنسبة لمن لم يتقدموا بتنازل، س�كون من  النمائ�ة: 
وري البحث عن موارد لتسدد مقابل السكن الفع�ي  ال�ف

 وخدمات الدعم (إذا احتاجها الفرد). 
 

ي أمر الموجودات مسكنلتم��ل ال
مثل االستثمارات ، انظر �ف

درە تُ وحسابات التوف�ي الحال�ة، الممتل�ات العقار�ة، دخل 
ع� الرغم من ، إلخ. ، إرث محتمل، .. SSIمخصصات مثل 

ذوي االحت�اجات  ائتماناحتمال�ة استخدام أموال صندوق 
، إال أن هذا سيؤدي لخفض مسكنالخاصة لدعم ال

خدام تنازل "رعا�ة ال�ومون��لث �جوز است، SSIمخصصات 
 The CCC (Commonwealthالمنسقة المحسنة" (

Coordinated Care) Plus Waiver(  لتم��ل وسائل
 الدعم المحدودة. 

 
 . تحد�د الموجودات االجتماع�ة و�ناء شبكات دعم4

 بينما تبدأونفجودات مال�ة فقط، ل�ست كل الموجودات مو 
ي ك�ف�ة التحرك نحو خطة ط��لة المدى لل

 مسكنالتفك�ي �ف
ي تتمتعون 

ي "الموجودات االجتماع�ة" اليت
وللدعم، تفكرون �ف

ا هو أهم مورد قد يتمتع به أحباؤ  لدعم. ا شبكةبها:  كم يوم�
ا ما مجتمع الناس الذين سيهتمون لشأنهم و�رعونهم ، وغالب�

 عم". ُ�طلق ع� هذا المجتمع من الناس "دائرة الد
 

ي دائرة الدعم �ي مجموعة األشخاص ال
مستعدين للمساعدة �ف

ي والنف�ي والما�ي ألحبائكم 
وضع خطة تركز ع� الصالح البديف

ي تنف�ذ تلك الخطة. 
 الذين �عانون إعاقة و�ف

 
ف وأطباء  هلقد تتضمن تلك الخطة أفراد من األ ومعلمني

ف وسما�ة عقارات  لألهلوأصدقاء  ان ومحامني وج�ي

ي العمل وأي شخص يود 
كاء �ف ف و�ش ف ماليني ومخططني

. س�كون بعض أعضاء "دائرة دعم" أحبائكم المساعدة
ف ع� المدى الط��ل، بينما قد يتل�ت آخرون دعوة  مشاركني

ة زمن�ة محدودة إلنجاز مهام أو أهداف محددة  لالنضمام لف�ت
ي إعاقة

 . من أجل الفرد الذي �عايف
 

ف ممن �عانون  مسكنعند اتخاذ قرار �شأن  ابنائكم البالغني
إعاقة، �مكن لألشخاص الموجودين ضمن "دائرة دعم" 
امج أو  ان�ة أو التقدم لل�ب ف ي تط��ر م�ي

أحبائكم مساعدتكم �ف
ي ز�اراتكم لدور جماع�ة 

ي أمرها مرافقتكم �ف
أو  تنظرون �ف

ي 
كاء السكن أو ...إلخ.  اخت�ار مساعدتكم �ف  �ش

 
 ر دائرة الدعمتط��

تبدأ "دائرة الدعم" بأعضاء من أقارب الدرجة األو� ثم تتوسع 
ا يتطو  عون بوقتهم وطاقتهم لدعم للخارج لتضم أشخاص�

ف مأجور� ا مزودي خدمة واختصاصيني  . ن أحبائكم، ولتضم أ�ض�
 

 الدائرةأجزاء 
ورة ي لـ"دائرة الدعم" أن تكون متنوعة ك�فما دعت ال�ف

 ،ينب�ف
�النظر الحت�اجات أحبائكم، إال أن التغي�ي �ش البد منه: فقد و 

من الدائرة لبعض الوقت أو قد عضاء األ ينسحب بعض 
ي ح�اتهم وُ�ستبدلون بآخ�� قد �مضونيتبادلون األدوار أو 

ن. �ف
ء هو الحفاظ ع� توازن  ي

ن الموجوديأنواع األشخاص أهم �ش
ي الدائرة بخالف 

 الح�:  ، ع� سب�ل المثال ال األهل�ف
 

  .أصدقاء أحبائكم 
  نظراء آخ��ن من نفس المرحلة العم��ة (ر�ما من

العمل أو من جوقة ال�ن�سة أو من صف الفنون أو 
 ...إلخ)

 هلأصدقاء لأل . 
  .ان  ج�ي
 هم من  زمالء  . األهلعمل لإلخوة واألخوات أو لغ�ي
  مدر�ون أو . ي

ف�ه التكي��ف  أفراد من طاقم عمل ال�ت
  دين. رجال 
  حاليون أو سابقون. معلمون 
 أطباء أو معالجون نفسيون. 
  أر�اب . ف فني  عمل أو م�ش
  نامج نهاري. أفراد  من طاقم العمل ب�ب
 رفقةأو  نرافقون شخصيو مأو  معاونون . 
  أو سما�ة عقارات أو مخططون ماليون. محامون 
  ي وكالة خدمات  المختص بالحالة العامل االجتما�ي

�ف
�ة محل�ة.   ��ش

 ف بمنظمات محل�ة ، ُمنا�ةلل أفراد من طاقم العاملني
 . The Arc of Northern Virginiaمثل 

  ل�ةمن طاقم العمل بالخدمات الأفراد ف  . م�ف
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ي "دائرة الدعم" 
حيت و�ن ل�ل فرد شخص �مكنه المشاركة �ف

. ق ف هم من األقارب المق��ني د ال لم يوجد أخوة أو أخوات أو غ�ي
�ن االضطالع بالخطة بكاملها، ل�ن أغلبهم  �حبذ ال�ث�ي

س�سعدە تقد�م النصح و�عض الوقت والجهد. ال تخشوا من 
 طلب المساعدة! 

 
 دائرة الدعم

 
 

 توز�ــــع األدوار
ف صحة إ�سان وسالمته  ا لتأمني ا حق�ق�� يتطلب األمر مجتمع�

 ، �حتاج أعضاء نظام الدعم الذي قد وصالحه النف�ي والرو�ي
متنوعة، وأن �قدم كل فرد ما  ا أدوار�  أن يتشاركوا �دعم أحبائكم 

 يرتاح للمساهمة به، هذا بدورە قد �عتمد ع�: 
 

ة اإلخو عالقته الحال�ة بأحبائكم من ذوي اإلعاقة:  •
أو األصدقاء الذين �عرفونهم  األهلواألخوات أو 
 و�فهمونهم. 

 

ي التعامل مع التفاص�ل الشخص�ة  •
مقدار االرت�اح �ن

ف أو القّ�م لح�اة شخص ما:    تو�ي عمل األمني
ّ

 أ�
ً

ي مث�
�عيف

�شعر الشخص بغضاضة عند اتخاذ قرارات مال�ة من 
أجل شخص آخر أو معه، كذلك فإن الذين يتمتعون 

ي اتخاذ قرارات طب�ة أو 
بالوصا�ة ال�املة س�ساعدون �ف

 حيت اجتماع�ة. 
 

 
امات زمن�ة حال�ة ومتوقعة حول  • ن ة  األهلإل�ت والمس�ي

اف) المهن�ة:  الذي قد  ناقشوا مقدار الزمن (واإل�ش
ف وما إذا كان يتطلبه  ب�مكانكم تأد�ة ذلك أداء دور معني

 . ثابتع� أساس الدور بصورة واقع�ة 
 

ة العمل�ة االختصاص�ة أو  • االهتمامات والخ�ب
ء �ماثل أن �ح�ف المرء ب الشخص�ة:  ي

يروق أقارب ال�ش
ف إذا كان أحباؤكم  لهم الب�سبول أو ركوب الدراجات أو الَخ�ب

ا! فمضاهاة  هم�شاركون احت�اجات ذلك الشغف أ�ض�
أبنائكم ورغباتهم باهتمامات وقدرات أعضاء "دائرة 

 الدعم" هو موقف رابح لجميع األطراف. 
 

ي اعتباركم 
ي �مكن للشخص المشاركة من  كلضعوا �ف

السبل اليت
ي ح�اة

 �مكن  خاللها �ف
ً

ي اإلعاقة، مث�
الشخص الذي �عايف

ي "دائرة الدعم" تقد�م �د المساعدة من خالل: 
 لألشخاص �ف

 
 � سالمة القرارات. إ طمئناناال تقد�م الدعم النف�ي و  •

ي العمل  •
ي إعاقة �ف

ي منا�ة الشخص الذي �عايف
المساعدة �ف

ي إطار محل إقامته. 
ي المجتمع المح�ي أو �ف

 أو �ف

ح�ات�ة مثل الط�ي أو استخدام هاتف تعل�م مهارة  •
 خليوي. 

ي إطار المجتمع المح�ي تتضمن حضور  •
تنظ�م رحالت �ف

ي ذلك. 
 المراسم الدين�ة إذا توافرت الرغبة �ف

أن �ضمن تقدير مناسبات ع�د الم�الد والتخ�ج  •
 والمناسبات السن��ة واالحتفال بها. 

 توف�ي خدمة إدارة الممتل�ات أو خدمات ص�انة.  •

تقد�م المساعدة اللوجست�ة مثل عرض توص�ل الشخص  •
 أو تقد�م الرعا�ة المؤقتة أو توف�ي الوجبات. 

. التخط�ط للعطالت أو  • ي
 التخي�م الص��ف

تيبات  • لتوف�ي رفيق لعب دور رفيق السفر أو إجراء ال�ت
 سفر. 

ل أو العمل • ف ي الم�ف
" �ف ف ف واألذنني أثناء  �قوم بدور "العينني

 . مرتبةز�ارات غ�ي 

ي المسائل القانون�ة أو المال�ة أو التعل�م�ة  •
إسداء النصح �ف

ة الم�دان�ة).   أو  الطب�ة (وفق الخ�ب

 إحالة األهل لموارد �ساعدهم.  •

التط�ع للعب دور مقدم الرعا�ة عند وق�ع طارئ أو  •
 . ي المش�ف

 كرفيق أثناء وجود الشخص �ف

ف أو الممثل عن المستف�د  • اتخاذ صفة الو�ي أو األمني
 ها واجبات محددة)(ول�ل من

 

 بدائرة األهل البدء
، ول�كن  تعت�ب الخطوة األو� األساس�ة �ي عقد اجتماع عائ�ي

ي نزهة خل��ة أو 
ا، كالخروج �ف ا �س�ط� لتناول  التجمعاجتماع�

، ُ�عد هذا التجمع فرصة لمناقشة كل األمور التحل�ات
 وتداع�ات مختلف األدوار: 

 

أنت

األصدقاء واألھل

الدعم المأجور

ي أشخاص تقابلھم ف
مجتمعك المحلي
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 واتخاذ أعدوا قائمة باألدوار المتنوعة لتقد�م الرعا�ة  •
ي و  ،القرارات

 �جب أن يتوالها آخرون بمجرد أن اليت
ي تقد�م الرعا�ة. 

 يتوقف دوركم �ف
 
ف�ما يتصل ابدءوا مناقشات ��حة عما يتضمنه كل دور  •

ا ل�جري  بالوقت والطاقة والمعرفة، وعينوا شخص�
اجبات كل دور البحوث إذا تطلب األمر، بح�ث تكون و 

 محددة بوض�ح. 
 
ي عن أي شخص وكل اجروا  •

مناقشات العصف الذهيف
الفرد الذي شخص قد تضمه "دائرة الدعم"، واجعلوا 

ي اإلعاقة من أهل�كم يتحدث عمن يود قضاء الوقت 
�عايف

 معه (ومن ال ي��دون تمض�ة الوقت معه). 
 

الموجود ضمن مجموعة  استف�دوا من "مخطط دائرة الدعم"
ي تحد�د 

نت؛ ل�ساعدكم �ف ون�ة المتوفرة ع�ب اإلن�ت أدواتنا اإلل��ت
 أي األشخاص يناسبه تو�ي أي األدوار. 

https://thearcofnova.org/programs/transition/findi
ng-home-adults-disabilities/home-toolbox/.  
 

 االجتماع بأعضاء الدائرة
تكون الخطوة التال�ة �ي االتصال بأعضاء "دائرة الدعم" 

ا لوجه إذا كان  ف وترت�ب موعد لالجتماع بهم (وجه� المحتملني
 تحتسبوا من �ع�شون 

ّ
ا بأي شكل)، وانتبهوا أ� ذلك ممكن�

أو  Skypeدة، ح�ث أنه �مكنهم المشاركة باستخدام خارج البل
Facetime  . ي

ويف �د اإلل��ت  أو ال�ب
 

ف �شأن السبب الذي �ستدعونهم ألجله و�شأن  كونوا واضحني
ي هذا التجمع األول، كونهم غ�ي مُ 

ف بالمشاركة �ف ومن لزمني
لتنسيق االجتماع ووضع  ا شخص�  وا أن تختار  األفكار السد�دة

بح�ث �كون الجميع ع� مسودة لجدول أعمال االجتماع 
درا�ة بما س�جري مناقشته (ول�م من الوقت س�ستغرق 

 االجتماع!). 
 

ع� الم��د من المعلومات �شأن إعداد "دائرة دعم" للحصول 
 و�دارتها، انظروا

http://www.iidc.indiana.edu/?pageId=411 

ي اعتبارهم �سخة أ��� 
ي أن �ضعوا �ف

قد يرغب بعض األها�ي �ف
ي �س� 

ي Microboardرسم�ة من "دائرة الدعم"، واليت
، واليت

ي الصفحة  نناقشها 
 . 24بم��د من التفاص�ل �ف

 
 ات. التقدم للحصول ع� المخصص5

ا عن "التقدم للحصول ع�  تصفح أقسام هذا الدل�ل بحث�
" و"تقد�م  مخصصات اإلعاقة من الضمان االجتما�ي

Medicaid Waivers"  األهل�ة للحصول ع� معلومات عن
 ومتطلبات التقد�م. 

 
 مسكن. استكشاف خ�ارات ال6

ي  مسكنيناقش القسم التا�ي خ�ارات ال
ال�ت قد تتوافر �ف

ش.  فا�س وفولز ��ش  أل�ساندر�ا وأرلنغتون وف�ي
 

ان�ة لل7 ن  مسكن. وضع م�ي
ي االعتبار كل الموجودات وكل 

ان�ة، �جب أن يؤخذ �ف ف لوضع م�ي
ي 

التكال�ف، وتتضمن موارد الدخل المخصصات الحكوم�ة اليت
ل�ةخدمات الدعم الأو  مسكن�مكن استخدامها لل ف أو  م�ف

ودفعات "دخل  Medicaid Waivers إ� كالهما، باإلضافة
) "  ). SSIالضمان التكم��ي

 
 وخدمات الدعم مسكنللالموجه  الخاصل التم���كون قد 

ي إعاقة أو من صندوق 
 ائتمانهمن مكتسبات الفرد الذي �عايف

أو  ABLEالمخصص لذوي االحت�اجات الخاصة أو من حساب 
ف أو من الوالدي ن أو من مخصصات عسك��ة أو مبالغ تأمني

هم من األهل.   غ�ي
 

، مدفوعات اإل�جار أو الرهن العقاري : تتضمن التكال�ف
ل�ة باإلضافة إ�  ف ائب العقار�ة واإلصالحات الم�ف المرافق وال�ف

وتكال�ف أفراد طاقم الدعم وغ�ي ها، �مكنكم استخدام 
ي احتساب 

ي الصفحة التال�ة للبدء �ف
المخطط الموجود �ف

ي �مكن تحمل تكلفتها، ف�جب أن �كون الدخل 
الخ�ارات اليت

ي االعتبار 
وضع أ��ب من التكال�ف الشه��ة، كذلك يؤخذ �ف

ا لحاالت الطوارئ أو النفقات غ�ي بعض الما ا تحسب� ل جانب�
ي 

المتوقعة. بمجرد أن ا�تملت تلك الصح�فة، �مكن البدء �ف
انيتكم.  ف ي قد تناسب م�ي

 اعتبار الخ�ارات اليت
 

ي تط��ر 
ل�ة"للحصول ع� المساعدة �ف ن " خطة إنفاق م�ن

ان�ة لنفقات االنتقالوكذلك " ن " استخدموا النماذج م�ي
نتالموجودة ع� موقعن ي ع�ب اإلن�ت

ويف  ا اإلل��ت
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-
home-adults-disabilities/home-toolbox/. 
 

ي 
ا ما األها �ستحدثها الخ�ارات اليت ف �ي غالب� مضاهاتها بقرب  تتم�ي

تكون مزودة بآل�ات الحت�اجات الفرد وتفض�الته، وكذلك 
 للمراقبة وضمان الجودة. 

 
تذكروا أنه مالم �مول عام�ي الدعم: مالحظة عن تكال�ف 
Medicaid Waiver  دعم الرعا�ة الشخص�ة، تحتاجون

ي 
ان�ة الشه��ة اليت ف  الحتساب تكلفة عام�ي الدعم ضمن الم�ي

ي مدى تكرار احت�اجكم  وضعتموها. 
وما  لعام�ي الدعمفكروا �ف

كاء السكن،  تهم إذا كان �مكنكم مشاركة خدما كذلك مع �ش
ي ب�ت 

ي االعتبار استخدام مقدم رعا�ة ل�ق�م �ف
ضعوا �ف

ي أو مخفض. 
ي اإلعاقة مقابل إ�جار مجايف

 الشخص الذي �عايف
 
 

https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/home-toolbox/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/home-toolbox/
http://livepage.apple.com/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/home-toolbox/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/home-toolbox/


10 
 

 

ا  للساعة  11,70$ ما �ساوي Medicaid Waiver �دفعحال��
ا  ف �ديرهم المستهلك (ل أجر�  Consumer Directedعاملني

staff ي  قد أعرب ال�ث�ي )، و
من األهل عن الصع��ة البالغة اليت

ي العثور ع� شخص 
�قبل بالعمل مقابل  ذو كفاءةتواجههم �ف

مون ذلك الراتب. من المهم أن تالحظوا أنه إذا كنتم ستستخد
ف    ل�ي �ستأجروا عاملني

ً
ا أال تبوحوا تناز�

�
 فإنه �مكنكم قانون

 األجر الذي يتلقونه. معدل ب
 

مقابل �شاطات ال �غطيها التنازل. السداد مع ذلك �جوز ل�م 
ا  كمرافق ل�عمل   بصفة خصوص�ةإذا كنتم �ستأجرون شخص�

ا شخ�ي  ي اعتباركم تقد�م مبلغ�
، فقد تحتاجون ألن تضعوا �ف

و  ف لتع�� الشخص المناسب ألداء ا ع� أ��ب من المال للعاملني
ال تنسوا الدعم الذي �جب عليهم تقد�مه. إذا كنتم ف العمل،
ات تحتاج ي الرعا�ة ون لشخص يتمتع بال�ث�ي من الخ�ب

�ف
الطب�ة والذي �مكنه التعامل مع السلوك�ات الصعبة، أو 

والرعا�ة  الرفعيتوجب عل�ه أن �قوم بال�ث�ي من شخص 
 �د من المال. البدن�ة، فقد تحتاجون إلنفاق الم� 

 
ف  للحصول ع� معلومات إضاف�ة �شأن استئجار المرافقني

، انظروا دل�ل المرافق الشخ�ي الذي أعدته  ف الشخصيني
 The Arc of Northern Virginia’sالمؤسسة (

Attendant Guide( ي االعتبار
، كذلك �مكنكم أن تأخذوا �ف

استخدام مقدم رعا�ة مق�م، بحسب ما �مل�ه الموقف، 
ي �قدمونها أو كلها �مكن تم��لها فبعض س

اعات العمل اليت
. إللقاء نظرة ع� "دل�ل مقدم الرعا�ة  ي

مقابل إ�جار مجايف
 The Arc of Northernالمق�م" الذي أعدته المؤسسة (

Virginia’s Live-In Caregiver Guide زوروا موقعنا (
ي ع�ب الرابط

ويف  اإلل��ت
https://thearcofnova.org/programs/transition/findi
ng-home-adults-disabilities/housing-toolkit/ 
 
 
 

 
 

ان�ة ال ن مسكنم�ي  
 

 التكال�ف مصدر الدخل
 : ف إ�جار أو رهن عقاري ( مخصصات من الضمان االجتما�ي ا التأمني والتم��الت العقاري متضمن�

أو رسوم الشقق  )HOA( رابطة مالك البيوتاالحت�اط�ة ورسوم 
�بة العقار�ة  : )السكن�ة وال�ف

 رافق: المَ  أجور: 
 مدير المل��ة العقار�ة:  : مسكنمدفوعات تكم�ل�ة لل

ل�ة:  معونة الستهال�ات الطاقة:  ف  الص�انة الم�ف
نت:  مخصصات من برنامج المعونة الغذائ�ة التكم�ل�ة:   الهاتف واإلن�ت

 :  القمامة و�عادة التدو�ر: جمع  حساب جار أو حساب توف�ي
 الطعام:  ذوي االحت�اجات الخاصة:  ائتمانصندوق 

 : ف ف�ه:  مبالغ تأمني  ال�ت
ي اإلمدادات الطب�ة و  مخصصات عسك��ة: 

:  دفعات المشاركة �ف ف  التأمني

 عاملو خدمات الدعم:  مصدر آخر للدخل: 
 : :  إجما�ي  إجما�ي

 
  

https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/
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 مخصصات: التقدم للحصول ع� 
 برنامج الضمان االجتما�ي لذوي اإلعاقات

 
ي إجراءات التقد�م للحصول ع� مخصصات 

�مكنكم البدء �ف
، أول 18الضمان االجتما�ي بمجرد أن يتم أبناؤكم عامهم ال 

قرر تُ و ألي برنامج مخصصات،  تحد�د األهل�ةخطوة �ي 
) " امج هو األ�سب. SSA"إدارة الضمان االجتما�ي ) أي ال�ب

ون�ة عن  ات إل��ت ّ لمشاهدة مقاطع ف�ديو ومحا�ف ي برنام�ب
SSI  وSSDI  زوروا قناةYouTube  ي أ�شأتها المؤسسة

اليت
)Videos at The Arc of Northern Virginia( 

https://www.youtube.com/user/VideosatTheArcofNoVA 
 

 SSDIو�رنامج  SSIبرنامج 
ي الشخص

تع��ف "إدارة الضمان  �جب أن �ستو�ن
) " ف "دخل  ) لإلعاقةSSAاالجتما�ي نامجني ل�ل من ال�ب

) " و"دخل الضمان االجتما�ي لذوي  )SSIالضمان التكم��ي
العجز عن المشاركة  هو اإلعاقة  ، وتع��ف)SSDIاإلعاقات" (
ي "�شاط مُ 

ي  )SGA( "وجوهريّ  جز� �ف �سبب أي اعتالل طيب
ي أو عق�ي أو كالهما، أو كف الب�)، وأن تكون اإلعاقة قد 

(بديف
ة زمن�ة متصلة ال تقل  دامت أو من المتوقع لها أن تدوم لف�ت

ا أو  12عن  ألجور من اأن ينتج عنها الوفاة. كان حد شهر�
إجما�ي ك�ي للدخل $ 1180هو  2018لعام  SGA�شاطات 

 . الشهري
 

" (برنامج  نامج معونة هو بر   ): SSI"دخل الضمان التكم��ي
ا من العمر  65يبلغون نقد�ة لمحدودي الدخل والذين إما  عام�

ا أو كانوا أ�فاء الب�  . �جب أن أو كانوا �عانون إعاقة أو أ��ب سن�
ف المستف�دين من  من محدودي الدخل  SSI�كون البالغني

$)، 2000 ال ي��د ع�موجودات إجما�ي الالموارد (محدودي و 
. بالنسبة وال ُ�حتسب دخل الوالدين  ف ف من المتقدمني للبالغني

ي حاجة لتقد�م إثباتات �سوابق العمل، و�تحدد 
أنتم لستم �ف

ا لمعدل ال مخصصات الحا�ي مبلغ المخصصات الشه��ة وفق�
ي عام 750(

ي الشهر �ف
 متبق ، مطروح منه أي "دخل)2018$ �ف

ي اعتباركم أنه �مكن احتسابه". 
ف ولتضعوا �ف إذا كنتم مؤهلني

نامج  ف لـ SSIل�ب  . Medicaid، فأنتم إذن مؤهلني
 

 ): SSDI"دخل الضمان االجتما�ي لذوي اإلعاقات" (برنامج 
حت�اجات، برنامج هو برنامج �قوم ع� اال  SSIبينما برنامج 

SSDI  ي
�قدم مخصصات تعتمد ع� دفعات  هو برنامج تأمييف

ً ُسِدَدت لسابقة  البد وأن �كون المستف�دين  أنهلنظام، بمعيف
ي (أو عمل والداهم أو  SSDIمن برنامج 

قد عملوا بالقدر ال�ا�ف
ي 

) ل�كونوا قد أسهموا �ف ي
ة زمن�ة ط��لة بما �ك�ف أزواجهم لف�ت

) " وتعتمد )، FICA"قانون اإلسهامات التأمين�ة الف�درا�ي
ي ح�اة 

ا ع� متوسط المكتسبات �ف المبالغ المدفوعة شه���
 . ي غطاها الضمان االجتما�ي

 العامل اليت

 � المخصصات: التقدم للحصول ع
: خطوات   التقدم �ي

 
ي من خالل بتق��ر اإلعاقة:  ابدؤا 

ويف ادخلوا ع� الموقع اإلل��ت
وانقروا  http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htmالرابط 

) " ف  Disability Report forع� "تق��ر اإلعاقة للبالغني
Adults 772-800-1)، كذلك �مكنكم االتصال ع� الرقم-

. استوفوا أ��ب  1213 ي للضمان االجتما�ي
أو ز�ارة المكتب الم�دايف

ي قدر ممكن من الب�انات المطل��ة 
قبل حضور موعدكم المحدد �ف

 . و�د بالتقد�م  �حتاج طلبالمكتب المح�ي ف األطباء  أسماءلل�ت
ف الذين عالجوا أبنائكم و  ف النفسيني وأرقام  همعناو�نوالمعالجني

ات عالج هواتفهم، باإلضافة إ�  معلومات عن أي ف�ت
السجالت الطب�ة  الم��د من كما �مكن جلب  ،المستشف�اتب

أو تقي�مات أجراها معالجون  خطاب يوضح التشخ�صك-المفصلة 
ا). جتما اال � إ -نفسيون أو أجرتها المدارس  ع المبدأي (أعدوا �سخ�

 
كما أنه �مكنكم است�فاء طلب التقد�م أثناء االجتماع الذي 

، بالرغم من أن هذا  SSAحددتم موعدە لدى مكتب  المح�ي
ي اصطحاب كل السجالت الطب�ة معكم وقضاء وقت 

�عيف
شخص الذي �جري المقابلة، إذا تعذر عل�كم أطول بكث�ي مع ال

االستعانة بحاسوب �مكنكم أن تطلبوا إرسال نموذج الطلب 
�د حينما تتصلوا بالرقم ال . إل�كم ع�ب ال�ب ي

 مجايف
 

ب الحصول ع� �مكنكم است�فاء كامل نموذج طلال 
نت، بل �جب عل�كم االتصال  المخصصات ع�ب اإلن�ت

 بالضمان االجتما�ي لتحد�د موعد. 
 

: االتصال  لتحد�د موعد، اتصلوا بالرقم  بالضمان االجتما�ي
) 0778-325-800-1لطابعة عن ُبعد رقم ا( 1-800-772-1213

ف الساعة  ا حيت  7بني ف إ� الجمعة، أو  مساءً  7 صباح� من اإلثنني
. من األفضل  اتصلوا بالمكتب المح�ي للضمان االجتما�ي

ي االتصال بالرقم 
ا ألن  المجايف ؛ نظر�  من المكتب المح�ي

ً
بد�

ف و�مكن أن  ي عدد الموظفني
ا �ف ي عجز�

المكاتب المحل�ة تعايف
ة االنتظار تصبح  ا. �حي�كم مض�ف مم�كن  ف�ت  برد ط��لة جد�

إلفصاح عن سبب اتصال�م، فقولوا سَجل و�سأل�م امُ 
"Apply for SSI ." 
 

�طلب المض�ف المم�كن منكم أن تقولوا رقم الضمان 
ار، دخلوە بالضغط ع� األزر أبنائكم أو أن تُ الخاص ب االجتما�ي 

. �أخذ الممثل أثناء  ف بعدها �جري تح��ل�م إ� أحد الممثلني
 مما يوثقعلومات و�دخلها إ� الحاسوب المالمقابلة الهاتف�ة 

 تار�ــــخ تقد�م الطلب. 
 

  د، استوفوا ب�اناتها� ُترسل إل�كم األوراق ع�ب ال�ب
ي المحدد. 

 وأع�دوها خالل الجدول الزميف
 

https://www.youtube.com/user/VideosatTheArcofNoVA
http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htm
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 د  ُترسل إل�كم� ا الوث�قة ع�ب ال�ب ي نتجت عن  أ�ض�
اليت

ا ؛ �ي توقعوها المقابلة الهاتف�ة  لدقة. ل تح���
  ء  وا أن تع�دقبل ي

�د إ� إرسال أي �ش ، الوكالةع�ب ال�ب
 . وا من إعداد �سخ مما ترسلونهتأ�د

 

أثناء المقابلة الهاتف�ة، ُ�عد الممثل  : التصف�ةمقابلة  رتبوا 
ي المكتب المح�ي للضمان االجتما�ي الذي  تصف�ةعمل�ة 

�ف
ي تُ تتبعونه، 

خارج  م، فإذا كنت�مل مسار إجراءات التقد�مواليت
جين�ا منطقة   https://www.ssa.gov/locatorزوروا  شمال ف�ي

 للبحث عن المكتب المح�ي الذي تتبعونه. 
 

 مكتب أل�ساندر�ا
PLAZA 500, Suite 190 
6295 Edsall Road 
Alexandria, VA 22312 
1-800-772-1213 

 

فا�س المح�ي   مكتب ف�ي
11212 Waples Mill Rd  
Fairfax, VA 22030-7401 
1-800-772-1213 
 

اجلبوا معكم أي معلومات وكل  الذهاب لمقابلة التصف�ة: 
ي تثبت سن أبنائكم وجنسيتهم و�عاقتهم 

المعلومات اليت
 وافتقاركم للموجودات والموارد: 

 

  ا كان ما يثبت السن شهادة الم�الد األصل�ة (أو أ��
 .  والجنس�ة) و�طاقة الضمان االجتما�ي

 مئق تثبت عنوانكوثا . 
  ذوي االحت�اجات  ائتمانصندوق وثائق �سخة من

 القوامة. الوصا�ة أو من أمر الخاصة أو 
 ) "خطة التعل�م الفرد�ة"IEP( . 
  .

ً
 كعوب ش�كات الدخل، إذا كان أبناؤكم ُ�درون دخ�

  معلومات عن أي موجودات �متل�ها أبناؤكم مثل حساب
ي 

ف مل��ة توف�ي أو استثمارات أو نص�ب �ف س�ارة أو تأمني
ال �جوز أن يتجاوز إجما�ي تلك ع� الح�اة، ول�ن 

 SSI$ للحصول ع� مخصصات 2000الموجودات 
ذوي االحت�اجات  ائتمان(مالم تكن ضمن صندوق 

امج  الحظوا  . )ABLEالخاصة أو حساب  بالنسبة لل�ب
"  أن المعدة لمحدودي الدخل "إدارة الضمان االجتما�ي

)SSA(  ي اعتبارها دخل الوالدين وموجوداتهما ال
تضع �ف

 إذا كان
ّ

ا  18 أصغر مناألبناء  إ� الذين  أما األفراد، عام�
ا من العمر  18أتموا  ون أفراعام� ن ذوي د� ف�عت�ب ا مستقلني

 بيوت أ��ة مستقلة. 
  نت، فاجلبوا إن لم �ستوفوا ب�انات الطلب ع�ب اإلن�ت

إ� مقابلة التصف�ة السجالت الطب�ة و��انات  معكم
 االتصال. 

  ف رقم الحساب دف�ت ّ الش�كات أو أي أوراق تبني ي
�ي   الم��ف

ة تودع المخصصات  ي حساب مبا�ش
ّ �ف ي

أو حساب  م��ف
إذا كان  )Representative Payee( "ممثل المستف�د"

ا  ا �ستخدم حساب�  . م�ف��
  ف ف األبناء  أي مناتفاق إ�جار موقع بني الوالدين و�ني

 ). كاملة(الستالم المخصصات  
 

ل إل�كم الوكالة "نموذج ُترِس   األهل�ة:  إقرار انتظروا نت�جة 
ي وال )Disability Report Formتق��ر اإلعاقة" ( تار�ــــخ الطيب

معلومات  DDS). قد تطلب DDSاإلعاقة" ( إقرار لـ"خدمة 
ي سوابق العمل  إضاف�ة وقد ال تطلبها،

ي قد تتمثل �ف
واليت

ي اإلعاقة، وتار�ــــخ بدء اإلعاقة والعالجا
ي تلقاها من ُ�عايف

ت اليت
ا  DDSكذلك قد تطلب  ا أو نفس�� ا طب�� بالن�ابة عن اختبار�

" ("إدارة الضمان  مقابل االختبار  SSA) (تدفع SSAاالجتما�ي
 ). SSAع� أن �ج��ه طب�ب اختارته 

 

ا �شأن أهل�ة 60ُيَتَخذ القرار خالل ما�قرب من   المتقدم يوم�
ي 

ي مخصصات، فإذا ق��ل طلبكم بالرفض تتسيف أمامكم �ف
تل�ت

ا.  60فرصة الطعن ع� القرار لمدة   يوم�
 

ءات الضمان الست�عاب إجرا للحصول ع� المساعدة 
ي العمل، اتصلوا 

ف أو لمن يرغبون �ف االجتما�ي بالنسبة للعاملني
  منسقة حوافز األعمال المجتمع�ة:  بـ"مار�لن مور�سون"

Marilyn Morrison 
Community Work Incentives Coordinator  
571-339-1305 
mmorrison@vaaccses.org 
 

ا لـ"ممثل المستف�د" إذا لزم األمر:  ا م�ف��  أعدوا حساب�
�حتاج "ممثل مجرد أن يتل�ت أبناؤكم المخصصات ب

ّ مخصص لـإلعداد  المستف�د" ي
"ممثل حساٍب م��ف

من �سم�ة الحساب بص�غة سل�مة، المستف�د". تأ�دوا 
حات للص�غة  " لديها مق�ت تجدون أن "إدارة الضمان االجتما�ي

ي للمخصصات أمر الزموتذكروا أن السل�مة. 
 . اإل�داع التلقايئ

 

 SSIومخصصات  مسكنال
هو تغط�ة النفقات المع�ش�ة مثل اإل�جار  SSIالهدف من 

بكم فرض إ�جار ع� والطعام والَمرافق، مثً� �ستحسن 
ي 

ف إذا كانوا �ع�شون �ف  �قل ، بيتكمأبنائكم البالغني
ّ

والبد أ�
% من مبلغ المخصصات الف�درال�ة 30اإل�جار المفروض عن 

ي الشهر بالنسبة لعام 750الحا�ي (
وا ع� ل) لتحص2018$ �ف

، وانتبهوا الحتمال�ة خفض SSIقدر من مخصصات  أق�
 بموجب الظروف التال�ة:  SSIمخصصات 

 

ض ببصفة عامة،   ما �قدر بثلث مخصصاتكم من برنامجُ�ف�ت
SSI � سواٌء كان إ�جار أو رهن  مسكنسدد مقابل نفقات الأن)

ف  ف عقاري أو َمرافق أو تأمني ع� المل��ة العقار�ة أو تأمني

https://www.ssa.gov/locator
mailto:mmorrison@vaaccses.org
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ف اآلخ��ن لنفقات بينما ُ�خصص )، لمستأجر أو ...إلخا الثلثني
 أخرى مثل الطعام والملبس. مقبولة 

 
ذوي االحت�اجات  ائتمانإذا اسُتخدمت أموال من صندوق 

ل برهن عقاري، وأصبح  ف اء م�ف  االئتمانصندوق الخاصة ل�ش
ينخفض مبلغ ، �سدد دفعات شه��ة من الرهن العقاري

المخصص للمستف�د بما مقدارە الثلث كل  SSIمخصصات 
، )مسكنالمخصصة لنفقات ال SSIشهر (�سبة مخصصات 

خفض المخصصات عند استخدام تم��الت من ل�ن ال تن
. للحصول ع� الم��د من المعلومات عن ABLEحساب 

ي عن صناديق االئتمان زوروا  ABLEاستخدام 
ويف موقعنا اإلل��ت

و"مركز موارد  /https://thearcofnovatrust.orgع�ب الرابط 
ABLE  ع�ب الرابط "  . /http://www.ablenrc.orgالقو�ي

 
ة أو من خالل رهن عقاري،  اء الب�ت مبا�ش سواٌء جرى �ش

 ع� الثل SSIتنخفض مدفوعات 
ً

ث إذا كان بما ي��د قل��
�بة  ل�ة مثل ال�ف ف صندوق االئتمان �دقع مقابل النفقات الم�ف

 والتدفئة وال�ه��اء والم�اە وال�ف الص�ي وجمع القمامة. 
  

 تصفحوا
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835300   

ا  وأ�ض�
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835901 
 

 
 
 
 
_________________________________________ 

 ممثل المستف�د
 

ف  ممثل المستف�د ليتسلم مخصصات "الضمان  SSAتعني
" أو مخصصات  أو كالهما بالن�ابة عن شخص  SSIاالجتما�ي

 �كونوا ممن و ال �مكنه إدارة أمواله، 
ّ

ي لممث�ي المستف�د أ�
�نب�ف

ي التعامل مع السجالت المال�ة وأن  ون�شعر 
بغضاضة �ف

ي  وا أشخاًص ثقات لُيبقوا �كون
صالح المستف�د الذي �عايف

 . نصب أعينهم إعاقة
 

ع� المستف�د أن �حافظ ع� سجالت بالنفقات وأن �جب 
ا ع�  كل عام.   SSI�حدد ُسبل إنفاق تم��الت أن �كون قادر�

ا "تق��ر ممثل المستف�د"  SSAل ُترِس  سن���
)Representative Payee Report بأ�ع ما )، استوفوا ب�اناته

�د، أو �مكنكم تقد�م التق��ر ع�ب  �مكن وأع�دوا  إرساله بال�ب
نت.   اإلن�ت

 
ل�م ص لُ�خَص المح�ي (انظروا أعالە)  SSAاتصلوا بمكتب 

 form"ممثل للمستف�د"، حينها البد ل�م من تقد�م طلب (
SSA-11ت ه��تكم، كما �جب تقد�م رقم ) ووثائق إلثبا

رقم  ، أما إذا كنتم تمثلون منظمة فقدموا ضمان االجتما�ي ال
منكم  SSAُمعّرف الموظف ضمن المنظمة، كذلك تتطلب 

است�فاء طلب المستف�د خالل مقابلة شخص�ة (مع بعض 
 االستثناءات). 

 
ف أو الحظوا  ف مخولني أن ح�ازتكم لتوك�ل رس�ي أو كونكم ممثلني

ي 
ك مع المستف�د  كونكم تتمتعون بحساب م��ف ال مش�ت

ي  �عط�كم
للتفاوض ع� مدفوعات السلطة القانويف

أو كالهما، كما ال  SSIمخصصات الضمان االجتما�ي أو 
 �عط�كم السلطة القانون�ة إلدارة أي منهما. زوروا: 

www.socialsecurity.gov/payee 

__________________________
 اإلبالغ بالدخل

 
" بأي  SSI�جب ع� المستف�دين من مخصصات  إبالغ "الضمان االجتما�ي

ي تتضمن دخل العمل والدفعات وح�دة المرة ونفقة الطفل 
مكتسبات، واليت

ي تفرضها المحكمة ومدفوعات متلقاە من صندوق ائتمان و ...إلخ. 
اليت

ع� االحت�اجات من شهر آلخر؛ لذلك فإن  SSIتعتمد مخصصات برنامج 
ي إبالغ 

ي تلق�كم لمد SSAأي تأخر �ف
فوعات زائدة. احتفظوا بما يثبت قد �عيف

�د المسجل هو أفضل  "، ال�ب إرسال�م الوثائق إ� "الضمان االجتما�ي
وس�لة، أما إذا أرسلتم الوثائق ع�ب الفا�س فاحتفظوا بصفحة تأ��د 

 اإلرسال. 

https://thearcofnovatrust.org/
http://www.ablenrc.org/
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835300
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835901
http://www.socialsecurity.gov/payee
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 التقدم للحصول ع� مخصصات: 
 Medicaid Waiverخدمات 

 
ي لـ 

ويف  The Arc ofهذە المعلومات ُمعّدلة من الموقع اإلل��ت
Northern Virginia للحصول ع� الم��د من المعلومات ،

 زوروا: 
www.thearcofnova.org/programs/waivers 
 

ي االعتبار بموجب يال 
ؤخذ دخل األهل وموجودات األهل �ف

"Medicaid Waivers الدخل الشخ�ي ألبنائكم " إذا كان
وموجوداتهم تؤهلهم وكان لديهم �شخ�ص باإلعاقة وكانوا 

اتنا  �ستوفون معاي�ي األهل�ة السار�ة. لمشاهدة محا�ف
ون�ة المسجلة و  ي ترشدكم ع�ب إجراءات اإلل��ت

 Waiversاليت
 من البدا�ة وحيت النها�ة زوروا: 

https://www.youtube.com/watch?v=3sG85EQjuKE 
 

الجد�دة  Waivers�مكنكم قراءة آخر معلومات الوال�ة عن الـ 
 ع�ب الرابط: 

http://www.mylifemycommunityvirginia.org/  
 أو �مكنكم االتصال بخطهم الساخن ع� الرقم

1-844-603-9248 . 
 

الخدمات المغطاة بموجب الـ 
Waivers 

 
 3يوجد  ): DD Waiversتنازالت اإلعاقة البدن�ة النمائ�ة (

: ( DD Waiversأنواع من  ، "المع�شة المجتمع�ة") 1و�ي
". ) "بناء االستقالل�ة3"وسائل دعم األهل والفرد"، و() 2و(

 
�
، طر إقامة متنوعةتغ�ي تلك التنازالت وسائل الدعم ضمن أ

ف وتتضمن  ي لتقد�م الرعا�ة بالساعة  المستأج��نالعاملني
�ف

ي اإلعاقةالشخص الذي �ب�ت أهل 
ا الو  ،عايف ف ع� أ�ض� عاملني

ساعة ضمن إطار الدور الجماع�ة، كذلك تغ�ي تلك  24مدار 
التنازالت الثالثة مجموعة متنوعة من التوظ�ف ووسائل 

ي المدرسة. تتضمن 
الدعم النهار�ة المف�دة لمن لم �عودوا �ف

بعض الخدمات اإلضاف�ة الرعا�ة المؤقتة ووسائل الدعم 
ل ورعا�ة الرفيق والت ف كنولوج�ا المساعدة داخل الم�ف

نقل الالعالج�ة ووسائل والتعد�الت البيئ�ة واالستشارات 
ي غ�ي حاالت الطوارئ و ال

الخصو�ي تم��ض الطب�ة �ف
و"النظام الشخ�ي لالستجابة لحاالت  مرسوالتم��ض المت

 ). PERSالطوارئ" (
 
هو تنازل شامل يتضمن  المع�شة المجتمع�ة": تنازل "

ل�ةخدمات  ف ع� مدار الساعة لهؤالء الذين يتطلبون هذا  م�ف
المستوى من الدعم، كذلك يتضمن خدمات ووسائل دعم 

ف  ولألطفال و�شمل هؤالء الذين �عانون حاالت طب�ة  للبالغني
 حرجة أو لديهم احت�اجات سلوك�ة أو كالهما. 

 
ُمصمم لدعم هو تنازل  تنازل وسائل دعم األهل والفرد: 

ي بيوتهم، 
األفراد الذين �ع�شون مع أهلهم أو أصدقائهم أو �ف

االحت�اجات الطب�ة أو االحت�اجات  ذويفهو �دعم األفراد 
ف واألطفال.   السلوك�ة، وهو متوفر ل�ل من البالغني

 
ف  تنازل بناء االستقالل�ة:  ا أو أ��ب  18�دعم البالغني عام�

ح�ي بأقل قدر من القادر�ن ع� الع�ش ضمن المجتمع الم
ل�ةوسائل الدعم، ل�نه ال يتضمن خدمات  ف ع� مدار  م�ف

 �مكن لألفراد االمتالك أو االستئجار أو التحكمالساعة، وف�ه 
ي 

تيبات�ف �جوز استكمال وسائل الدعم كما أنه المع�ش�ة،   ال�ت
 باإلعانات اإل�جار�ة الممولة بموارد ال تتصل بالتنازالت. 

 
تنازالت للتقي�م كل اللقون خدمات من �خضع األفراد الذين يت

ي مرحلة الطفولة) وكل ثالثة أعوام (بعد بلوغهم 
ف (�ف  18عامني

ا) من خالل تقي�م ُ�س� "  "مق�اس كثافة وسائل الدعمعام�
)SIS(لق�اس كثافة احت�اجاتهم للدعم. �مكن للناس  ؛ وذلك

ف التنازالت الثالثة  ت  DD Waiversأن تتنقل ما بني إذا تغ�ي
االنتقال إ� تنازل ول�ن انتبهوا، فاحت�اجاتهم بمرور الوقت، 

ا ذوي �خدم  ة جات احت�اأفراد� ي أع� قد �ستغرق ف�ت
زمن�ة �ف

 ، فهو نظام �عتمد ع� "أسبق�ة التقد�م". نتظار اال 
 

 معاي�ي األهل�ة
ف  توجد معاي�ي �جب ع� الجميع است�فائها ل�كونوا مؤهلني

 : Medicaid DD Waiverلتقد�م تنازل 
 

الذي   VIDESتتحدد باستقصاء  الوظ�ف�ة:  األهل�ة )1(
ا لألطفال من سن بعضة أشهر وحيت  ا واحد� �شمل اختبار�

ا، واختبار  18إ�  3أعوام، وآخر لألطفال من سن  3 عام�
. تقّ�م االستقصاءات احت�اجات الشخص  ف ثالث للبالغني

بمجموعة متنوعة من �شاطات مهارات للعون 
 االستقالل�ة والنشاطات المع�ش�ة النهار�ة. 

 
�جب ع� األشخاص الذين  : �ةالتشخ�صاألهل�ة  )2(

است�فاء متطلبات األهل�ة التشخ�ص�ة  Waiver�قدمون 
ي هذا أنه �جب أن ُتطابق اإلعاقة DD Waiversلـ 

، �عيف
ي �عانيها هذا الشخص تع��فها 

البدن�ة النمائ�ة اليت
ي 
قانون وال�ة "من  100-37.2 القسم الموجود �ف

جين�ا  . "ف�ي
 

ي "اإلعاقة البدن�ة ا .أ 
ي الفرد  لنمائ�ة"تعيف

إعاقة أن �عايف
ي 1(شد�دة ومزمنة 

أو  ) تعود العتالل عق�ي أو بديف
ا من االعتالالت العقل�ة والبدن�ة، وذلك  تمثل م��ج�

، و(�شخ�ص الفرد ب�صابته بخالف  ) 2بمرض عق�ي

http://www.thearcofnova.org/programs/waivers
https://www.youtube.com/watch?v=3sG85EQjuKE
http://www.mylifemycommunityvirginia.org/
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ا، و( 22 الفرد ظهرت قبل أن يبلغ  ) يرجح أن 3عام�
ينتج عنها ) 4�ستمر تلك إ� أجل غ�ي مس�، و(

ي ثالثة أو أ��� من مجاالت 
ي هائل �ف

قصور وظ��ف
الح�اة األساس�ة التال�ة: العنا�ة الذات�ة واللغة 

�ة والتعلم والقدرة ع� التنقل  االستقبال�ة والتعب�ي
، و(

ً
ي والقدرة ع� الع�ش مستق�

) 5والتوج�ه الذايت
سلسلة من للم��ــــج و تعكس احت�اجات الفرد 

أو من  الخدمات الخاصة متعددة التخصصات
ي ُتقدم لمثل تلك الحاالت أو 

الخدمات العامة اليت
ي مرحلة الحقة قد ألشكال أخرى من العون 
تمتد  �ف

ات زمن�ة ممددة وتتطلب التفرد  لمدى الح�اة أو لف�ت
ي التخط�ط والتنسيق

 منذ -الفرد �جوز اعتبار . �ف
ي حالة إصابته �سعة أعوام  بلوغهوحيت  م�الدە

�ف
ي هائل

أو حالة معرف�ة معينة أو حالة  بتأخر نمايئ
ا ب�عاقة بدن�ة نمائ�ة دون أن  -مكَتَسبة معينة مصاب�

ي ثالثة معاي�ي أو أ��� 
ي �ستو�ف

 من المعاي�ي الموضحة �ف
ا أن 5) إ� (1( البنود  � ) إذا كان من المرجح كث�ي

ي مرحلة الحقة من 
ي هذا الفرد تلك المعاي�ي �ف

�ستو�ف
 ئل دعم. خدمات أو وسا إذا لم يتلقح�اته 

 
ي مع�ار الوظ�ف�ة ومع�ار  األهل�ة المال�ة:  )3(

إذا استو�ف
ي 

التشخ�ص حينها يؤخذ دخل األبناء وموجوداتهم �ف
االعتبار. ال يؤخذ حساب صندوق ائتمان ذوي 

ي االعتبار عند  ABLEاالحت�اجات الخاصة وحساب 
�ف

لمن تخطوا  سقف الموجوداتاختبار األهل�ة المال�ة. 
ا  18سن  $، وكل من يتل�ت خدمات 2000هو عام�

Waiver  من مبلغ "دخل 300له سقف دخل مقدارە %
" الحا�ي الذي �منحه "الضمان  الضمان التكم��ي

" (مخصصات  ي عام 750�ي  SSIاالجتما�ي
، 2018$ �ف

 $). 2250وعل�ه فإن الحد األق� للدخل الشهري هو 
 

 : )CCCتنازل "رعا�ة ال�ومون��لث المنسقة" المحسنة (
الرعا�ة الشخص�ة والرعا�ة المؤقتة ومراقبة األدو�ة ُ�غ�ي 

والتعد�الت  والتم��ض الخصو�ي والتكنولوج�ا المساعدة
حاالت الطوارئ" الشخ�ي لالستجابة ل المكان�ة و"النظام

)PERS الرعا�ة الشخص�ة  لتقد�مساعات دعم  اعتماد ). �جوز
ي األسب�ع الواحد، وال �مكن أن 56لتكون 

 ساعة بحد أق� �ف
 ساعة ل�ل سنة مال�ة للوال�ة.  480تتخ� 

 
ا ب�عاقة ولد�ه للتأهل  لهذا التنازل، �جب أن �كون الفرد مصاب�

جين�ا احت�اجات طب�ة للتم��ض  ا لتقي�م "صك ف�ي وفق�
 )UAIالموحد" (

https://www.dss.virginia.gov/files/division/dfs/as/a
s_intro_page/forms/032-02-0168-01-eng.pdf 

 

 أهل�ة االندراج ضمن قائمة االنتظار
من أجل "تنازل �مكنكم االندراج ضمن قائمة االنتظار 

ي ذات الوقت اإلعاقات البدن�ة النمائ�ة"
أن ، كما �مكنكم �ف

اض أنكم مؤهلون له CCC Plus Waiverتطلبوا تنازل ( )باف�ت
�ن هذا ألن تنازل ( ا. �فعل ال�ث�ي ) CCC Plus Waiverأ�ض�

 ل�س ف�ه قوائم انتظار و�مكنه تقد�م بعض الخدمات المؤقتة. 
 

 كم �طول االنتظار؟
ائ�ة" ع� تعتمد قائمة انتظار "تنازل اإلعاقات البدن�ة النم

ورةمدى   االحت�اج، ف�حتاج األشخاص المندرجون ضمن �ف
للخدمات خالل السنة، و�حتاج  Priority One قائمة

للخدمات خالل سنة  Priority Two قائمة المندرجون ضمن
 Priority قائمة سنوات، بينما �حتاج المندرجون ضمن 5إ� 

Three  .ة ال �مكن التنبؤ بمدللخدمات بعد عدة سنوات
و االنتظار  ف ضمن قائمة ، و�نتظر ال�ث�ي ن من المندرجني

Priority One  .ا لتنازل أخطروا منسق لسنوات عد�دة انتظار�
 أن مك�فما تتغ�ي ظروف ح�اتكالدعم الذي تتبعونه  

ً
، مث�

ف عن  أن تصبحوا �صيبكم المرض أنتم وأزواجكم أو  عاطلني
ورة احت، فتلك المواقف العمل أو ...إلخ �اجكم ت��د من �ف

 لخدمات الدعم. 
 
طلب "تنازالت اإلعاقات البدن�ة النمائ�ة" اتصلوا ل

 ). CSBبمجلسكم المح�ي للخدمات المجتمع�ة (
 3400-746 (703)بمدينة أل�ساندر�ا:  CSBمجلس 

 1700-228 (703)بأرلنغتون:  DHS/IDDخدمات 
ش فولز:  IDSو CSBمجلس  فا�س و�ش�ي  بف�ي

(703) 324-4400 
 

ي تكو إذا لم 
جين�ا نوا �ف فزوروا الرابط التا�ي للبحث  شمال ف�ي

 المح�ي الذي تتبعونه:  CSBعن مجلس 
http://www.dbhds.virginia.gov/community-
services-boards-csbs  
 

اتصلوا بـ"إدارة الخدمات  )CCC Plus Waiver(لطلب 
 االجتماع�ة" بمقاطعتكم

 5700-746(703)مدينة أل�ساندر�ا: 
 1350-228(703) لنغتون: ر أ

فا�س  ش فولز: ف�ي  7948-324(703)و�ش�ي
 

ي 
جين�ا إذا لم تكونوا �ف زوروا الرابط التا�ي للبحث ف شمال ف�ي

 المح�ي الذي تتبعونه:  DSSعن 
http://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi  

https://www.dss.virginia.gov/files/division/dfs/as/as_intro_page/forms/032-02-0168-01-eng.pdf
https://www.dss.virginia.gov/files/division/dfs/as/as_intro_page/forms/032-02-0168-01-eng.pdf
http://www.dbhds.virginia.gov/community-services-boards-csbs
http://www.dbhds.virginia.gov/community-services-boards-csbs
http://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi
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 IFSPتم��ل 
ف ضمن قائمة انتظار التنازل  للمندرجني

 
ف ع�  قائمة انتظار أحد إذا كنتم ضمن المندرجني

نامج "وسائل دعم  التنازالت فأنت مؤهل للتقدم ل�ب
، والذي ُصمم لمساعدة األفراد )IFSPالفرد واألهل" (

ا لـ"تنازالت  ف ع� قوائم االنتظار انتظار� المندرجني
Medicaid  لإلعاقات البدن�ة النمائ�ة"ع� الحصول

ي 
ة المدى �ساعد ع� إبقائهم �ف ع� خدمات قص�ي

ضمن مجتمعاتهم المحل�ة. �مكن الحصول  بيوتهم
ع� المعلومات ونماذج الطلب والتعل�مات من خالل 

 الرابط: 
http://dbhds.virginia.gov/developmental-
services/ifsp 
 
 

http://dbhds.virginia.gov/developmental-services/ifsp
http://dbhds.virginia.gov/developmental-services/ifsp
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 البحث عن ب�ت: 
ل�ةالرعا�ة الات برنامج خ�ار  ن  م�ن

 
ي  �ستكشف هذا القسم بدائل ت��ط السكن ووسائل الدعم

�ف
ل�ةبرنامج واحد للرعا�ة ال ف امج  . م�ف للحصول ع� قائمة ب�ب

ل�ةالمحل�ة ومزودي خدمات الرعا�ة ال مسا�نال ف ي تقدم  م�ف
اليت

ف مقابل خ�ارات هنا، انظروا قسم  مذكورة المال والعاملني
 . "ومقدميهاالمحل�ة  اإلسكانبرامج "
 

ل�ةللرعا�ة الخ�ارات . 1 ن  ولها�م م�ن
Medicaid Waiver 

نامج للرعا�ة ال ل�ةإحدى سبل الوصول ل�ب ف �ي باستغالل  م�ف
" الذي �مول العد�د من خ�ارات تنازل المع�شة المجتمع�ة"

ف (انظر أدناە)، إال أنه �جوز  ل�م  الدعم الم��وطة �سكن معني
دمة أخرى ضمن "تنازل وسائل دعم استخدام خ�ارات خ

 CCC األهل والفرد" أو "تنازل بناء االستقالل�ة" أو "تنازل
Plus .ل�ة متنوعة ف طر م�ف

�
" لتتوفر ل�م الرعا�ة ضمن أ

ي أمر كل ن�ع من أنواع 
سنستكشف هذا الموض�ع بينما ننظر �ف

 . مسكنال
 

ل�ةجمع وسائل دعم الرعا�ة ال ن عادة ما ُ�س� "دور  : م�ن
بيوت من بينها جماع�ة"، يتألف نموذج الدعم هذا من ب�ت (

البيوت المتالصقة متعددة الطوابق األ� المنفردة والشقق و 
)townhomes( عانون ممن ح�ث �ع�ش أناس  )و ...إلخ�

ي ب�ت �ديرە 
ا �ف  مزود إعاقات بدن�ة نمائ�ة و�عاقات ذهن�ة س���

ي المجتمع المح�ي ل
. تضم تلك الدور من أر�عة إ� لخدمة �ف

 أو أ��ب كون أصغر قد ت مساحاتها  خاص، برغم أنستة أش
ء.  بعض ي

ف وقد عادًة ما يتناوب ال�ش ي تلك الدور طاقم العاملني
�ف

ي الدار ع� مدار الساعة، ح�ث أن 
 بعض مزودو يتواجدون �ف

ف  ي الدار مع المق�مني
ف �ع�ش �ف الخدمة �جعلون طاقم العاملني

 إلعاقات. فيها من ذوي ا
 

ل�ةوسائل الدعم ال ن ي هذا الخ�ار �ع�ش  المكفولة:  م�ن
�ف

ي إعاقة مع مقدم رعا�ة مأجور 
، وعادة ما الشخص الذي �عايف

ي ب�ت مقدم الرعا�ة. قد �كون مقدم الرعا�ة 
�كون هذا �ف

ي ذلك شخص منفرد أو 
له أ�ة، و�ع�ش الشخص المدعوم �ف

 األ�ة. الب�ت طوال الوقت وُ�عامل كأحد أفراد 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

كة:  ي هذا النموذج �ع�ش الفرد مع شخص  المع�شة المش�ت
�ف

و�تل�ت ذلك الشخص أجرە األجداد، الوالدين أو آخر بخالف 
ا  ا وطعام� ي مقابل رفقته للفرد ذو اإلعاقة.  سكن�

 �ف
 

ي هذا النموذج �متلك  المع�شة المدعومة: 
أحد محل اإلقامة �ف

احت�اجات الدعم ع� مدار ب �ساعد الذي دعم ال يمزود
ي هذا النموذج أصغر من  ل�ن الساعة،

ي �ف
الدار اإلطار المع��ش

 الجماع�ة. 
 

ي نموذج المع�شة المستقلة �جري المستقلة: المع�شة 
�ف

ي تركز ع� بناء 
إحضار وسائل الدعم إ� داخل الب�ت، واليت

 المهارات واإلعداد لقدر أ��ب من االستقالل�ة. 
 

ي 
الصفحة التال�ة والذي يوضح الخ�ارات انظروا المخطط �ف

الحظوا أنه بموجب ، Waiverالمختلفة بموجب كل 
ا (بدًء من  ي ُصممت حديث�

) 2016سبتم�ب  1التنازالت اليت
تتوافر الخ�ارات بناًء ع� احت�اج الشخص ذو اإلعاقة و�ناًء 

ك فيها. ُصمم "تنازل المع�شة  ي اش�ت
ع� التنازالت اليت

ُتعد احت�اجاتهم �ي األع� فراد الذين المجتمع�ة" لدعم األ
ا، أما "تنازل وسائل دعم األهل والفرد"  مستًو واأل��� تعق�د�

فقد ُصمم لدعم األشخاص الذين ُتعد احت�اجاتهم معتدلة إ� 
عال�ة، و"تنازل بناء االستقالل�ة" مخصص لألفراد الذين بلغوا 

ا  18  ولديهم احت�اجات دعم محدودة. للحصول ع�عام�
من  14الم��د من التفاص�ل عن "التنازالت"، انظروا الصفحة 

 هذا الدل�ل. 
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تنازل المع�شة  خدمات تنازالت اإلعاقة
 المجتمع�ة

تنازل وسائل 
دعم األهل 

 والفرد

 تنازل بناء االستقالل�ة

ب�ت �ضم طاقم عمل ع� مدار الساعة  الدور الجماع�ة: 
أشخاص ممن �عانون إعاقات. عادًة  7إ�  3ح�ث �ع�ش 

ف يتناو�ون العمل ع�  ما تضم تلك الدور طاقم من العاملني
 مدار الساعة. 

X   

كة:  ي إعاقة �ع�ش مع شخص ال  المع�شة المش�ت
فرد �عايف

ا مقابل  ا وطعام� ي إعاقة يتل�ت أجرە سكن�
 الرفقة. �عايف

X X X 

ب وسائل الدعم إ� داخل  المع�شة المستقلة: 
�
ُتجل

الب�ت وتركز ع� بناء االستقالل�ة واإلعداد لقدر أ��ب من 
 االستقالل�ة. 

  X 

ل�ةوسائل الدعم ال ن خ�ار ف�ه �ع�ش  المكفولة:  م�ن
ل ال ف ي م�ف

ي إعاقة مع مقدم رعا�ة مأجور �ف
شخص الذي �عايف

 مقدم الرعا�ة. 

X   

�متلك محل اإلقامة أحد مزودي  المع�شة المدعومة: 
الخدمة والذي �ساعد باحت�اجات الدعم ع� مدار 

 الساعة. 

X X  

 

 اإل�جار والمؤهالت
ي التنازل �دفع مقابل وسائل من المهم است�عاب أن 

الدعم اليت
طر يتلقاها الفرد ضم

ُ
ال �سدد  هول�نالمع�ش�ة، ن تلك األ
ي هذا أن الشخص الذي �ع�ش  اإل�جار أو نفقات الَمرافق. 

�عيف
 عبء فاتورة اإل�جار الشهري. 

ً
ي تلك الدور ال يزال متحم�

 �ف
 

ي تلك النماذج، فيتل�ت بتكلفة  تتباين
عض مزودي اإل�جار �ف

  �سبة محددة الخدمة
ً

%) من الدخل 80% إ� 75(مث�
والَمرافق والنشاطات والطعام  الشهري للفرد لتغط�ة اإل�جار 

ي تلك يتضمن ذلك الدخل داخل الدار، 
مخصصات  الحالة�ف

" ور�ما أي دخل ُم�تَسب، بينما  الفرد من "الضمان االجتما�ي
 ثابت�  ا يتقا�ف بعض مزودي الخدمة مبلغ� 

ً
ل�ل $) 600ا (مث�

للفرد أن �سدد مقابل هذا من خالل غرف الدار. �مكن 
" أو من الدخل الُم�تَسب.   مخصصات "الضمان االجتما�ي

 
ي شقة سكن�ة

؛ فمن المرجح أنه إذا كان الشخص �ع�ش �ف
ا كان  عن اإل�جار أ��

ً
ت مبلغه المقدر لتلك س�كون مسؤو�

توصل لمبلغ مخفض مع الشقة، ول�ن لعل مزود الخدمة ي
ي أو 

ا لعل المجمع �ستخدم مق�امجمع الشقق السكيف
�
ا متحرك س�

ا  قد تكون الَمرافق مندرجة ضمن  لتقدير مبلغ اإل�جار، أ�ض�
ا ما �ستخدم األشخاص ال ذين اإل�جار وقد ال تكون. غالب�

مثل القسائم  مسكنإعانات ال�عانون إعاقات بدن�ة نمائ�ة 
 ليتمكنوا من تحمل تكلفة هذا الخ�ار. 

 
 

 
 

 البدء
ي التنازل 

قد تجدون مزود خدمة ممن �قدمون أحد عقب تل�ت
ي باحت�اجاتكم. 

 الخدمات المذكورة أعالە والذي قد ��ف
ون�ة" زوروا  ي لمشاهدة "جوالت إل��ت

ويف هذا الموقع اإلل��ت
ي تضم الدور  مسكنلخ�ارات ال

ألنواع التنازالت الخمسة واليت
ل�ةوسائل الدعم الالجماع�ة و  ف المكفولة والشقة  م�ف

المدعومة، وشاهدوا مقابالت شخص�ة أج��ت مع ستة 
ي 

 مستقلة مثل الشقق السكن�ة.  مسا�نأشخاص �ع�شون �ف
http://www.youtube.com/user/VideosatTheArcofN
oVA   

ي موقع 
ي  www.thearcofnova.orgسجلوا �ف

ويف اإلل��ت
تنا.  ا ما تعمل لتصل�م ��ش

�
 The Arc of Northernأح�ان

Virginia  التابعة لُدور لمع مزودي خدمة لتقد�م جوالت
ا للتنازالت أو ل للتنازالت. تابعة منازل معروضة لتكون دور�

و�تقي�م  مسكناست�عاب خ�ارات ال�سمح هذا لألهل ب
ل�ةمجموعة متنوعة من مزودي خدمة الرعا�ة ال ف ي نفس  م�ف

�ف
 الوقت. 

 
إدارة ـ"التابع ل "مكتب التح��ات"باإلضافة إ� ماسبق، فإن 

جين�ا يوفر  الضمان " بوال�ة ف�ي منشآت تح��ات عن االجتما�ي
 : ف  البالغني

http://www.dss.virginia.gov/family/background_inv
estigations.cgi 
 

http://www.youtube.com/user/VideosatTheArcofNoVA
http://www.youtube.com/user/VideosatTheArcofNoVA
http://www.thearcofnova.org/
http://www.dss.virginia.gov/family/background_investigations.cgi
http://www.dss.virginia.gov/family/background_investigations.cgi
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ل�ةدعم المثال ع� وسائل ال ن  م�ن
 المكفولة

ن الجم�ع  حكا�ة واحد من بني
 

، وجدت ثالث فت�ات  مراهقات دخلت إ� عالم من الفو�ف
ي نها�ة الرواق

ف لموس��ت صاخبة �ف ، وفت�ان يبلغان ينصنت
ون�ة،  ثمان�ة أعوام يتجادالن ع� قواعد إحدى األلعاب اإلل��ت

" ال�لبة تنبح عليهما بينما تجلس القطة السمينة  ف و"�اسمني
ي هدوء تام. 

ي لألر�كة ترقب الموقف كله �ف
ع� المسند الخل�ف

ي خضم كل هذا النشاط والضوضاء  
ا �ف كان ابننا المعاق بدن��

ا يتقافز ألع� وأسفل ي بيته.  وذهن��
 سع�د �ف

 
ي بصداع خالل ع�ش برغم 

عل�ي بأن الضوضاء ستصيبيف
جع ذك��ات بيتنا  ف اس�ت ي سوى االبتسام حني

دقائق، ال �سعيف
ي �مكث وك�ف كان ابننا 

ا �ف ي غرفته أغلب الوقت محملق�
�ف

ا بالضجر من والد�ه  ا لألفالم، شاعر� الجدران أو مشاهد�
ف   اآلالرز�نني

ً
ا حينها، ل�نه أسعد حا� ن؛ بالمقارنة. لم �كن تع�س�

فلد�ه أمور تحفزە و�شاطات وأصدقاء وتفاعالت متواترة مع 
أ�ته الجد�دة. هو اآلن �ع�ش ح�اته، ال يتواجد فيها 

 فحسب. 
 

ي انتقاله 
ف أقررت أنا وزوجيت ع� -لهذە الدار الجد�دة بدأ حني

ا ما سنموت وس�حتاج ابننا لرعا�ة ط��لة  -مضض أننا يوم�
ي الدور الجماع�ة، ل�

ننا وجدنا أن ذلك النموذج المدى. فكرنا �ف
ومهاراته التخاطب�ة  ا؛ ح�ث أنه ال يتكلمل�س مناسب تمام� 

ا، فال �مكنه التعب�ي عن مخاوفه أو احت�اجاته.  محدودة جد�
ل�ةوجدنا أن البد�ل األفضل هو نموذج وسائل الدعم ال ف  م�ف

ف ضمن أ�ة" أو  ا "رعا�ة البالغني
�
ي ُ�س� أح�ان

المكفولة (واليت
Adult Foster Care(  ي إعاقة

ح�ث ينتقل الفرد الذي �عايف
ي ب�ت أحد مقد�ي 

ا أقلقنا  للع�ش �ف الرعا�ة. إال أننا واجهنا أمر�
ل�ةوسائل الدعم الالمرتبط ب المسكنبخصوص نموذج  ف  م�ف

كان من   المكفولة؛ ح�ث أنه إذا قرر مقدم الرعا�ة ألي سبٍب 
األسباب أن يتوقف عن تقد�م الرعا�ة �فقد ابننا مقدم الرعا�ة 

ي نفس الوقت، وقد ينتج عن  مسكنهالذي يرعاە وكذلك 
�ف

ي ح�اته، خاصة إذا اضطر 
ء �ف ي

ذلك إعادة ترت�ب كل �ش
 لالنتقال من المجتمع المح�ي الذي �سكنه. 

 
ا ألبنائهم، وعل�ه بد ون بيوت� ي سمعنا عن اآلباء الذين �ش�ت

أنا �ف
ل  ف اء م�ف ي �ش

للتحا�ل ع� النموذج المعتاد لوسائل البحث �ف
ل�ةالدعم ال ف المكفولة. بامتالك الب�ت واستجالب أ�ة  م�ف

مقدم الرعا�ة (أو استجالب أ��� من مقدم رعا�ة واحد) 
ي الب�ت مع ابننا، 

ي بيئة مألوفة نضمن بقاؤ لينتقلوا للع�ش �ف
ە �ف

ل�ة الخارج�ة  ف نامج النهاري تحتوي �شاطاته الم�ف مثل ال�ب
ف�ه والرحالت المحل�ة المفضلة، وكذلك األشخاص  وال�ت

ي ح�اته مثل األطباء واألصدقاء. إذا قرر مقدم 
ف �ف المهمني

الرعا�ة الرائع الذي يرعاە اآلن أن يتوقف عن رعايته، فلن 
ينصدم ابننا سوى بأمر واحد ليتك�ف عل�ه برغم أنه أمر جلل، 

ف  قد تصاحب تك�فه ع�  أو ثالثة مقارنة بمواجهته لصدمتني
ي بلدة 

ل مختلف، والذي قد �كون �ف ف ي م�ف
مقدم رعا�ة جد�د �ف

 مختلفة. 
 

ل مع أ�ة مقدم الرعا�ة بعد  ف ة أ�ام ع� انتقاله للم�ف مرور ع�ش
العودة لتناول العشاء مع بابا  أن �ختار الذي يرعاە، �سيف البننا 

دد اختار بيته وماما أو الذهاب لب�ت أ�ته الجد�دة، ودون تر 
 الجد�د. 
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____________________________________________ 
وع� مزودي  مسكنأسئلة لتطرحونها ع� خدمات ال

 خدمات الدعم
ي تطرحها هذە المقار�ة  •

ي عن بعض التحد�ات اليت
ويف أخ�ب

 ووسائل الدعم وك�ف تغلبتم عليها؟ مسكنلل
ي راودت ما �ي التوقعات (سواًء كانت واقع�ة أم ال)  •

اليت
ي البدا�ة؟

 الفرد واألهل �ف
ف  • ك بعض أفراد من طاقم العاملني ف ي�ت ماذا تفعلون حني

 العمل؟ وما�ي خطتكم لتوظ�ف بدالء؟
 ك�ف �ي عالقتكم بمالك العقار؟ •
ف بدأت رحلتكم هذە،  • ي الزمن إ� حني

تخ�لوا عودتكم �ف
ل�نكم كنتم ال تزالون تعرفون كل ما تعرفونه اليوم، بم 

 ؟ون أنفسكملتنصحكنتم 
هل كنتم لتكرروا  –(يوجه لوكاالت مزودي الخدمة)  •

ف ب�عاقات  مسكنهذا؟ ك�ف يبدو مستقبل  المصابني
ي ظنكم؟

 ذهن�ة و�دن�ة نمائ�ة �ف
ت  –(يوجه لوكاالت مزودي الخدمة)  • ماذا لو تغ�ي

احت�اجات شخص للدعم بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة؟ 
 المساعدة؟ك�ف �ستجلبون الم��د من 

من الذي يتو� أمر إدارة المل��ة العقار�ة واإلصالحات  •
ل�ة؟ ف  الم�ف

ل�ةأسئلة لتطرحونها ع� مزودي خدمة وسائل الدعم ال ن  م�ن
 إطار اإلقامة .1
ي السكن؟ •

كائه �ف  هل �مكن للفرد اخت�ار �ش
 �مكن للفرد أن �ختار أين �ع�ش؟هل  •
ي هل  •

امج توجد أي متطلبات لألفراد �ي �شاركوا �ف ال�ب
 النهار�ة؟

ك�ف يبدو أي يوم عادي ضمن إطار وسائل الدعم  •
ل�ةال ف  )؟خالل أ�ام األسب�ع وأثناء عطلة نها�ة األسب�ع( م�ف

ها من هل  • توجد متطلبات مسبقة من المهارات أو غ�ي
 المتطلبات؟ 

�ختار األفراد الوجبات األساس�ة والخف�فة أو هل  •
ي إعدادها؟

 �عدونها أو �ساعدون �ف
ي االعتبار؟أإ�  •

 ي حد تؤخذ معتقدات الشخص الدين�ة �ف

 
 التكلفة .2
ع� أي تكال�ف تنطوي هذە الخدمة ومن الذي  •

 �سددها؟
 موارد تتوفر لتغط�ة التكال�ف؟أي  •
ي عالم تنطوي تكال�ف هذە الخدمة (طعام، بث  •

، تلف��ويف
 هاتف خاص)؟

 
 وسائل النقل .3
أي ن�ع من وسائل النقل توفرونه وألي الخدمات  •

 توفرونه؟
 من �دفع مقابل وسائل النقل؟ •
 الذي �جري ترتيبات وسائل النقل؟من  •

 
 التفاعل االجتما�ي ودعم األقران:  .4
؟ • ي المجتمع المح�ي

 مع من يتفاعل األفراد �ف
ي إطار  •

ك�ف �ساعدون ع�  تع��ز عالقات األفراد �ف
نامج وضمن المجتمع المح�ي ككل؟  ال�ب

 تنتظرونه؟مستوى من دعم األهل أي  •
امات  • ف ي تخط�ط النشاطات (أي االل�ت

ك األفراد �ف هل �ش�ت
 االجتماع�ة)؟

ي النشاطات ضمن جماعات  •
هل عادًة ما �شارك األفراد �ف

؟ ف  أم مستقلني

 
 التخط�ط ووضع األهداف:  .5
 ما �ي إجراءات اإلحالة؟ •
نامج للتقدم الذي �حرزە الفرد؟ •  ما مدى تكرار تقي�م ال�ب
ي تلك من  •

 الجلسات؟الذي �شارك �ف
ي من الزمن قبل أن يتسيف ألبنائنا الحصول  •

كم قد �م�ف
ل�ةع� وسائل الدعم ال ف  ؟م�ف

 مالحظات تقدمونها لألهل؟أي  •
 الشؤون المال�ة للفرد تقدمونها؟أي رقابة ع�  •
نامج لألفراد ل�كتسبوا مهارات أي  • �شاطات �قدمها ال�ب

 جد�دة؟
نامج ضمن المج • تمع هل توجد أي فرص دراس�ة خارج ال�ب

المح�ي �مكن لألفراد الس�ي لها؟ إذا تواجدت، هل تتوافر 
ي دفع المصار�ف الدراس�ة؟

 أي مساعدات �ف
ي الب�ت إلعداد األفراد  •

حون ع� الوالدين فعله �ف بم تق�ت
؟ ي

 لهذا اإلطار المع��ش
كاء السكن؟ك�ف  • ف �ش ي قد تنشأ بني

 تتناولون الخالفات اليت
ي من سلوك�ات صعك�ف  •

ا �عايف  بة؟تدعمون فرد�

6.  : ن  دعم طاقم العاملني
نامج؟ • ف بال�ب  ك�ف �جري توظ�ف أفراد طاقم العاملني
ف وأي تدر�ب  • أي خلف�ات يتمتع بها أفراد طاقم العاملني

 حصلوا عل�ه؟
؟هل  • ف  ُ�قام تدر�ب مستمر ألفراد طاقم العاملني
ف ضمن ما  • مدى تكرار تفاعل أبنائنا بالمرشدين النفسيني

ل�ةوسائل الدعم البرنامج  ف  ؟م�ف
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اف ع� مدار الساعة؟ •  هل �ستمر اإل�ش

 إجراءات التظلم أو الشكوى:  .7
ماذا �حدث إذا كان ألحد األفراد أو أحد األها�ي شكوى  •

؟ ف ف من أفراد طاقم العاملني  ضد فرد معني
ي للشخص أن يوجه  •

 شكواە؟إ� من ينب�ف
ي للشخص أن �فعله حال لم  •

ُتَحل الشكوى ع� ماذا ينب�ف
 هذا المستوى؟

ي إدارة  •
نامج األفراد �ف ف بال�ب ك�ف �ساعد أفراد طاقم العاملني

 ؟SSIالمخصصات العامة مثل 
ف أن �كونوا ع� درا�ة بـ"حوافز  • ي ألفراد طاقم العاملني

(ينب�ف
 "  SSWI )Socialالعمل لصالح الضمان االجتما�ي

Security Work Incentives(( 
ف  • للفرد (أي إدارة أي رقابة يوفرها أفراد طاقم العاملني

 الشؤون المال�ة)؟
 �حدث إذا مرض أحد األفراد؟ماذا  •
 للم��ض؟ تناولونها تتابعون األدو�ة وك�ف ك�ف  •
سواًء  المنتظمةتحددون مواع�د الرعا�ة السن��ة ك�ف  •

 كانت الرعا�ة الطب�ة أو رعا�ة األسنان؟

 

 
 

ضمن مجموعة أدواتكم لخ�ارات وسائل 
ل�ةالرعا�ة ال ن  م�ن

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل�ةبرنامج وسائل الرعا�ة ال ن  م�ن
 اإل�جاب�ات

ل�ةبرنامج وسائل الرعا�ة ال ن  م�ن
 السلب�ات

 

ي تنتفعون بها Medicaid Waiverقد تتباين اإل�جاب�ات والسلب�ات بناًء ع� ن�ع خدمات 
 اليت

ي حزمة واحدة.  مسكنجتمع ال�قد 
ي حالة لم يَ  مع وسائل الدعم �ف

ي رُ �ف
شمل وسائل � مسكنق للفرد الذي �ع�ش �ف

ل�ةالرعا�ة ال ف مزود الخدمة، فسيتوجب عل�ه مغادرة دار  م�ف
قد �ضطر فنفسها إذا لم يرق للفرد الدار  كذلكمزود الخدمة،  

للبحث عن مزود خدمة آخر. أما بالنسبة لخ�ارات المع�شة 
�ي ف��ما تقدم  ف كة والمع�شة المستقلة والدعم الم�ف المش�ت

ي هذە الحالة. 
 خ�ارات أوسع �ف

 
ي إعاقة 

أن ينتفع بأحد التنازالت للوصول �مكن للشخص الذي �عايف
ي يوفرها برنامج وسائل الرعا�ة ال

ل�ةلوسائل الدعم اليت ف  . م�ف
 

�حتاج المق�م لـ"تنازل ذوي اإلعاقات البدن�ة النمائ�ة" 
ضمن إطار الدار الجماع�ة ليتمكن من للحصول ع� خدمات 

 وأن �كون قد  تحمل تكال�فها، مما يتطلب أن 
ً

�كون مؤه�
ارت�ت قمة قائمة انتظار ط��لة ل�حصل ع� هذا التنازل. �جب 

 �غ�ي الخدمة المطل��ة
ً

 . ع� الفرد أن �قدم تناز�

ضروري للحصول على ھذه •
.الخدمات

.قوائم االنتظار طویلة•

تنازل
Medicaid

لذوي اإلعاقات 
البدنیة النمائیة

ضروري للشقق السكنیة •
.المدعومة

ن ضروري لسداد ودیعة السك•
.كنالتأمینیة أو تكالیف المس

مخصصات الضمان 
االجتماعي
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ة  ا ما تم�ل التكال�ف ألن تكون �س�ي تتعاونون مع ح�ث أنكم غالب�
ف ة مكرس لدعم من �عانون اإلعاقات، ل�ن مزود خدم قد تتابني

ل�ة أو خدمات المع�شة  ف التكال�ف إذا كنتم �ستخدمون خدمات م�ف
كة.   المستقلة أو المع�شة المش�ت

ا، إال أن الخ�ار  برغم أن إجما�ي التكلفة قد �كون متدن��
ي الذي �شمل وسائل الدعم ال

ل�ةالمع��ش ف اليزال �ستهلك  م�ف
ا ل�سدد مقابل الكل دخل ا والَمرافق  مسكنلفرد تق��ب�

ف التكلفة إذا كنتم �ستخدمون خدمات والطعام، كما  قد تتابني
كة أو المع�شة المستقلة،  ل�ة أو خدمات المع�شة المش�ت ف م�ف

 . سكنح�ث أن الفرد ر�ما �ستخدم قس�مة 
 

العد�د من  �ستكشف�مكن للشخص الذي يتل�ت وسائل الدعم أن 
ي باحت�اجاته مزودي الخدمة 

ي الذي ��ف
وأن �ختار اإلطار المع��ش

مكان �قدم وسائل دعم ع� مدار كأن �ختار ع� أفضل وجه،  
 الساعة. 

 

ف  ي السكن أو طاقم العاملني
كائكم �ف قد ال تتمكنون من اخت�ار �ش

ي 
ف تع�شون �ف ي �شمل وسائل الدعم ال حني

ل�ةإطار مع��ش ف ، م�ف
ف ل�ن  ل�ة أو  قد يتابني ف األمر إذا كنتم �ستخدمون خدمات م�ف

كة أو المع�شة المستقلة، ح�ث أن  خدمات المع�شة المش�ت
  الفرد ر�ما �ستخدم قس�مة سكن. 

 

 اإلسكان الحكو�ي . 2
ا الممولة  اإلسكان�ةوحدات لل اإلسكان الحكو�ي ش�ي �ُ   ف�درال��

ا ما  ي ُتتاح لذوي الدخول المتدن�ة، غالب�
ي واليت

هذا امتالك  �عيف
الوحدات وأنه قد مولتها وكالة ف�درال�ة  لتلكُسلطة اإلسكان 

�ة" ي HUD( ُ�س� "وزارة اإلسكان والتنم�ة الح�ف
اإلسكان ). �ف

" ( الحكو�ي  ا ما تكون "سلطة اإلسكان الحكو�ي ) �ي PHAغالب�
العقار�ة وعن تعبئة الوحدات،  المسؤولة عن إدارة المتل�ات

فا�س برامج لإلسكان الحكو�ي   فتدير  ، كل من أل�ساندر�ا وف�ي
ا ل�ن أرلن ا، إال أنها تقدم منح� ا حكوم��

�
غتون ال تقدم إسكان

 إسكان�ة تعمل مثل القس�مة دون الحاجة لالنتظار. 
 

ع� الفرد  للتأهل لإلسكان الحكو�ي : اإل�جار والمؤهالت
ي تضعها سلطة است�فاء متطلبات الدخل المنخفض 

اليت
 ، ا لإل�جار �دفع المستأجرون و اإلسكان الحكو�ي �سد�د�

فا�س 30من دخلهم الشهري ( حصةوالَمرافق  ي كل من ف�ي
% �ف

 بناًء ع� اقتطاعات معينة.  تعدل تلك الحصةو  )وأل�ساندر�ا
 

: مع التنازالت و الستخدام عند ا ن ي الرعا�ة الشخصيني
مراف�ت
ي إعاقة أن 

ف طاقم  �ستخدم�مكن للشخص الذي �عايف عاملني
للحصول  CCC Plus Waiverأو  DD Waiversبتم��ل من 

ي هذە ع� وسائل الدعم ضمن وحدة إسكان حكوم�ة
، �ف

الحالة �كون الشخص هو مستأجر الشقة السكن�ة، و�مكنه 
ف إ� الب�ت لتقد�م و  سائل دعم بصورة إحضار طاقم العاملني

دور�ة أو ع� مدار الل�ل والنهار. و�عتمد مقدار دعم طاقم 
ف ع� خططهم المتفردة بموجب التنازل.     العاملني

 
ي الب�ت ع� 

يتوفر خ�ار آخر وهو إحضار مقدم رعا�ة ل�ق�م �ف
امج ف توضعون ع� قوائم االنتظار لتلك ال�ب  مدار الساعة. حني

 
 
 
 

ي طلب وحدة ذات 
ي نوم بح�ث �مكن لمقدم ففكروا �ف

غرفيت
 

ً
ا معقو� الرعا�ة أن �شارككم الب�ت، ولعل هذا �كون ترتيب�

ي تعانون منها، وبناءً  مسكنلت�س�ي ال
ي هذە  ع� اإلعاقة اليت

�ف
ي عقد  الحالة قد يرغب الرفيق الشخ�ي 

أن يوضع اسمه �ف
اإل�جار، ولتطمأنوا ألن غرفة النوم اإلضاف�ة ُتقدم دون أي 

ي إعاقة بدن�ة نمائ�ة أو تكلفة إضاف�
ة ع� الشخص الذي �عايف

ع� مقدم الرعا�ة. للحصول ع� الم��د من المعلومات عن 
، استكشفوا  ف دل�ل مقدم الرعا�ة "مقد�ي الرعا�ة المق�مني

 Theمن مؤسسة  )Live-In Caregiver Guide" (المق�م
Arc of Northern Virginia  ضمن مجموعة أدواتنا

 ": Housing Toolkitلإلسكان "
https://thearcofnova.org/programs/transition/findi
ng-home-adults-disabilities/housing-toolkit/ 
 

 البدء
ا، حيت أنه ال قوائم انتظار الألسف  إلسكان الحكو�ي ط��لة جد�

فا�س  �مكن ألحد اإلندراج ع� قوائم انتظار أل�ساندر�ا أو ف�ي
ف باإلسكان الحكو�ي ابقوا  ي الوقت الراهن؛ فإذا كنتم مهتمني

�ف
ع� اتصال بمكتب اإلسكان المح�ي الذي تتبعونه لتعرفوا ميت 

 تفتح قوائم االنتظار. 
 

لومات عن "قوائم للحصول ع� الم��د من المع •
ي االنتظار"

" �ف ، انظروا "خ�ارات اإلسكان المح�ي
 . 39الصفحة 

للحصول ع� الم��د من المعلومات عن "البحث  •
ي السكن"، انظروا الصفحة 

�ك �ف  . 20عن �ش
ي انتظار "اإلسكان  •

�مكنكم االندراج ضمن قائميت
" و"قس�مة خ�ار ا ي نفس مسكنلالحكو�ي

" �ف
أحد هذين  استخدام كمالوقت. كذلك �مكن

ف أثناء وجودك نامجني ار اآلخر، إال ع� قائمة انتظ مال�ب
ي استخدام  إال  أنه ال �جوز ل�م

ف �ف نامجني أحد ال�ب
 الوقت ذاته. 

https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/
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 ضمن مجموعة أدواتكم لإلسكان الحكو�ي 
 

 
 
 
 

اإلسكان الحكو�ي إ�جاب�ات   سلب�ات اإلسكان الحكو�ي  
ها من سبل  �مكنك أن �ستخدم أحد التنازالت أو غ�ي

سكان تك من اإل دالتم��ل إلحضار وسائل الدعم لوح
ي الوحدة 

، كما أنك س�ظل ب�مكانك البقاء �ف الحكو�ي
ت   أفراد طاقم الدعم. السكن�ة حيت و�ن غ�ي

ا؛  تنازالت واإلسكان الحكو�ي ط��لةال قوائم انتظار  تحتاج ألن تضمن  وأنتجد�
ي نفس الوقت. فإذا حصلت ع� التنازل قبل حصولك ع� 

ف �ف توافر الخدمتني
ي آخر  اإلسكان الحكو�ي حينها ستضطر 

الستخدام تنازلك ضمن إطار مع��ش
،  ،ا هذ مسكنالحيت يتوفر خ�ار 

ً
أما إذا حصلت ع� اإلسكان الحكو�ي أو�

فستضطر إلجراء ترتيبات أخرى للحصول ع� وسائل الدعم حيت تحصل ع� 
 التنازل. 

ا،  و�مجرد أن تتأهل للحصول ع�  اإل�جار م�سور جد�
. ظللوحدة �مكنك البقاء فيها طالما 

ً
 ت متأه�

اض أنها تقدم لك عدد الغرف الصحيح  ي تتوفر لك (باف�ت
إما أن تقبل الوحدة اليت

ي استخدام اإلسكان 
ي تحتاجها) أو أن تتخ� عن خ�ارك �ف

ات اإلعاقة اليت ف وتجه�ي
 .  الحكو�ي

ي أن تقع ، PHAتمتلك البيوت 
وعل�ه فال �مكن للمبايف
لمعدل تحت الرهن وال �مكن لمبلغ اإل�جار أن ي��د 
 السوق مثلما قد �حدث مع أي مالك خاص. 

ي ب�ت ال تديرە 
ف البيوت وال �مكنك أن تع�ش �ف ال �مكنك أن تتنقل �سهولة مابني

PHA  فإذا غادرت ، ف ف تفقد خ�ار دعم البموجب برنامج معني  . مسكنالعني

ي   قد �مكنك أن تع�ش بمفردك بتكال�ف م�سورة. 
�ك �ف ت أن �كون لك �ش ي له أن �كون مقدم الرعا�ة لك أو إذا اخ�ت

السكن، فينب�ف
ي إعاقة 

ا �عايف ، فإذا كان شخص� ي إعاقة ومؤهل لإلسكان الحكو�ي
شخص آخر �عايف

ي إعاقات" (
ل عائلة تعايف ف  )disabled family householdُ�عت�ب بيتكم "م�ف

ف عن الحد األق� �و�جب أال ي��د دخل ا للوائح، كذلك �جب كما مجتمعني وفق�
�ك السكن وأن تحددە بأنه فرد من أفراد الب�ت عند  أن �س�ي  تقدمك �ش

(فال �مكنك ز�ادة عدد أفراد الب�ت بمجرد أن  لالندراج ضمن قائمة االنتظار
 قدمت الطلب). 

 
 مسكن. قسائم خیار ال3

ي كانت ُ�س� "قسائم HCVs" (مسكن"قسائم خ�ار ال
)، اليت

Section 8 ي الدخل
"، �سمح لألفراد واأل� من منخف�ف

ي هذا أنه 
ف بتكلفة مخفضة، و�عيف ك خاصني

ّ
باالستئجار من ُم�

�مكنكم استئجار ب�ت أو غرفة أو شقة سكن�ة من اخت�اركم 
 ضمن حدود معينة للحجم ولإل�جار. 

 
ًة لمالك ال مل��ة العقار�ة القس�مة �ي دفعة مال�ة �سدد مبا�ش

ي اإل�جار بحصة مقدارها 
كل شهر، بينما �ساهم المستأجر �ف

% من دخله الشهري، وتختلف التكلفة إذا كان الب�ت 30
المختار يتخ� معدل اإل�جار العادل للسوق الذي وضعته 

 إذا كان معدل اإل�جار العادل ). HUD"وزارة اإلسكان" (
ً

مث�
$ بالشهر، 1000الوحدة $ بالشهر وكانت تكال�ف 900للسوق 

Medicaid Waiver 
ع أو غیره من قنوات التمویل لدف

أجور طاقم الدعم
معرفة متى تفتح 

"قوائم االنتظار"

أكد على رغبتك في البقاء على 
عند سؤالك، " قائمة االنتظار"

!وابق عنوانك محدثًا
فكر في إحضار 
شریك في السكن
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$ 210$ بالشهر، �دفع المستأجر 700بينما دخل الفرد 
$ (بما أن إ�جار الوحدة 100% من الدخل) باإلضافة إ� 30(

 )معدل السوق لإل�جار$ بالشهر عن 100ت��د عن بمقدار 
ا. 310ل�كون إجما�ي اإل�جار   $ شه���

 
ا أن تعرفوا أنه �مكنكم تح��ل قس�مة   HCVمن المهم أ�ض�

ي تغط�ة حصة من 
لتصبح مدفوعات رهن عقاري لتساعد �ف

اء أول ب�ت إن لم تكونوا قادر�ن ع�  رهن عقاري عند �ش
 السداد بدون معونة. 

 
ات برنامج "قس�مة خ�ار ال أحد  ف " هو أنه مسكنأهم مم�ي

بمجرد تلق�كم للقس�مة �مكنكم اصطحابها معكم إ� أي مكان 
 ذلك غوام و�ورت

ً
ي البلد، شام�

ور�كو. ل�ن لألسف قوائم �ف
ي 
نامج ط��لة، كما أنها مغلقة �ف  أرلنغتون انتظار هذا ال�ب

فا�س، إال أن برنامج  هو برنامج موازي  SRAPوأل�ساندر�ا وف�ي
ومفت�ح. أوجدت "�س��ة وزارة العدل" خ�ارات مشابهة ع�ب 

نت من أجل  للحصول  23(انظروا الصفحة  plus 2018اإلن�ت
 ومات). ع� الم��د من المعل

 
 والمؤهالتاإل�جار 

لقواعد اإلرشاد�ة للدخل ل ئهميتأهل المتقدمون باست�فا
، وقد المطبقة المنخفض وتفض�الته  ضمن نطاقهم المح�ي

إعاقة.  ممن �عانونتكون التفض�الت �ي أن �كون الشخص 
ي  إعانةللحصول ع� 

�قل أال ، �جب عقاريالرهن ال�سد�د �ف
 نعلمالك الب�ت البالغ ذو اإلعاقة  المتأهللدخل السنوي ا

) " ي  )SSI"دخل الضمان التكم��ي
ا �ف و�� ، 12الشهري م�ف

و�رغم ذلك �ظل أقل من القواعد اإلرشاد�ة للدخل المنخفض 
ي المقاطعة. 

 �ف
 

ضمن هذا النظام، �جب ع� الشخص الذي �ملك القس�مة 
أن �جد مالك عقار مستعد لقبول القس�مة، و�عدها �جب 

ي وأعل�ه 
ن �قدم أن �خضع لتح��ات عن وضعه االئتمايف

ع�  منه وموافقة استئجارەخطابات تزك�ة عن سوابق 
عن خلفيته ومايثبت دخله، باإلضافة إ� الخض�ع لتح��ات 

ي �ضعها مالك العقار بصورة 
است�فائه للمعاي�ي األخرى اليت

 فرد�ة. 
 

ب وا قد تكونالحظوا أنكم 
�
ف ُمطال تقد�م ود�عة تأمين�ة، فإذا ب ني

وجد كل من مالك العقار والمستأجر المحَتَمل أنهما مستعدان 
ي 

ي للمستأجر أن يتصل بوكالة اإلسكان �ف
ا، ينب�ف للتعاون مع�

مقاطعته. البد من الحصول ع� موافقة وكالة اإلسكان ع� 
وقبل أن ينتقل أي شخص إ� الب�ت، العقد قبل توق�عه 

سكان المسكن قبل االنتقال إل�ه وكل كذلك �فحص مكتب اإل 
ي االمتثال لمعاي�ي 

عام بعد ذلك؛ لضمان استمرار المسكن �ف
 . مسكنجودة ال

 

كل شهر لإل�جار  ، تدفعون HCVكنتم �ستخدمون قس�مة إذا  
ا لالقتطاعات % من دخل�م الشهري المعدل (المعدل 30 وفق�

من  %10، باإلضافة إ� )مثل بعض النفقات الطب�ة المالئمة
أيهما أع�، وتمول القس�مة $ 50إجما�ي دخل�م الشهري أو 

ًة كل  ي مبلغ اإل�جار، و�ذهب هذا المال لمالك العقار مبا�ش
با�ت

 شهر. 
 

ي اخت�ار وحدة إ�جار�ة ال �كون إ�جارها 
خ�اراتكم محدودة �ف

ي منطقتكم
 أو اإل�جار الُمَقاَرن أغ� من إ�جار السوق العادل �ف

 ، ول�نالم�د للحصول ع� التع��فات)(انظروا  أيهما أرخص
ي إعاقة أن �طلب وحدة تتطلب 

�جوز للشخص الذي �عايف
ا أع� من إ�جار السوق العادل بنسبة  % 20% إ� 10إ�جار�

ات لمن �عانون اإلعاقات إذا كان  ف ل�جد وحدة تضم تجه�ي
ات.  ف  �حتاج لتلك التجه�ي

 
ي الرعا�ة الشخصمع التنازالت و الستخدام عند ا

: مراف�ت ن يني
 ، �مكن للشخص الذي كما هو الحال مع اإلسكان الحكو�ي

ي إعاقة أن 
ف بتم��ل من طاقم  �ستخدم�عايف  DDعاملني

Waivers  أوCCC Plus Waiver  للحصول ع� وسائل
ب�ت �ستأجرونه باستخدام "قس�مة خ�ار الدعم ضمن 

ي هذە الحالة �كون الشخص هو مستأجر الشقة مسكنال
"، �ف

ف إ� الب�ت لتقد�م السكن�ة،  و�مكنه إحضار طاقم العاملني
وسائل دعم بصورة دور�ة أو ع� مدار الل�ل والنهار. و�عتمد 

ف ع� خططهم المتفردة بموجب  مقدار دعم طاقم العاملني
 التنازل. 

 
ي الب�ت ع� 

يتوفر خ�ار آخر وهو إحضار مقدم رعا�ة ل�ق�م �ف
ف توضعون ع� قوائم االنتظار  امج  مدار الساعة. حني لتلك ال�ب

ي نوم بح�ث �مكن لمقدم 
ي طلب وحدة ذات غرفيت

ففكروا �ف
 

ً
ا معقو� الرعا�ة أن �شارككم الب�ت، ولعل هذا �كون ترتيب�

ي تعانون منها، استكشفوا  مسكنلت�س�ي ال
بناًء ع� اإلعاقة اليت

) Live-In Caregiver Guideدل�ل مقدم الرعا�ة المق�م" ("
 لومات من خالل الرابط: للحصول ع� الم��د من المع

https://thearcofnova.org/programs/transition/findi
ng-home-adults-disabilities/housing-toolkit/ 
 
 

  

https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/
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 البدء
لدى مكتب  HCVللحصول ع� قس�مة تقدموا �مكنكم أن ت

ي قسم 
اإلسكان التابع لمقاطعتكم (انظروا ب�انات االتصال �ف

("  . "خ�ارات اإلسكان المح�ي
 

 " ي انتظار "اإلسكان الحكو�ي
�مكنكم االندراج ضمن قائميت

ي نفس الوقت. كذلك �مكنمسكنلو"قس�مة خ�ار ا
 كم" �ف

ف أثناء وجو  نامجني ع� قائمة  مدكاستخدام أحد هذين ال�ب
ف استخدام أحد ال�ب  إال  �جوز ل�مانتظار اآلخر، إال أنه ال  نامجني

ي المرة الواحدة. 
 �ف

 
شمال دل�ل موارد اإلسكان �"للم��د من المعلومات، زوروا 

جين�ا  Northern Virginia Housing Resource( "ف�ي
Guideمن خالل الرابط ( 

.http://www.novahss.org 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.novahss.org/
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 مسكنضمن مجموعة أدواتكم لقسائم خ�ار ال
 

 
 
 

مسكنقس�مة خ�ار ال  
 اإل�جاب�ات

مسكنقس�مة خ�ار ال  
 السلب�ات

ك العقارات.  وا ممن تختارونهأن �ستأجر  م�مكنك
ّ

مالك العقار بالموافقة ع� قبول  وا وأن تقنع بأنفسكمالب�ت �جب أن تجدوا  من ُم�
ي المنطقة. �جب  القس�مة، و�جب أال ي��د اإل�جار عن إ�جار السوق العادل

�ف
ا أن �ستوفوا  ي وضعها مالك العقار الخاص (مثل  أ�ض�

المعاي�ي األخرى اليت
  . )لتأمين�ةوالود�عة ا الخلف�ة عن تح��اتال

ي أي  استخدامها �مكنك أن  ع� القس�مة، عند الحصول
�ف

�طة قضاءالبلد،  مكان ع� مستوى ي  عام واحد كامل �ش
�ف

 . المنطقة المحل�ة

ا، مالم  ا ومغلقة حال�� قوائم االنتظار للحصول ع� القس�مة ط��لة جد�
لوال�ة"). انظروا المعونة اإل�جار�ة التابع ل(برنامج " SRAP�ستخدموا برنامج 

 الصفحة التال�ة للحصول ع� الم��د من المعلومات. 
ه من وسائل  ا �مكنكم استخدام أحد التنازالت أو غ�ي

المدعوم بقس�مة  مدعم إ� بيتكالتم��ل إلحضار وسائل ال
HCV ،تم ي الوحدة حيت و�ن غ�ي

 وس�ظل ب�مكانكم البقاء �ف
 طاقم الدعم. 

ا،  HCVقوائم االنتظار للحصول ع� التنازالت وع� قسائم  و�جب ط��لة جد�
ي نفس الوقت. 

ف �ف  ضمان توافر كال الخدمتني

ت أن   قد �مكنك أن تع�ش بمفردك بتكال�ف م�سورة.  ي له أن �كون مقدم الرعا�ة لك إذا اخ�ت
ي السكن، فينب�ف

�ك �ف �كون لك �ش
ي 

ا �عايف ، فإذا كان شخص� ي إعاقة ومؤهل لإلسكان الحكو�ي
أو شخص آخر �عايف

ي إعاقات" (
ل عائلة تعايف ف  disabled familyإعاقة حينها ُ�عت�ب بيتكم "م�ف

household ا ف عن الحد األق� وفق� ) و�جب أال ي��د دخل�كما مجتمعني
�ك السكن وأن تحددە بأنه فرد من أفراد لل وائح، كذلك �جب أن �س�ي �ش

(فال �مكنك ز�ادة عدد أفراد  تقدمك لالندراج ضمن قائمة االنتظار الب�ت عند 
 الب�ت بمجرد أن قدمت الطلب). 

 

Medicaid Waiver
أو غیره من قنوات التمویل لسداد 

أجور طاقم الدعم

قائمة "أكد على رغبتك في البقاء على "رقوائم االنتظا"معرفة متى تفتح 
!اعند سؤالك، وابق عنوانك محدثً " االنتظار

لى تحتاج لمن یساعدك في العثور ع
شقة تقبل استخدام القسیمة

أمینیة قد تحتاج لنقود لتقدیم ودیعة ت
وستحتاج لتوقیع عقد إیجار

تحتاج لضامن أو لمن یشترك معك قد
في توقیع عقد اإلیجار إذا كانت 

سوابقك االئتمانیة محدودة

فكر في إحضار 
شریك في السكن

خدم تنازًال تحتاج لمقدم رعایة لیعمل داخل البیت؛ فلتستقد
ي أو فلتستأجر أفراد دعم من مالك الخاص، ولتفكر ف

.استخدام مقدم رعایة مقیم
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. برنامج المعونة اإل�جار�ة التابع 4
 )SRAP(للوال�ة 

أ�شأت "إدارة الصحة السلوك�ة والخدمات النمائ�ة" 
)DBHDS "برنامج المعونة اإل�جار�ة التابع للوال�ة" (
)SRAP ل�خدم األفراد الذين �عانون من إعاقات بدن�ة (

ي 
ي الع�ش �ف

مستقل خاص  مسكننمائ�ة والذين يرغبون �ف
. ُصمم "مسكنبهم، وهو �عمل مثل "قس�مة خ�ار ال

ي تتكون من فرد 
نامج ل�قدم معونة إ�جار�ة لأل� اليت ال�ب

واحد ممن �ستوفون معاي�ي األهل�ة بح�ث يتوفر لهم 
ي  مسكنالمال الالزم الستئجار 

خاص �سعر السوق واليت
ي باحت�اجاتهم. تتوفر لألفراد فرصة اخت�ار محل 

ت�ف
�ك السكن وأفراد طاقم الدعم. اإلقام ُتقدم  ة و�ش

الخدمات ووسائل الدعم من خالل موارد منفصلة عن 
ي �مولها 

ي ذلك البيوت اليت
 Medicaidُسكناهم، بما �ف

Waiver  والخدمات المجتمع�ة ووسائل الدعم الطب�ع�ة
ها من الموارد ووسائل الدعم الممولة بصورة خاصة ، وغ�ي

 المجتمع�ة. 
 

ي  SRAP�ساعد 
سداد جزء من اإل�جار بح�ث تتمكنون  �ف

من تحمل أعباء استئجار ب�ت خاص بكم، فتدفعون 
ا مثلما �جري مع قس�مة اإلسكان. 30 % من اإل�جار تمام�

ي الدن أو  مسكنكذلك �جب عل�كم استئجار 
�ف

ي تتوافر فيها، ل�ن �مكن لمحل إقامتك أن المقاط
عات اليت

ف تتقدم بالطلب.  ي أي مكان حني
 �كون �ف

فا�س أو يت فا�س ومدينة ف�ي ي مقاطعة ف�ي
ا �ف نامج حال�� وافر ال�ب

ي 
ندن أو فيينا، �ف نامج خارج   بلدة كلفتون أو ه�ي كما يتوافر ال�ب

جين�ا منطقة  جي شمال ف�ي ي �ش�ساب�ك ونورفولك وف�ي
ن�ا �ف

ا أن يتوافر خالل عام  بيتش،  فصاعدا  2018من المرجح أ�ض�
ّ الودن و�ر�س و�ل�ام. با ي ي مقاطعيت

لنسبة لألفراد الذين يودون �ف
 SRAPمتكامل ومستقل باستخدام  مسكنالحصول ع� 

 م�مكنك�ح�لهم منسق الدعم الذي يتبعونه؛ لذا �جب أن 
 من خالل الرابط:  DBHDSاستخدام نموذج اإلحالة 

http://www.dbhds.virginia.gov/library/develop
mental%20services/housing/referral%20docs/d
ds_dbhdsvoucherreferral%20form_10_15_16_
w_acknowpageandservdesc.pdf 
 

ت�ب األول��ات: ( DBHDS�ختار   ) 1إحاالت للتقدم ب�ت
ي مرا�ز تدر�ب أو منشآت رعا�ة 

) أو ICFاالنتقال�ة (أشخاص �ف
د 2الدو رالجماع�ة، ( دين أو ُعرضة للت�ش أو  ) أشخاص م�ش

ُعرضة لإلهمال أو إساءة المعاملة أو �دفعون أ��� من نصف 
ي اإل�جار، (

 ) أشخاص �ع�شون مع أهلهم. 3دخلهم �ف
 

ف بالس�ي ل ي إذا كنتم مهتمني
، فاطلبوا من SRAPلمشاركة �ف

ف  ي كوم�ف منسق الدعم الذي تتبعونه إحالتكم إ� "جييف
ي الخ�ارات المجتمع�ة المتكا

ملة، آيزنهاور"، أخصائ�ة أو� �ف
 : DBHDSخدمات التنم�ة من مناطق  2منطقة 

Jeannie Cummins Eisenhour 
Senior Integrated Community Options Specialist  
Development Services Region 2 DBHDS  
(804)836-4308 
jcummins@dbhds.virginia.gov.

 
نامج   SRAPضمن مجموعة أدواتكم ل�ب

 

 
 
 

یجب أن یكون لدیك
Medicaid Waiver

أو أن تكون على قائمة انتظار أحد 
التنازالت

یجب أن یحیلك منسق دعم، والذي 
یمكن أن یكون منسق الدعم الحالي أو 

المنسق الذي أدرجك على قائمة 
.االنتظار

تحتاج لمن یساعدك في العثور 
على شقة 

تحتاج لمقدم رعایة لیعمل داخل قد
تستأجر البیت؛ فلتستخدم تنازًال أو فل

ي أفراد دعم من تمویل خاص، ولتفكر ف
.استخدام مقدم رعایة مقیم

http://www.dbhds.virginia.gov/library/developmental%20services/housing/referral%20docs/dds_dbhdsvoucherreferral%20form_10_15_16_w_acknowpageandservdesc.pdf
http://www.dbhds.virginia.gov/library/developmental%20services/housing/referral%20docs/dds_dbhdsvoucherreferral%20form_10_15_16_w_acknowpageandservdesc.pdf
http://www.dbhds.virginia.gov/library/developmental%20services/housing/referral%20docs/dds_dbhdsvoucherreferral%20form_10_15_16_w_acknowpageandservdesc.pdf
http://www.dbhds.virginia.gov/library/developmental%20services/housing/referral%20docs/dds_dbhdsvoucherreferral%20form_10_15_16_w_acknowpageandservdesc.pdf
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 SRAPبرنامج  سلب�ات SRAPبرنامج  إ�جاب�ات
ە من وسائل  Medicaid Waiver�مكنكم استخدام  أو غ�ي

التم��ل إلحضار وسائل الدعم إ� بيتكم، وس�ظل ب�مكانكم البقاء 
ي 

تم طاقم الدعم.  نفس الب�ت�ف  حيت و�ن غ�ي

نامج.   �جب اإلقامة ح�ث يتوافر ال�ب

االنتقال  ماالحتفاظ بهذە المعونة طوال ح�اتك و�مكنك م�مكنك
 إ� بيوت مختلفة. 

 هد والتخط�ط. الج يتطلب األمر تقد�م ال�ث�ي من

ا من أجل إقامة مقدم الرعا�ة. 
�
ا  �مكنكم الحصول ع� غرفة مجان ف جهد� يتطلب الحصول ع� مقد�ي رعا�ة مق�مني

ا. انظروا "  Live-In Caregiverوتخط�ط�
Guide"  . ي

ويف  ع� موقعنا اإلل��ت
 

  مرن ف�ما يتصل بالعد�د من خ�ارات اإلسكان. 
ي ُتدفع $) 5000يتوافر التم��ل (حيت 

ي التكال�ف اليت
للمساعدة �ف

 مسكنلمرة واحدة فقط مثل الود�عة التأمين�ة وُمحدد موقع ال
 ). Flexible Fundsواألثاث. ُ�س� هذا "تم��الت مرنة" (

 

 
ات معقولة ن  تجه�ي

 تكون انتابكم القلقإذا 
ّ

ف من أ� نامج بالط��قة  وا مؤهلني لل�ب
ي �س�ي بها األمور ف�ه عادًة 

ي اليت
أو  أنه قد ال ��ف

ات  وا أن تطلب م، ف�مكنكمباحت�اجاتك ف ا "تجه�ي رسم��
. يتطلب )Reasonable Accomodationمعقولة" (

ك�ف تفرض   نموذج يوضحهذا األمر عادًة است�فاء ب�انات 
ا  مإعاقتك للقواعد المعتادة ولماذا. تتضمن بعض  استثناء�

 األمثلة: 
ات لت�س�ي  • ف قد تحتاجون أن تطلبوا وحدة ذات تجه�ي

ا ألي احت�اجات حرك�ة أو معدات  الدخول إليها نظر�
 تكي�ف�ة قد تكون لد�كم. 

تحتاجون ألن تطلبوا ز�ادة الحد األق� لمبلغ قد  •
%) 20% إ� 10اإل�جار الذي �سمح به القس�مة (

ي ألن 
ي �مكنها أن ت�ف

الوحدات الوح�دة اليت
ات لإلعاقة) أع� من  ف باحت�اجاتكم (مثل تجه�ي

 سقف اإل�جار المسم�ح به. 
ي لت�س�ي  •

ي الطابق األر�ف
قد تحتاجون وحدة �ف

 الوصول إليها. 
ي أمركم قد  •

برغم وجود تحتاجون لطلب النظر �ف
 
ً
خلف�ة إجرام�ة؛ إذا كان السلوك اإلجرا�ي نت�جة

ي واقعة �قة إلصابتكم باإلع
دينتم �ف

�
 إذا أ

ً
اقة. مث�

ا منعتكم إصابتكم باإلع اقة �س�طة ألنكم أخذتم شيئ�
ورة الدفع مقابله ا، حينها �مكنكم  من إدراك �ف مسبق�
 الحصول ع� ترتيبات سكن�ة. 

أن تطلبوا غرفة نوم ثان�ة إذا تطلبت إعاقتكم �مكنكم  •
حينها �مكن لعامل الدعم المق�م  عامل دعم مق�م،

 بعض وسائل الدعم المحدودة مهذا أن �قدم ل�
ا، أو �مكنك مقابل أال تتقاضوا  دفع ال ممنه إ�جار�

 Medicaidمقابل وسائل الدعم تلك باستخدام 
Waiver  .أو بالتم��الت الخاصة 

قد تحتاجون أن تطلبوا وحدة أ��ب مراعاًة لمعداتكم  •
 التكي�ف�ة. 
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 البحث عن ب�ت: 
 بتم��ل خاصخ�ارات 

 
 )Microboardsالهيئات المصغرة ( .1

دائرة دعم تتكون من مجموعة من األهل واألصدقاء 
ي إعاقة و�تطوعون 

الذين يهتمون لشأن شخص ما �عايف
ي دعم ذلك الشخص. �مكن لهذە 

بوقتهم للمساعدة �ف
ك العقارات 

ّ
ف وُم� ا مثل المحامني المجموعة أن تضم أفراد�

ف الذين هم ع� استعداد للتط�ع بوقتهم  والمحاسبني
ي إعاقة 

 والتخط�ط له و�دارة شؤونه. لدعم شخص �عايف
 

ا  ا مؤسس��
�
ف تندمج دائرة دعم وتصبح ك�ان  ، حينها حني

ي معامالت 
ك �ف  عن الفرد �مكنها أن �ش�ت

ً
تجار�ة ن�ابة

ون مجلس إدارة ُمصغر �س� 
�
ي إعاقة وأن ُت�

الذي �عايف
"Microboard ."  ف الرس�ي كـ هذا التعيني
"Microboard"  �سمح للمجلس بالتأهل للحصول ع�
اء ب�ت من خالل "التنم�ة ق روض بفائدة مخفضة ل�ش

جين�ا" ( بروس )  ، أو اتصلوا بـ"VHDAاإلسكان�ة بوال�ة ف�ي
 ": س�موند�

Bruce DeSimone 
804-343-5656 
bruce.desimone@vhda.com 
 

 المزا�ا
ي  )Microboards(المصغرة  الهيئاتالتزال 

جد�دة �ف
ي وال�ات أخرى مثل وال�ة 

ت �ف جين�ا، إال أنها انت�ش ف�ي
، و�ينما ال توفر  أي تم��ل الهيئات المصغرة تين��ي

ا من المزا�ا والخ�ارات مبا�ش  ، إال أنها تقدم عدد�
 لألشخاص الذين �عانون إعاقة وألهل هؤالء األشخاص. 

 
ألي شخص  )Microboardsالهيئات المصغرة (سمح �

ي إعاقة بأن �كون له أناس �عملون ع� وسائل دعمه
 �عايف

ا ، و�بخالف والد�ه أو إخوانه ينما س�ظل الفرد متمتع�
ا بف��ق دعم رس�ي �شمل مدير للحالة ومزودي ن دوم�

هم من الناس الذين �سعون لدعمه، إال أن خدمات و لل غ�ي
ون بمرور الوقت إذا ترك أحده م أفراد هذا الف��ق سيتغ�ي

من األصدقاء  ةالمصغر  الهيئةعمله. يتكون أعضاء 
واألهل الذين عرفوا الشخص لزمن ط��ل وس�ستمرون 

ي عملهم ضمن 
لما تب�ت من ح�اة الفرد  الهيئة المصغرة�ف

 مالم �قرروا المغادرة ألسباب شخص�ة. 
 

ي ت
ا أنه يوجد أ��� من فرد أو فردان  الهيئة المصغرةعيف أ�ض�

ي  ممنمن األهل 
كون �ف �عرفون تار�ــــخ الشخص و�ش�ت

 رعايته. 

 الهيئة المصغرةدور 
الهيئة المصغرة �مكن لأل� أن �ستخدم 

)Microboard(  : ي
 للمساعدة �ف

 
جمع المعلومات عن احت�اجات الشخص ورغباته  •

ي 
واالحتفاظ بتلك المعلومات بح�ث تظل متوفرة �ف

ي حالة ح
هم من األقارب أو �ف الة وفاة الوالدين أو غ�ي

 أصبحوا عاج��ن. 
اف ع� إضاف�ة مد �د عون  • ي اإل�ش

للمساعدة �ف
ي أمر تنص�ب 

الهيئة الرعا�ة، حيت أنه �مكنكم النظر �ف
ُوجَدت الحاجة الو�ي ع� الفرد إذا ل�كون  المصغرة
.  لتنص�ب  و�ي

ف يواجه تقد�م الحلول و�دارة وسائل الدعم،  • حني
كف��ق؛   الهيئة المصغرةت�ف تالفرد أزمة أو مشكلة 

 للمساعدة ع� حل المشكلة ومعالجة بواعث القلق. 
تنسيق موارد غ�ي رسم�ة  لهيئة المصغرةل�مكن 

ا 
�
 موارد رسم�ة. تكون وأح�ان

ي إدارة  •
طاقم العمل المأجور لدعم الفرد الذي �عايف
إعاقة أو إلدارة غ�ي ذلك من خدمات التنازالت، 

 بح�ث ال �قع العبء كله ع� واحد فقط من األهل. 

 
ض ب " أن تكون مستدامة، Microboards" هيئاتُ�ف�ت

ا خاصة بها وجدول اجتماعات  ا وقوانين� فتطور نظام�
نطاق للسلطات، ل�ن �مكن ل�ل هذا أن و  ِخالفةوخطة 

يتغ�ي بمرور الزمن بالطبع ليتك�ف ع� االحت�اجات 
ة. �مكنكم إعداد  ي أي وقت  الهيئة المصغرةالمتغ�ي

�ف
ا أو يتسع نطاقه بحسب  و�مكن أن يزداد أعضاءە عدد�

 الحاجة. 
 

 والمؤهالتاإل�جار 
ا  يودون للشخص المصاب باإلعاقة أن  إذا كان لألهل بيت�

 لهيئة المصغرة�ع�ش ف�ه  ليتل�ت وسائل الدعم، �مكن ل
ي هذە الحالة قد ينخفض تأن 

دير تلك المل��ة العقار�ة. �ف
اإل�جار إن لم يتبق أي رهن عقاري ع� المل��ة العقار�ة. 

�بة العقار�ة  رسوم �جب أن �غ�ي اإل�جار تكال�ف ال�ف
ف  HOA" رابطة مالك البيوت" أو رسوم الشقق وتأمني

ي هذە المل��ة العقار�ة و�دارة المل��ة العقار�ة والص�انة. 
�ف

، ل�ن ةرسم�ات�ة مؤسس هيئة مصغرةالحالة لن تحتاجوا ل
ف  ا وقوانني �مكن إعداد مجلس أقل رسم�ة يتضمن نظام�

 خاصة به يوفر الدعم والمساندة والرقابة. 
 

mailto:bruce.desimone@vhda.com


 
 
 

30 

ي 
ئتمان ذوي وضع الب�ت ضمن "صندوق ا فلتفكروا �ف

ا ألنه ، ح�ث أنه لاالحت�اجات الخاصة" ن ُ�عد الب�ت مورد�
ي ُعهدة غ�ي قابلة للنقض

، من الموجودات المصونة �ف
نامج "صندوق ائتمان ذوي االحت�اجات الخاصة"  ف�ب

�قبل البيوت.  The Arc of Northern Virginiaالتابع لـ 
للحصول ع� الم��د من المعلومات اتصلوا بـ"ت�ا 

" مديرة "مار  تمان ذوي االحت�اجات صناديق ائس��ي
 الخاصة": 

Tia Marsili 
Director of Special Needs Trusts 
703-208-1119. 
 
تتباين تكلفة اإل�جار اإلجمال�ة بناًء ع� احت�اجات الب�ت، 

فإذا كان إجما�ي اإل�جار أ��ب مما �مكن للفرد أن �دفعه 
أو الدخل المكتسب، فعل�ه أن  SSDIأو  SSIباستخدام 

كاء ي استقدام �ش
ي إ�جار  �فكر �ف

ي تقا�ف
ي السكن و�ف

�ف
منهم، كذلك �مكن استخدام "صندوق ائتمان ذوي 

ت الخاصة" لسداد اإل�جار،  ل�ن هذا االحت�اجا
ي يتلقاها الفرد بما  SSIس�خفض من دفعة مخصصات 

اليت
 قد �صل إ� الثلث. 

 
ا، �مكن أن إذا   كان استئجار ب�ت موجود بالفعل ل�س خ�ار�

للحصول ع� قروض  "Microboards" هيئاتتتأهل 
بفائدة مخفضة من خالل "هيئة التنم�ة اإلسكان�ة بوال�ة 

جين�ا  Virginia Housing Development" (ف�ي
Authority ي

ي إعاقة �ف
) لمساعدة الشخص الذي �عايف

ي ب�ت �مل�ه و 
 . الهيئة المصغرةديرە تالع�ش �ف

 
ي منطقة 

شمال أق� حد مسم�ح به للرهن العقاري �ف
جين�ا  نامج الخاص، و�450,000هو  ف�ي مكن $ لهذا ال�ب

المقدرة % من الق�مة 100 قد �صل إ�اعتماد قرض 
رسوم تقد�م  %0.5، كذلك �جب دفع للمل��ة العقار�ة

 الطلب. 
 

ي الرعا�ة مع التنازالت و الستخدام عند ا
مراف�ت

 : ن  الشخصيني
ا �دير  الهيئة المصغرة �شكلكما ذكرنا، �مكن أن  ف��ق�

ي تقدمها التنازالت (مثل استئجار أفراد 
وسائل الدعم اليت

إدارة المل��ة  ، و�مكن ألفراد الف��قللدعم وتدر�بهم)
بمزود خدمة واالستعانة العقار�ة واالعتناء بأمر الص�انة 
ود بخدمات التنازل، ف  لهيئة المصغرةأو �مكن ل خاص ل�ي

إدارة  مصدر دعم للفرد، و�مكنببساطة كون تأن 
ف خارج نطاق الـ ف الشخصيني  . هيئةالمرافقني

 
 البدء

، الهيئة المصغرةتحتاجون للبدء بمعرفة الم��د عن 
ي الوقت الراهن إال أنه يوجد ف

غم قلة انتشارها �ف منها  �ب
جين�ا، ي وال�ة ف�ي

ات �ف ف ولن تجدوا  الع�ش ؛  هيئتني ف متطابقني
باحت�اجات الفرد الذي  للوفاءح�ث أن كل منها مفصل 

 تدعمه. 
 

 Virginiamicroboards.orgزوروا  : الم��د لمعرفة 
جين�ا" ع�ب  الهيئاتواتصلوا بـ"رابطة  المصغرة بوال�ة ف�ي
ي 

ويف �د اإلل��ت  gmail.comVirginiaMicroboards@ال�ب
. لقد تأسست 1569-460 (757)أو باالتصال ع� الرقم 

 اتالهيئالرابطة لتساعد الناس ع� معرفة الم��د عن 
يتواجدون لمشاركة الموارد ولتساعدهم ع� البدء.  المصغرة

ات.   واألفكار والخ�ب
 

  
  

mailto:VirginiaMicroboards@gmail.com
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 المصغرة اتلهيئضمن مجموعة أدواتكم ل
 

 
 
 

 "Microboards" هيئاتسلب�ات  "Microboards" هيئاتإ�جاب�ات 

ي بيئة ال
كاء السكن وأفراد  مسكنل�م مطلق التحكم �ف و�ش
 . وظفونهمطاقم الدعم الذين ت

اء ب�ت وص�انته  الهيئة المصغرة�قع عبء العمل ع�  ي �ش
�ف

ي 
كاء السكن وأفراد طاقم الدعم وتعيينهم و�ف ي فرز �ش

و�ف
 ص�انة المل��ة العقار�ة. 

 
ي غ�ي 

ي وجود ب�ت أو �ف
�مكنكم استغالل هذا الخ�ار �ف

وجودە، كذلك �مكن للمجلس أن �ستأجر شقة سكن�ة 
و�بساطة �دير أفراد و�ديرها أو �سأجرها من الباطن، 

 طاقم الدعم، أو �ض�ف خدمات جد�دة ع� مدار الوقت. 

إمكان�ة بخالف  التكال�ف المتكبدةال يوجد معونة مع 
�ت منخفض الفائدة، و�مجرد أن الحصول ع� قرض الب

 أن �موت الشخص المصاب 
ً

�حقق المجلس مهمته (مث�
باإلعاقة أو لم �عد �حتاج الب�ت)، �جب ع� المجلس أن 
يتنازل عن مل��ة الموجودات وأن يت�ف فيها؛ فال �مكن 

  حقوق مل��ة. للمجلس اإلبقاء ع� الب�ت أو ع� أي 
فحسب، ول�ن بكل  مسكنبال الهيئة المصغرةهتم تال 

أوجه الح�اة، فالمعلومات والجهد المبذول يتشاركه 
 األعضاء المكرسون. 

ي 
و�جب  الهيئة المصغرة�جب البحث عن أعضاء ل�شاركوا �ف

ا. إذا غادر أحدهم، �جب  استبقائهم، كما أنهم ال يتلقون أجر�
ە أو �جب ع� األعضاء اآلخ��ن االضطالع  البحث عن غ�ي

 .  بدور أ��ب
ي استغالل خ�ار الدعم هذا. ال 

  يوجد قائمة انتظار للبدء �ف
 

جين�ا" موجودة لمد �د  الهيئات"رابطة  المصغرة بوال�ة ف�ي
لمعرفة ال�ث�ي من األمور المساعدة، ل�ن قد تضطرون 

 بأنفسكم. 

 
  

تقدم بطلب إلشھاركم كمؤسسة 
غیر مساھمة

كون مجلس اإلدارة، فكر في ضم 
األھل والجیران والمعلمین وشخص

.لھ خبرة طبیة أو قانونیة

طور نظام وقوانین داخلیة، زر
www.microboard.org

لتتعرف على المزید

أعد عقد إیجار لمقدمي الرعایة 
في وشركاء السكن الذین قد یقیمون

زر مجموعة أدواتنا عبر . البیت
عقد اإلنترنت لتحصل على عینة من

.إیجار

اخل تحتاج لمقدم رعایة لیعمل دقد
فلتسدد البیت؛ فلتستخدم تنازًال أو

.نظیر ھذا الدعم من تمویل خاص
نفكر في إحضار شریك في السك

قم بالتواصل مع محام للمشورة حول 
كیفیة صیاغة العقود واللوائح 

الداخلیة وغیرھا من المستندات 
.القانونیة

ًضا من طور خطة لما سیحدث للھیئة المصغرة عند وفاة الشخص، إذا تلقیت قر
VHDAمنظمة ألنكم كنتم ھیئة مصغرة، یجب أن یؤول البیت لھیئة أخرى أو ل

.غیر ربحیة لھا أفكار مشابھة
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 مسكنمشاركة ال. 2
تاون هوم) أجرة (ب�ت أو شقة أو �ي ببساطة شقة سكن�ة مست

ف  كن فيها تشارك السي ف بمشاركة  شخصني ، فتتم�ي أو أ���
التكال�ف و�الصحبة. �مكنكم استكشاف أي مجمع للشقق 

ها من الرسوم ( مثل السكن�ة واالستفسار عن اإل�جارات وغ�ي
ات ت�س�ي دخول ذوي اإلعاقات  )افقم المرَ رسو  ف وتجه�ي

رغبون والقرب من وسائل النقل العامة وأي وسائل راحة قد ت
ي تختار منها. 

ي المنطقة اليت
 فيها. توجد آالف الشقق السكن�ة �ف

 
ي 

ي إعاقة أن يتشارك �ف
هذا النموذج، �مكن للشخص الذي �عايف

عمن مع أشخاص �عرفونه بالفعل أو �مكنه البحث  مسكنال
كاء للسكن زرورا مسكن�شاركه ال . للبحث عن �ش

vahss.orgwww.no . 
 

ي النوادي أو مجموعات الهوا�ات 
ي البحث �ف

كذلك فكروا �ف
ك فيها  الشخص المصاب باإلعاقة (مثل "األول�مب�اد  المش�ت

ي 
ا �ف

�
وا إعالن مكان العبادة الذي تتبعونه أو الخاص") أو ا��ش

ي 
تحدثوا لألصدقاء واألهل واطلبوا منهم ��ش األمر، أو ابحثوا �ف

ون�ة مثل  ا . لدينا وث�قة ُتعcraigslist.orgمواقع إل��ت د مورد�
كاء   )Finding Roommatesسكن" (�شأن "البحث عن �ش

ون�ة ضمن مجموعة أدواتنا   من خالل الرابط مسكنلل اإلل��ت
https://thearcofnova.org/programs/transition/findi
ng-home-adults-disabilities/housing-toolkit/ 

إذا اُتخذ قرار الع�ش مع غ��ب، تأ�دوا من مقابلة الشخص 
ي إخضاعهم لتح��ات عن خلفيتهم. بما أنه ال مسبق� 

ا، وفكروا �ف
ي هذە الحالةيوج

، فإن أي شخص د برنامج خاص مطبق �ف
ي 

س�خضع لنفس التح��ات االئتمان�ة  مسكناليتقدم للع�ش �ف
ي وضعها 

اطات اليت ها من االش�ت ورسوم الود�عة التأمين�ة وغ�ي
 مالك العقار. 

 
 والمؤهالتاإل�جار 

جين�ا منطقة ُتعد  ا الستئجار ب�ت، ل�ن  شمال ف�ي ا باهظ�
�
مكان

ا من عام اقتسام التكال�ف قد �خفف من أعباء تكال�فها  . بدء�
،  �عت�ب  إ�جار السوق العادل لشقة سكن�ة تضم ثالث 2018

فا�س أي مبلغ حيت  ي ف�ي
ا 2680غرف نوم �ف د ال ، وق$ شه���

ف الث الثة �عتمدون ع� تزال تلك التكلفة باهظة إذا كان المق�مني
" فقط ( مبلغ  SSI مخصصات بلغت"دخل الضمان التكم��ي

ا من عام   750$ ا بدء� ي اعتباراتكم 2018شه���
). ضعوا �ف

، إجما�ي الدخل والنفقات؛ لتحد�د أي الخ�ارات أ��ها تكلفة
صندوق " SSIوتذكروا أنكم إذا أضفتم إ� مخصصاتكم من 

ها من  أو  "ائتمان لذوي االحت�اجات الخاصة عات أو غ�ي ت�ب
سداد مقابل الطعام واإل�جار، فقد تنقطع لسبل التم��ل ل

 . SSIمخصصاتكم من 
 

: مع التنازالت و الستخدام عند ا ن ي الرعا�ة الشخصيني
 مراف�ت

ي هذا النموذج، �مكن 
  أحد سكان الب�ت�ملك أن �ف

ً
أن أو  تناز�

�كون ذلك أفراد طاقم رعا�ة أو كال األم��ن، أو �كون لد�ه 
 �ملك أي منهمبعض سكان الب�ت أو ل

ّ
، برغم أي مما سبق أ�

ي ل�ل ش ذلك فإنه
خص أن �كون لد�ه أفراد طاقم دعم ينب�ف

ي �حتاجها  مون�قد
ي وجود له وسائل الدعم اليت

، إال أنه �ف
قم " ساعات الدعم لتبقوا أفراد طامشاطرةال �مكنكم " التنازل

ي بيتكم ع� مدار 
ساعة، فكل فرد من أفراد طاقم  24الدعم �ف

ا  لشخصالدعم �جب أن يوفر الرعا�ة  ي إعاقة وفق�
واحد �عايف

، فإذا عمل أي من الشخصلخطة الرعا�ة الموضوعة لهذا 
ي نفس الوقت، ال �مكنه 

أفراد طاقم الدعم مع عدة أشخاص �ف
. لتقد�مه  Medicaidمحاسبة  ف امنتني ف ف م�ت  خدمتني

 
 البدء

ي استخدام 
ي  مسكنللبدء �ف

ي للشخص الذي �عايف
ك، ينب�ف مش�ت

م دخله وموجوداته ومدى استعدادە لمشاركة إعاقة أن �ق�ّ 
ي السكن،

�ك �ف باإلضافة إ� قدرته ع� البحث  المكان مع �ش
ا، فقد حان عمن �شاركه السكن . إذا بدا هذا الخ�ار مناسب�

ي 
ي منطقتك. المل��ة ال يذ مسكنالالوقت للتفك�ي �ف

 خاصة �ف
 
 
 
 
 
 

  

http://www.novahss.org/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/
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ك مسكنللضمن مجموعة أدواتكم   المش�ت
 
 

 
 
 
 
 

ك مسكنالإ�جاب�ات  ك مسكنالسلب�ات  المش�ت  المش�ت

ي اخت�ارهم.  ملد�ك
كاء السكن و�ف ي عدد �ش

كائك وا �جب أن تجد مطلق التحكم �ف ي السكن  م�ش
، بأنفسكم�ف

ً
ف ال . عامة �سمح القوانني

ف أ��� منبمشاركة السكن  المحل�ة أشخاص ال تجمعهم صلة  أر�عة بني
كة بينكم من تكال�ف  تتفقوا ، و�جب أن قرابة ا ع� كل األمور المش�ت جم�ع�

ل�ة وس�اسة الزوار و...إلخ.  ف  وأعمال م�ف
ها من  �مكنكم مشاركة تكال�ف اإل�جار والَمراِفق وغ�ي

 الرسوم. 
ال توجد أي مساعدات مال�ة، وعل�ه فإنه �جب سداد كل التكال�ف من 

، و�ذا غادر شخص واحد فقد تضطرون لسد اد حصته خالل الدخل الحا�ي
ي المكان. 

 من اإل�جار حيت ينتقل شخص جد�د للع�ش �ف

أو تغي�ي مزودي  مسكنالتتمتعون بخ�ار االنتقال من 
ي أي وقت (

إن لم تكونوا بهذا تنقضون خدمات الدعم �ف
 . )إ�جار موقع عقد 

للشخص الذي تحتاجون للتأ�د من أن أي وسائل دعم مستخدمة مناسبة 
ض بها خدمته وأن كاء السكن اآلخ��ن ال �ُ  ُ�ف�ت ال ف ؛سيؤن استخدامها �ش

ي توفرها التنازالت. 
 �مكن مشاطرة ومشاركة ساعات خدمة الدعم اليت

 
ي استخدام ال توجد قائمة انتظار ل

ك.  مسكنلبدء �ف  مسكنيتضمن وقت البدء البحث عمن �شارك السكن والبحث عن  مش�ت
 واالتفاق ع� مشاركة التكال�ف. 

  

إذا لم قد تحتاج للمال لتقدم ودیعة تأمینیة، و
حتاج تكن قادًرا على توقیع عقد اإلیجار، ست

.لممثل قانوني
شخص یساعدك على العثور على مسكن 

.میسور التكالیف یفي باحتیاجاتك

Medicaid Waiver
أو غیره من قنوات التمویل للسداد مقابل 

خدمات طاقم الدعم، نسق أیًضا مع مقدمي 
.الرعایة لشریكك في السكن

.ابحث عمن یشاركك السكن
.انظر قسم شركاء السكن من ھذا الدلیل

تحتاج لضامن أو لمن یشترك معك قد
في توقیع عقد اإلیجار إذا كانت 

.سوابقك االئتمانیة محدودة
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 . استئجار غرفة3
ف �ستأجرون غرفة نوم من  الب�ت  مالكاستئجار الغرفة هو حني

ت�ب  ي هذا ال�ت
أو �ستأجرونها من الباطن من مستأجر آخر، �ف

غرفة غرفة نوم خصوص�ة كما �كون للشخص الذي �ستأجر ال
كة مثل المطبخ وغرفة �مكنه  استخدام المناطق المش�ت

باإلضافة إ� المع�شة. من مزا�اە مشاركة التكلفة والصحبة، 
ألسا�ي هو �ي أن مالك الب�ت أو المستأجر او م��ة أخرى 

المسؤول عن احت�اجات الب�ت اليوم�ة، ورغم أن كل موقف 
ي ل�م أن �سألوا من البدا�ة عن 

ء، إال أنه ينب�ف ي
يتباين بعض ال�ش

ات ذوي اإلعاقات والقرب من وسائل  ف رسوم الَمرافق وتجه�ي
 النقل والمواصالت وأي وسائل راحة أخرى قد ترغبون فيها. 

 
ي 

ي إعاقة أن �ستأجر هذا النموذج، �مكن للشخص ال�ف
ذي �عايف

ا �عرفه غرفة من شخص ال �عرفه ، أو �مكنه أن �سأل شخص�
بالفعل �شأن استعدادە لتأج�ي غرفة. �مكنكم البحث عمن 

ي ال�عرضون تأج�ي 
ويف غرف ع�ب الموقع اإلل��ت

www.roommates.com  وwww.craigslist.org  ا وأ�ض�
ي أن تطلبوا 

ي ج��دتكم المحل�ة. فكروا �ف
اإلعالنات المب��ة �ف

ا  من شخص تعرفونه �ملك غرفة نوم إضاف�ة إذا كان مستعد�
ها ل�م . إذا قررتم الع�ش مع غ��ب، تأ�دوا من مقابلة لتأج�ي

ي إ
ا، وفكروا �ف  خضاعه لتح��ات عن خلفيته. الشخص مسبق�

 
د أنه ال يوجد برنامج خاص مطبق هنا، فإن أي شخص ير بما 

ي السكن 
�ك �ف �خضع لنفس التح��ات ع� إعالن �طلب �ش

اطات  ها من االش�ت االئتمان�ة ورسوم الود�عة التأمين�ة وغ�ي
ي 

�ضم �ضعها مالك العقار. تأ�دوا من توقيع عقد إ�جار قد اليت
كمستأج��ن، كذلك قد تكون   مساس�ة ل�وسائل الحما�ة األ 

سدد دفعات من أن مالك الب�ت قد فكرة طيبة أن تتحقوا من 
ي 

حبائل حبس الرهن العقاري حيت آخرها (لتتجنبوا الوق�ع �ف
 . )الرهن

 
 
 
 

 اإل�جار والمؤهالت
جين�ا إن  ف  شمال ف�ي تأج�ي ب�ت يتصل األمر بمنطقة باهظة حني

 فيها 
ً

 من ب�ت بأ�مله أو شقة ، ل�ن تأج�ي غرفة فحسب بد�
ي كل المواقع 

بكاملها �جعلها أ�� تكلفة. يؤجر الناس الغرف �ف
 بأحجام متباينة ووسائل راحة متباينة؛ لذلك تتباين التكال�ف

ي اعتباراتكم إجما�ي الدخل   �ي األخرى
ا. ضعوا �ف � كث�ي

والنفقات؛ لتحد�د أي الخ�ارات أ��ها تكلفة، وتذكروا أنكم 
"صندوق ائتمان لذوي  SSI مخصصاتكم من إذا أضفتم إ�

ها من سبل التم��ل  عات أو غ�ي االحت�اجات الخاصة" أو ت�ب
مخصصاتكم من  تنخفضللسداد مقابل الطعام واإل�جار، فقد 

SSI .  مبلغ إذا كان لد�كم صندوق ائتمان، �مكنكم تح��ل
"؛ لتدفعوا اإل�جار من "حساب ABLEحساب "اإل�جار إ� 

ABLE ولن تنخفض مخصصاتكم من "SSI �للحصول ع .
" زوروا موقعنا ABLEمعلومات بالنسبة الستغالل "حسابات 
ي لصناديق الودائع ع�ب الرابط

ويف  اإلل��ت
https://thearcofnovatrust.org/  

" ع�ب الرابط ABLEو"مركز موارد   القو�ي
http://www.ablenrc.org/. 
 

: مع التنازالت و الستخدام عند ا ن ي الرعا�ة الشخصيني
 مراف�ت

ي هذا النموذج، �مكن للشخص الذي �ستأجر غرفة أن �كون 
�ف

طاقم دعم أو كالهما، ل�نه �جب أن أو أفراد  Waiverله 
ا �شأن احت�اجاته وخطته عند اتصاله �كون  ا وواضح� ��ح�

بصاحب الب�ت أو بالمستأجر األص�ي الذي �حمل عقد اإل�جار 
ء بالنسبة لهذا الموقف.  ي

ي �ش
ا ال �مانع �ف  ل�ضمن أن أحد�

 
 البدء

ي إعاقة أن للبدء 
ي للشخص الذي �عايف

ي استئجار غرفة، ينب�ف
�ف

ركة المكان مع �قّ�م دخله وموجوداته، وكذلك استعدادە لمشا
 عنه)، و 

�
ا غ��با ي السكن (والذي قد �كون شخص�

�ك �ف ا �ش أ�ض�
ي استئجار غرفة 

و�جراء استعدادە للبحث عمن يرغبون �ف
   . المقابالت الشخص�ة معهم لفرزهم

 

  

http://www.roommates.com/
http://www.craigslist.org/
https://thearcofnovatrust.org/
http://www.ablenrc.org/
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 ضمن مجموعة أدواتكم الستئجار غرفة

 
 
 

 سلب�ات استئجار غرفة استئجار غرفةإ�جاب�ات 

ي الع�ش فيها، كما 
ي ترغبون �ف

�مكنكم اخت�ار المنطقة اليت
كاء  �مكنكم إجراء مقابالت الفرز مع أي عدد من �ش

ف بقدر ما يروق ل�م.   السكن المحتملني

ي السكن بأنفسكم، والذين �جب عل�كم ال
كائكم �ف بحث عن �ش

ف مع ذوي  اإلعاقات وقد ال �كونوا كذلك، قد �كونوا متآلفني
كة بينكم من  ا �جب أن تتفقوا معهم ع� كل األمور المش�ت أ�ض�

ل�ة وس�اسة الزوار و...إلخ.  ف  تكال�ف وأعمال م�ف

ها من �مكنكم مشاركة تكال�ف اإل�جار وا فق وغ�ي لَمرا�
الرسوم. عادًة ما �كون المستأجر األسا�ي أو مالك الب�ت 

 عن دفع 
ً

. مسؤو�  نص�ب أ��ب منك بكث�ي

ال توجد أي مساعدات مال�ة، وعل�ه فإنه �جب سداد كل 
، و�ذا غادر  مالك الب�ت أو التكال�ف من خالل الدخل الحا�ي

تضطرون للبحث عن مكان آخر للع�ش  المستأجر األسا�ي 
  . نصيبهم من اإل�جار للوقت الراهنف�ه أو لتغط�ة 

أو تغي�ي مزودي  مسكنالتتمتعون بخ�ار االنتقال من 
ي أي وقت (إن لم تكونوا بهذا تنقضون 

خدمات الدعم �ف
 إ�جار موقع).  عقد 

داخل تحتاجون للتأ�د من أن أي وسائل دعم مستخدمة 
ي الب�ت

 . الب�ت يوافق عليها كل من �ف

ي استئجار غرفةال توجد قائمة انتظار لل
وترت�ب أمر يتضمن وقت البدء البحث عمن �شارك السكن  . تفك�ي �ف

�ي  ف  واالتفاق ع� مشاركة التكال�ف.  وسائل الدعم الم�ف

 
  

م قد تحتاج للمال لتقدم ودیعة تأمینیة، وإذا ل
اج تكن قادًرا على توقیع عقد اإلیجار، ستحت

.لممثل قانوني
شخص یساعدك على العثور على سُكنى 

.میسورة التكالیف تفي باحتیاجاتك

Medicaid Waiver
أو غیره من قنوات التمویل للسداد مقابل 

خدمات طاقم الدعم، نسق أیًضا مع مقدمي 
.الرعایة لشریكك في السكن

.ابحث عمن یشاركك السكن
.انظر قسم شركاء السكن من ھذا الدلیل

تحتاج لضامن أو لمن یشترك معك قد
في توقیع عقد اإلیجار إذا كانت 

.سوابقك االئتمانیة محدودة
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 نتفاع. حق اال 4
ة  نتفاع�قع حق اال  ف �متلك شخص ما مل��ة عقار�ة للف�ت حني

ي �ظل فيها ع� ق�د الح�اة
�منح مالك الب�ت "حق ح�ث ب ؛اليت
ي إعاقة اال 

 لنتفاع لمدى الح�اة" لشخص �عايف
ً

�كون مخو�
ي ذلك الب�ت لما ب�ت من ح�اته. عند وفاة 

ي الع�ش �ف
بالحق �ف

لمنظمة المنتفع، تؤول مل��ة الب�ت لفرد آخر من األهل أو 
. مزا ف �ي  نتفاع�ا حق اال غ�ي هادفة لل��ــح أو لم��ــــج من االثنني

أن يتمكن ابنهما البالغ الذي  أنه �مكن ألي والدين أن �ضمنا 
ي نفس الب�ت طوال ح�اته. 

ي إعاقة من الع�ش �ف
 �عايف

 
ا إذا كان األهل قد دفعوا الرهن  د ق ا طيب� �كون هذا خ�ار�

 إال قدر ضئ�ل،ن العقاري العقاري بالفعل أو لم يتبق من الره
ي 

�مكن لألهل �سج�ل الب�ت ب�سم اإلبن البالغ أو تركه له �ف
ي إعاقة 

الوص�ة، فإذا سجله الوالدان ب�سم الشخص الذي �عايف
أن �قرروا حينها بينما ال يزاالن ع� ق�د الح�اة، �مكن لألهل 

ي البقاء ف�ه أو 
منه وجعل الشخص  انتقالهما استمرار الوالدان �ف

ي الب�ت.  �ق�ماب باإلعاقة المص
 �ف

 
 اإل�جار والمؤهالت

 عن كل نفقات الب�ت أو �كون 
ً

المنتفع لمدى الح�اة مسؤو�
د المل��ة (الذي س�ملك الب�ت المسؤول هو قد �كون  مس�ت

عند وفاة المنتفع لمدى الح�اة). �حتاج الب�ت للص�انة حيت 
لذي و�ن لم �كن عل�ه رهن عقاري، إال أنه إذا كان الشخص ا

ي اإلعاقة هو المالك الوح�د وكان دخله أقل من حد 
�عايف

�بة العقار�ة أو قد  ، فقد ُ�ع�ف من ال�ف تخضع الدخل المح�ي
�مكن  . لتغط�ة تكال�ف ص�انة الب�ت وتأمينهللتخف�ض

ي الب�ت،السماح 
ي هذە الحالة،  لمستأج��ن آخ��ن بالسكن �ف

�ف
�جب وضع أحكام لتحد�د المسؤول عن البحث عن 

 تأج��ن وفرزهم و�دارتهم. مس
 
 

تم التعاون مع مزود خدمة غ�ي هادف   من ذلك، إذا اخ�ت
ً

بد�
ي ترت�ب الموقف بحيثتكون

الجهة غ�ي  لل��ــح، فقد ترغبون �ف
ف  ي الرعا�ة الشخصيني

الهادفة لل��ــح مسؤولة عن تقد�م مراف�ت
ل�ة ع� مدار الساعة، باإلضافة إ�  ف ها من الخدمات الم�ف وغ�ي

ي السكن والذين 
كاء �ف ا  قد يتلقونالبحث عن �ش وسائل  أ�ض�

ل�ة ف . عند وفاة الشخص البالغ تصبح الجهة غ�ي دعم م�ف
�ستخدم الب�ت لالستمرار  الهادفة لل��ــح �ي مال�ة الب�ت وقد 

ي توف�ي ال
 ألشخاص آخ��ن ممن �عانون اإلعاقات.  مسكن�ف

 
ي 

ددون �ف ي اعتباراتكم أن العد�د من مزودي الخدمة ي�ت
ضعوا �ف

إدارة وسائل الدعم لصالح منتفع لمدة الح�اة إذا لم �كن 
كذلك   المنتفع،الب�ت س�سجل لصالحهم بعد وفاة هذا 

ي حالرتيبات الرعا�ة لتوقيع اتفاق عن تتحتاجون 
لم �عد  �ف

ي الب�ت
ا لتغ�ي  المنتفع لمدى الح�اة قادر ع� البقاء �ف نظر�

ا ع ن احت�اجاته أو رغباته؛ هذا ألن مزود الخدمة مسؤول أ�ض�

ي الب�ت وال 
ي��د مزود الخدمة أن  أناس آخ��ن �ع�شون �ف

تهم ألن �ضطر هؤالء الناس الذين �خدمهم ألن �خ�وا بي
عادت مل��ة الب�ت ألحد إخوته أو ا�ي قد مات فالمنتفع األس

هم من األهل.   غ�ي
 

: مع التنازالت و الستخدام عند ا ن ي الرعا�ة الشخصيني
 مراف�ت

ا استخدام  لخدمات التابعة للتنازالت ا أحد مزودي�كون ممكن�
اف ع� دارته أإل لتوظ�ف أفراد طاقم الدعم بالب�ت أو  و لإل�ش

كاء السكن وغ�ي ذلك أو كل ما سبق، الدعم من وسائل  �ش
كذلك تحتاجون للتعاون مع مزود الخدمة لضمان إمكان�ة 

ف وأنهم  كاء الب�ت المحتملني ا الوفاء باحت�اجات الدعم ل�ش أ�ض�
 يتمتعون بتم��ل من أحد التنازالت. 

 
 البدء

ا ل�م أنه �مكنكم تحمل  وا قّ�م موقف أهل�كم؛ فإذا بدا مرجح�
ي إعاقة اتصلوا أعباء ترك بيتكم للشخص 

البالغ الذي �عايف
بمنظمة إسكان غ�ي هادفة لل��ــح أو بأحد مزودي الخدمات 
التابعة للتنازالت لتتعرفوا ع� ما إذا كان أي منهم مستعد 

 للتعاون معكم. 
 

 انتفاعمثال ع� حق 
ي استغالل هذا حكا�ة 

ن الجم�ع �ن واحد من بني
 الخ�ار

أحد الحلول السكن�ة ط��لة المدى لألفراد الذين �عانون 
لإعاقات هو �سج�ل  ف ووهبه لمنظمة غ�ي هادفة لل��ــح  الم�ف

ي النها�ة كدار جماع�ة. �مكن تحقيق هذا من 
لتستخدمه �ف

غ�ي قابل للنقض، بح�ث �مكن  انتفاعخالل عقد اتفاق حق 
ل حيت وفاتهما، للوالدين  ف ي الم�ف

مل�يته تنتقل  بعدها الع�ش �ف
ا للمنظمة غ�ي الهادفة لل��ــح. �سمح هذا للفرد الذي  نهائ��

ي نفس غرفة نومه لما ب�ت من ح�اته، إال 
ي إعاقة بالع�ش �ف

�عايف
الرهن أنه ال �مكن ا�تمال أي من هذا حيت ُ�سدد كامل 

ل ف ا من حيت و  العقاري ع� الم�ف من  الحجز توقيع تتلقون إعفاء�
كة صاحبة الرهن العقاري.   ال�ش

 
شخص�ة واخت�ار أي  تاء مقابال األو� �ي إجر الخطوة 

معها. لقد بحثنا  التعاونهادفة لل��ــح تودون الغ�ي  المنظمات
ة واسعة  تعن منظمة كان ي إدارة الدور الجماع�ة لها خ�ب

�ف
ا البننا. كشف  وكانت تقدم برنامج دعم نهاري وجدناە مالئم�

ي 
ي عن سبعة منظمات غ�ي هادفة لل��ــح تعمل �ف

البحث المبديئ
جين�ا  ف شمال ف�ي ، و�مكن أن �ستغرق ا�تمال اإلجراءات مابني

 ثالثة أشهر إ� ستة. 
 
Chimes Virginia 
http://www.chimes.org/virginia, 
Community Residences 

http://www.chimes.org/virginia
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https://communityresidences.org, 
Community Systems  
http://www.communitysystems.org, 
Hartwood Foundation 
https://www.hartwoodfoundation.com, 
Jewish Foundation for Group Homes 
http://www.jfgh.org, 
Langley Residential Support Services 
http://langleyresidential.org, and 
St. John’s Community Services 
http://www.sjcs.org. 
 

ي 
جين�ا قد توجد منظمات أخرى غ�ي هادفة لل��ــح �ف ، شمال ف�ي

بعد ال�ث�ي من ل�ن هذە المنظمات �ي ما وجدناە نحن. 
ي أج��ناها مع العد�د من تلك 

النقاشات والجوالت اليت
نا منظمة " " Community Residencesالمنظمات، اخ�ت

ي كانت �ي األ��� مالئمة 
باعتبارها �ي المنظمة المنشودة، واليت

 الحت�اجات أ�تنا. 
 

�جري البحث عن المنظمات، �جب أن تخضع مل�يتكم بينما 
 ، ف األمر الذي �مكن أن �ج��ه أي خب�ي مثمن، العقار�ة للتثمني

ف ومستندات اإلثبات، 400قد كلفنا األمر و  $ مقابل التثمني
كاە" " من "بروس ر�ل و�ش نا "ما�كل جا�ي  ح�ث أننا قد اخ�ت

فا�سب  : ف�ي
 
Michael Jackie 
Bruce Reyle & Company, Fairfax, 
703-273-7375 
 

، �مكن إتمام اتفاق حق  ف ف الخطوتني بمجرد ا�تمال هاتني
. نتفاعغ�ي القابل للنقض وصك الهبة مع حوزة حق اال  نتفاعاال 

ل  ف وقبل �مكن البدء فيهما قبل أن تختاروا منظمة تهبونها الم�ف
، ل�ن ال �مكن إنهاء اإلجراءات حيت  ف أن تكتمل عمل�ة التثمني

. االنتهاء من ه
ً

ف أو� ف الخطوتني ف   اتني قد يتكلف األمر ما بني
أنهت $، بحسب درجة تعق�د الوثائق، وقد 2000$ إ� 1500

 : "ه�جاإلجراءات لنا "ل�سا هيوز" من "ييتس كامبل و 
Lisa Hughes 

Yates Campbell & Hoeg, Fairfax, 
703-896-1154 
 

غ�ي القابل للنقض  نتفاعبعد توقيع الوالدان ع� اتفاق حق اال 
المنظمة ، و�عد توقيع نتفاعوع� صك الهبة مع حوزة حق اال 

غ�ي القابل  نتفاعغ�ي الهادفة لل��ــح الموه��ة ع� اتفاق حق اال 
ي دا

ر القضاء بالمقاطعة. للنقض، �جب �سج�ل الصك �ف
ي 

ي توصل األوراق �ف
�د اليت احرصوا ع� استخدام خدمة ال�ب

الصباح التا�ي عند إرسال الوثائق لألطراف المختلفة لتوق�عها، 
 . تتبعها من  وا حيت تتمكن

 
�مكن أن تؤدي هذە الهبه للحصول ع� اقتطاع هائل ع� 

�ة لأل�ة، بناًء ع� ق�مة الب�ت المقدرة وع�  �بة الخ�ي ال�ف
ض بناًء سن الوالدين،  ع ل�س هو الق�مة المقدرة ل�نه ُ�خفَّ الت�ب

ي  نتفاعع� المبلغ السنوي وحق اال 
والعوامل المتبق�ة اليت

ي ف�دوا منها. تتس�مكن لـ"ل�سا" أن تحتسبها �سهولة ل
و�ف

�ة أ��� من نصف الق�مة  �بة الخ�ي النها�ة، كان اقتطاع ال�ف
ي استخدمناها 

انتقاالت  لتأخ�ي المقدرة للب�ت بقل�ل، واليت
"حسابات التقاعد الفرد�ة االعت�اد�ة" التم��الت من 

)Traditional IRAs إ� "حسابات التقاعد الفرد�ة بط��قة (
�مكنكم استخدام االقتطاعات  . )Roth IRAs( سيناتور روث"

 دخل�م ال��ي المعّدل حيت خمسة أعوام. حيت نصف  لتأخ�ي 
ائب البت الخاص بتحتاجون لنسخة من خطاب  مصلحة ال�ف

)501c3 IRS determination letter من المنظمات (
الموه��ة للتثبت من حالتهم العامة غ�ي الهادفة لل��ــح؛ �ي 

ائب (�مكن اقتطاع الهبة ع�   IRSنموذج مصلحة ال�ف
Form 8283 .( ي النها�ة أن يوقع هذا النموذج كل من

�جب �ف
 الوالدان والمنظمة غ�ي الهادفة لل��ــح والخب�ي المثمن. 

 
إذا كانت لد�كم أي استفسارات عن هذە اإلجراءات أو عن 

ي االتصال بـ"سكوت 
دوا �ف ي اتخذناها، فال ت�ت

القرارات اليت
، وس��ە إجابة كل 6730-969 703كامبل" ع� الرقم 

إنه قرار كب�ي وغ�ي قابل للنقض، ل�نه قد يوفر ل�م �ساؤالتكم. 
مستوى هائل من الراحة واالستمرار�ة ألحبائكم الذين �عانون 

  من إعاقة. 
 

 
  

https://communityresidences.org/
http://www.communitysystems.org/
https://www.hartwoodfoundation.com/
http://www.jfgh.org/
http://langleyresidential.org/
http://www.sjcs.org/
tel:703-896-1154
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 نتفاعضمن مجموعة أدواتكم لحق اال 

 
 
 

 نتفاعسلب�ات حق اال  نتفاعإ�جاب�ات حق اال 

ي حق اال 
�جب أن �كون لد�كم ب�ت بالفعل �مكنكم تركه للشخص  . نتفاعال توجد قائمة انتظار لتبدأ �ف

ي اإلعاقة. 
 الذي �عايف

ف تعدون االتفاق مع المنظمة المديرة غ�ي اله ادفة لل��ــح، حني
ي الموقف 

كاء تكونون أنتم المتحكمون �ف : اخت�ار �ش
ً

(مث�
ل و...إلخ).  ف ف وس�اسات الم�ف  السكن المبدئيني

كاء السكن لمدى الح�اة.  ي اخت�ار �ش
 ال �مكنكم التحكم �ف

ا ع�  ف "بيت� �مكنكم أن تضمنوا أن �كون ألبنائكم البالغني
 الدوام". 

ال �مكنكم ترك الب�ت ألبنائكم اآلخ��ن عند وفاة الشخص 
ي اإلعاقة 

ي حال الذي �عايف
مة غ�ي هادفة تركتم الب�ت لمنظ�ف
 له مدى الح�اة.  لل��ــح مقابل إدارتها 

ا بالنسبة  ي لهذا الخ�ار أن �كون م�سور التكال�ف جد�
ينب�ف

ي إعاقة؛ ألنه ال يوجد رهن عقاري، كما 
للشخص الذي �عايف

ي دفع تكال�ف ص�انة �مكن ل�ش 
كاء السكن المشاركة �ف

�بة ، و�مكن للمقاطعة أن تالمل��ة العقار�ة تنازل عن ال�ف
العقار�ة، إال أنه بمجرد وفاة المنتفع لمدى الح�اة، ُتفَرض 

ائب من جد�د.   ال�ف

ورة؛ لتغط�ة تكال�ف إدارة المل��ة  كاء السكن �ف قد �ظل �ش
ها من التكال�ف.   العقار�ة وغ�ي

  

ستحتاج إلعداد عقد إیجار لمقدمي 
الرعایة وشركاء السكن الذین قد 

زر مجموعة أدواتنا . یقیمون في البیت
عبر اإلنترنت لتحصل على عینة من 

.عقد إیجار

خدمات قد تحتاج ألن تتصل بمزودین لل
فیر وأن ترتب كیفیة إدارة البیت وتو

.الرعایة
اتصل بمحاٍم لیتولى أمر الوثائق

.المطلوبة إلتمام حق االنتفاع

.ابحث عمن یشاركك السكن
.انظر قسم شركاء السكن من ھذا الدلیل

فكر في استخدام
Medicaid Waiver

أو استأجر طاقم عاملین بتمویل خاص
إذا احتجت لمقدم رعایة لیقدم وسائل

.دعم
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اء ب�ت . 5  بالمشاركة�ث
اء ب�ت ي �ش

اك �ف  �مكن لمجموعة من األها�ي االش�ت
ً

، مث�
أ� أن تقدم كل منها نص�ب من تكلفة ب�ت  �مكن لثالث

ي إعاقة من كل 
�ضم ثالث غرف نوم، و�مكن لشخص �عايف

 أ�ة أن �ع�ش ف�ه. 
 

 اإل�جار والمؤهالت
اء الب�ت ينجح هذا النموذج، قد يتوجل�ي  ب ع� األ� �ش

ا  � اًء مبا�ش إذا كان يوجد رهن عقاري، س�كون من ؛ ألنه �ش
ف القروض و   صكوك، وستكون إدارتهالالصعب التوفيق بني

 بالغة الصع��ة 
ً
ف االنتقال من خاصة إذا أراد أحد السا�نني

ي تكال�ف �هذا، فإذا لالب�ت. 
سدد ثمن الب�ت بال�امل، تأيت

ي الب�ت لتغط�ة ص�انة المل��ة 
اإل�جار من كل فرد �ع�ش �ف

�بة العقار�ة (إذا انطبق  ف عليها وال�ف العقار�ة والتأمني
لألفراد تم��ل هذا من خالل دخلهم من �مكن ، و األمر)

ە من الدخول المكتسبة.   الضمان االجتما�ي ومن خالل غ�ي
 

من نص�ب كل طرف أحد أسهل الطرق لتحد�د تكلفة 
ا لالب�ت هو  مساحة غرف النوم بالقدم الم��ــع، للق�ام وفق�

بهذا، اقسموا تكلفة الب�ت ع� إجما�ي القدم الم��ــع من 
�وا  م للحصول ع�غرف النو  تكلفة كل قدم م��ــع، ثم ا�ف

ي مساحة كل غرفة نوم بالقدم الم��ــع 
تكلفة القدم الم��ــع �ف

 للحصول ع� إجما�ي التكلفة. 
 

 
ً

ا �ضم أر�عة غرف نوم مقابل مث� �ت بيت� ، إذا اش�ت
ق�سوا مساحة كل غرفة نوم. فإذا كانت $، 400,000

وكانت مساحة كل  ’x20’15مساحة غرفة النوم الرئ�س�ة 
ف  من ّ النوم المتوسطتني ي

، وكانت مساحة ’x15’12غرفيت
: ’x10’10أصغر الغرف   ، تكون الحسابات كالتا�ي

 
 

مساحة 
 غرفة النوم

المساحة 
بالقدم 
 الم��ــع

التكلفة ل�ل 
قدم م��ــع 

)400,000 $
مقسومة ع� 
مساحة غرفة 
النوم بالقدم 

 )الم��ــع

 تكلفة كل نص�ب

15x20  
 قدم

قدم  300
 م��ــع

$526.32  
 ل�ل قدم م��ــع

$157,896 

12x15 قدم  180 قدم
 م��ــع

$526.32  
 ل�ل قدم م��ــع

$94,737 

12x15 قدم  180 قدم
 م��ــع

$526.32  
 ل�ل قدم م��ــع

$94,737 

10x10 قدم  100 قدم
 م��ــع

$526.32  
 ل�ل قدم م��ــع

$52,632 

قدم  760 إجما�ي 
 م��ــع

ا400,000 إجما�ي   $ تق��ب�

 

: مع التنازالت و الستخدام عند ا ن ي الرعا�ة الشخصيني
 مراف�ت

 أو أن 
ً

ي هذا النموذج، �مكن أن �ملك أحد سكان الب�ت تناز�
�ف

�كون لد�ه أفراد طاقم رعا�ة أو كال األم��ن، أو �كون ذلك 
 �ملك أي منهم أي مما سبق، برغم 

ّ
لبعض سكان الب�ت أو أ�

ي ل�ل شخص أن �كون لد�ه أفراد 
طاقم دعم  ذلك فإنه ينب�ف

ي �حتاجها 
أن ، ومن المرجح �قدمون له وسائل الدعم اليت

ها من  اف ع� مواع�د أفراد طاقم الدعم وغ�ي تحتاجوا لإل�ش
 أمور تنسيق أفراد الدعم. 

 
 البدء

ي تعتقد أن أحبائها الذين �عانون  تبحث للبدء،
األ� اليت

ا  ي لتلك إعاقات ي��دون الع�ش مع�
�ه، و�نب�ف عن ب�ت و�ش�ت

األ� أن تتعاون مع محامينها لوضع قواعد بيع أنصبة الب�ت 
كة.   وقواعد للتكال�ف المش�ت
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اء ب�ت ضمن مجموعة أدواتكم ل  المشاركةب�ث
 

 
 

ك ك إ�جاب�ات الب�ت المش�ت  سلب�ات الب�ت المش�ت

أن  تحتاج األ� للعثور ع� بعضها البعض والتأ�د من ال توجد قوائم انتظار للبدء. 
ا. أحبائ ي الع�ش س���

 هم راغبون �ف

ي موقع الب�ت وسا�ن�ه. لد�
إذا قرر أحدهم مغادرة الب�ت، �جب عل�كم البحث عن  كم مطلق التحكم �ف

ا و�مكنه  ي مل��ة الب�ت �كون متوافق�
شخص آخر �شارك �ف

كاء  ،تحمل أعباء الب�ت. ال �مكن طرد أحد  بما أن الجميع �ش
اء نص�ب الشخص   ي مل��ة الب�ت؛ لذلك �جب �ش

 �ي �ف
حصة مو �غادر الب�ت. قد تحتاجون لوضع حدود لن

�ي   ؛للتأ�د من أن الب�ت س�كون م�سور التكلفةالمل��ة، 
�ك آيتمكن  اء نص�بخر �ش ف يرغب  من �ش من الب�ت حني

ي المغادرة. 
ف �ف  أحد السا�نني

ا.  أغلب التكال�ف تحت الس�طرة بما أنه ال يوجد رهن عقاري.  � اًء مبا�ش اء الب�ت �ش  تحتاج األ� لرأس مال كب�ي ل�ش

�مكن استخدام هذا الخ�ار سواًء كان الشخص لد�ه تنازل أم 
 احت�اجه لخدمات الدعم. ال، و�غض النظر عن مستوى 

وري تنسيق أفراد الدعم، كما ستحتاجون  س�كون من ال�ف
لتنسيق خطط ط��لة المدى للص�انة واإلصالحات 

 العظ�. 

 
ي . 6 �يب  وحدات الرص�د ال�ن

ي 
ا من الوحدات �ف ا معين� ي تأج�ي تلك الوحدات لألشخاص أحد المل��ات ال�حدد المطورون عدد�

 �ف
ً

ا مفض�  الذينعقار�ة و�قدمون خ�ار�
ي لها سب�ل تأج�ي مفضل �عانون إعاقات بدن�ة نمائ�ة. الحظ أن بعض خصائص الرص�د ا

ي مع الوحدات اليت �يب إعانات إ�جار�ة  تضمل�ف
وع، بينما �قبل آخرون إعانات مثل "قسائم خ�ار التُ  ا للم�ش ج المعونة اإل�جار�ة التابع للوال�ة". للتعرف ع� " و"برناممسكنقدم وفق�

: الم��د،  ي
ويف  زوروا الموقع اإلل��ت

http://www.dbhds.virginia.gov/developmental-services/housing/housing-team 
ف اتصلوا بـ"و  ي كوم�ف

 : DBHDS"، أخصائ�ة اإلسكان لدى جييف
Jeannie Cummins, 
DBHDS Housing Specialist 
j.cummins@dbhds.virginia.gov  

البیت ستحتاج لما یكفي من المال لتشتري
أجل شراًء مباشًرا، وكذلك قناة تمویل من

.صیانة الملكیة العقاریة

یت ستحتاج لمن یساعدك في البحث عن ب
مكن ی. میسور التكلفة یفي باحتیاجاتك

.لسمسار العقارات أن یساعد في ھذا

Medicaid Waiver
أو غیره من قنوات التمویل لدفع أجور 

نسق الرعایة أیًضا مع . أفراد طاقم الدعم
.مقدمي الرعایة لشركائك في السكن

.ابحث عمن یشاركك السكن
.انظر قسم شركاء السكن من ھذا الدلیل

ات ستحتاج لمحاٍم لیتولى أمر المستند
ت المطلوبة لتحدید شروط استخدام البی
الة المشترك، وكذلك لیضع الخطط في ح

.أراد أي من األشخاص االنتقال من البیت

http://www.dbhds.virginia.gov/developmental-services/housing/housing-team
mailto:j.cummins@dbhds.virginia.gov
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�ك سكن  البحث عن �ث
ي شمال قد �صعب تحمل تكال�ف اإل�جار أو الرهن 

العقاري �ف
ي السكن، إذا كنتم تعتقدون أنكم 

�ك �ف جين�ا دون وجود �ش ف�ي
ي هذە 

تحتاجون لمن �شارككم السكن أنتم أو أحباؤكم ففكروا �ف
 الخ�ارات: 

 
اسألوا أحد األصدقاء حيت و�ن لم �ذكر أنه يبحث عن وضع 

ي جد�د، 
اسألوا أصدقائكم إذا كانوا �عرفون شخص مع��ش

ي النوادي 
ي السكن. اسأألوا الناس �ف

�ك �ف يبحث عن �ش
ف فيها مثل "األول�مب�اد الخاص" ( كني  Specialالمش�ت

Olympics) "
ً

 ). People First) أو "الناس أو�
 

 NOVA Housing"دل�ل نوفا لموارد اإلسكان" (زوروا 
Resource Guide( www.novahss.org  كاء للبحث عن �ش

 )I-Match Servicesسكن باستخدام "خدمات آي ما�ش" (
 : ي

ي ستساعدكم �ف
 واليت

 
ا.  • ا جد�د�

�
�ك سكن يؤجر معك مكان  البحث عن �ش

�ك سكن م • ستعد لتأج�ي المكان البحث عن �ش
ي بيتك. 

 المتوافر �ف
�ك سكن مهتم بتقد�م بعض  • البحث عن �ش

 خفض ق�مة اإل�جار. المساعدات لك مقابل 
 

ا ع� موقع  وا ارسل
�
،   craigslist.orgإعالن ي

ويف كونوا اإلل��ت
ف  �ك السكن الذي تجد واضحني ا �شأن مواصفات �ش ه ونتمام�

 مقبوً�. 
 

_________________________________________ 
ي السكن

�ك �ن  قواعد إرشاد�ة للحصول ع� �ث
 

ا ما أو أنكم أصدقاء له ، تذكروا أنه برغم كونكم تعرفون شخص�
ي السكن، لمعرفة ما إذا كان 

كاء �ف ف ك�ش فقد ال تكونوا متوافقني
 : ي السكن جرب ما ��ي

�كك �ف  شخص ما مناسب ل�كون �ش
 

ا  • ا أو مارسوا بعض اقضوا وقت� ا، تناولوا عدة وجبات س��� مع�
ا.  ف مع� وا ما إذا كنتم متآلفني  النشاطات ل�ت

 
أصدقاء الشخص المنشود وحدد ما إذا كان �خطط قابل  •

ا  عشاقهلدعوة أصدقائه أو  للب�ت. هل ستكون موافق�
 ع� هذا؟

 
 عمن له نفس االهتمامات والهوا�ات. ابحثوا  •

 
، هل تحتاجون عما تحتاجونهاضطلعوا بقواعد واضحة  •

لل�ث�ي من الخصوص�ة أم للم��د من أوقات االختالط 

االجتماع�ة؟ هل تحتاجون لشخص شد�د التنظ�م 
؟ ت�ب أم أنكم ال تمانعون بعض الفو�ف هل �ست�قظ  وال�ت

ا مثل� ا و�قوم الل�لمبكر� ؟ هل �فضلون م أم أنه ينام متأخر�
د الحيوانات أو وجو  ونجو الب�ت بارد أو أدفأ؟ هل تمانع

ي الب�ت؟
ف أو احتساء ال�حول�ات �ف  التدخني

 
ي أن وا فكر  •

أن تطلبوا خضوعه لتح��ات عن خلفيته، أو  �ف
ممن سبق وشاركوە السكن، أو ما يثبت مراجع  وا تطلب

فق.    قدرته ع� تحمل أعباء اإل�جار والَمرا�
 

جين�ا من  تحري�مكنكم  طة وال�ة ف�ي ي من �ش
السجل الجنايئ

 : خالل الرابط
http://www.vsp.state.va.us/CJIS_Criminal_Record_
Check.shtm 
 

للحصول ع� الم��د من المعلومات عن القواعد اإلرشاد�ة 
�ك ي السكن، زوروا مجموعة أدواتنا  للحصول ع� �ش

�ف
ون�ة لإلسكان ع�ب الرابط:   اإلل��ت

https://thearcofnova.org/programs/transition/findi
ng-home-adults-disabilities/housing-toolkit/ 
 

http://www.novahss.org/
http://www.vsp.state.va.us/CJIS_Criminal_Record_Check.shtm
http://www.vsp.state.va.us/CJIS_Criminal_Record_Check.shtm
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/
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  أسئلة لتطرحونها ع�
ن  كاء السكن المحتملني  �ث

 
ا،  ك مزا�ا عد�دة: فتكال�فه أقل من الع�ش منفرد� للسكن المش�ت

شبكة تواصل اجتما�ي داخل الب�ت، وقد يوفر  مكما �قدم ل�
كة لم تكونوا سب مل�  للوصول لموارد مش�ت

ً
إليها  وا لتصل ��

شون تع� مإال أن تلك المزا�ا قد ال تبدو رائعة إذا كنت ،موحدك
مع شخص صاخب أ��� من الالزم أو قذر أو ينتهك 

ف  ،خصوصيتكم كاء السكن المحتملني أمر لهذا فإن مقابلة �ش
 ما يناسبكم من�مكنكم ط�ح األسئلة واستكشاف  مهم؛ ح�ث

العادات الشخص�ة والتفض�الت وجداول المواع�د وطرق 
كةالمع�شة ا  . لمش�ت

 
ي �مكنكم استخدامها، اختاروا تجدون 

أدناە قائمة باألسئلة اليت
ف تعدون المقابلة الشخص�ة و األسئلة األهم بالنسبة ل�م،  حني

ي 
ي مكان عام �ضم ال�ث�ي من الناس �ف

احرصوا ع� إجرائها �ف
 . اطلبوا ب�انات االتصال األنحاء، كمق� أو مركز ترفي�ي
ف �مكنكم االت صال بهم أو مراسلتهم ع�ب بأشخاص مرجعيني

ي لتتعرفوا ع� الم��د �شأن عادات الفرد 
ويف �د اإلل��ت ال�ب

 وخلفيته. 
 

ا، � نت لتتأ�دوا أن الشخص  وأخ�ي أجروا بعض البحث ع�ب اإلن�ت
ي الجرائم  جين�ا لمرتكيب ا ضمن "سجل ف�ي ل�س مدرج�

 : الجنس�ة"
http://sex-
offender.vsp.virginia.gov/sor/zipSearch.html 
 

ا اجروا بحث عن الشخص ع�ب محرك البحث   Googleأ�ض�
وا أي معلومات ستظهر ل�م.  Facebookوابحثوا ع�ب   ل�ت

 
كم مرة تنظف المكان الذي تع�ش ف�ه اآلن؟ أي األعمال  .1

ل�ة تروق لك؟ وأي األعمال  ف ل�ة تكرهها حق الم�ف ف الم�ف
 ال�راه�ة؟

 الذي تود أن تفعله خالل العطلة األسبوع�ة؟ما  .2
يروق لك دعوة األصدقاء للب�ت أم الخروج مع هل  .3

 األصدقاء؟
كم مرة تدخن داخل الب�ت؟ أو تحت�ي ال�حول�ات داخل  .4

الب�ت؟ أو تتعا� المخدرات داخل الب�ت؟ إذا كنت 
ص يتعا� تفعل أي من هذە األمور. إذا كان الشخ

وعة، فهذا    . أمر يبعث ع� القلقالمخدرات غ�ي الم�ش

السكن من قبل؟ ما الذي أعجبك وما الذي  �شاركتهل  .5
ا لمن سبق  ي تلك التج��ة؟ هل ال تزال صد�ق�

لم �عجبك �ف
ص سوى وشاركتهم السكن؟ إذا لم �كن لدى الشخ

ها عمن سبق وشاركهم السكن وال  قصص سلب�ة ل�خ�ب
أمر أي مواقف إشكال�ة، فهذا ة عن يتحمل أي مسؤول�
 يبعث ع� القلق. 

ي  .6
ي أي وقت تنام؟�ف

 أي وقت �ست�قظ و�ف
 تفعل خالل أ�ام األسب�ع؟ماذا  .7
ا من خارج البلدة؟ .8

�
 هل تتوقع أن تل�ت ضيوف

؟ إذا كان للشخص من �عشقه،  .9 ي
ما هو موقفك العاط�ف

ي الب�ت معه. 
ي هذا الشخص الل�ل �ف

فاسأله كم مرة �ق�ف
 . أمر يبعث ع� القلقتكرار المب�ت 

��ة أي هل  .10 لد�ك أي حيوانات أل�فة؟ هل تخطط ل�ت
 حيوانات أل�فة؟

؟لماذا  .11 ك سكنك الحا�ي  ست�ت
د �دفعونه يبلغ إ�جارك اآلن؟ (إذا كان أقل بكث�ي مما قكم  .12

عند االنتقال للع�ش معكم، فقد ال يتمكنون من تحمل 
 أعباء اإل�جار الجد�د). 

اء اللوازم  .13 ي لنا أن نتعامل مع �ش
ي ظنك ينب�ف

ك�ف �ف
كة مثل ورق التوال�ت وأ��اس القمامة و...إلخ؟  المش�ت

ي ظنك أفضل ط��قة للتعامل مع دفع اإل�جار  .14
ما �ي �ف

 والَمَرافق؟
ي ظنك ك�ف  .15

ل�ة مثل �ف ف ي لنا تنسيق األعمال الم�ف
ينب�ف

كة وغسل األطباق؟  تنظ�ف المناطق المش�ت
يروق لك أن تكون درجة حرارة المسكن أ��� برودة أم هل  .16

ا؟  أ��� دفئ�
ي من أي حساس�ات ضد أي مواد غذائ�ة؟هل  .17

 تعايف
اك  .18 ك�ف هو شعورك تجاە مشاركة األش�اء، مثل اش�ت

نت أو م ي أو اإلن�ت
عدات المطبخ أو البث التلف��ويف

 المكنسة ال�ه��ائ�ة؟
ي  .19

�كك السكن؟ تود ما �ي الصفات اليت ي �ش
 أن تكون �ف

 مرة تطهو؟كم  .20
 ستطول إقامتك؟كم  .21
ي مواقف مع�ش�ة سابقة؟ما  .22

ي واجهتها �ف
 �ي التحد�ات اليت

؟ اطلب .23 ف أرقام الهواتف  وا هل لد�ك أشخاص مرجعيني
 . ي

ويف �د اإلل��ت  وعناو�ن ال�ب
ي �ي هل  .24

  معرفته؟يوجد أمر آخر ينب�ف

  

http://sex-offender.vsp.virginia.gov/sor/zipSearch.html
http://sex-offender.vsp.virginia.gov/sor/zipSearch.html
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 كلمة عن مديري المل��ات العقار�ة
 

ي إعاقة 
ي ترك ب�ت لشخص �عايف

 من خاللإذا كنتم تفكرون �ف
ي ب�ت أو باستخدام مجلس "نتفاع"حق اال 

اء أنصبة �ف ، أو ��ش
Microboard  �ي كل األحوال �جب أن يتو

اء ب�ت، ف�ف ل�ش
ي إعاقة إدارة شخص ما 

المل��ة العقار�ة. إذا كان شخص �عايف
مستعد  Microboardأو أحد األهل أو أحد أعضاء مجلس 

إال أنه �مكن إلدارة  ضطالع بهذا األمر، فهذا أمر عظ�م،لال 
ة األعباء، فإذا لم �كن لد�كم المل��ة العقار�ة أن تكون   كث�ي

شخص مستعد للق�ام بهذا العمل بال أجر، فقد تحتاجون 
ي إدارة المل��اتمنظمة  تخدامالس

 العقار�ة.  متخصصة �ف
 

 : ف فني  �مكن لمديري المل��ات العقار�ة المح�ت
 اإلعالن الستقدام مستأج��ن.  •
كاء السكن الجدد. التفاوض  •  ع� عقود اإل�جار مع �ش

) بمن فيهم مقد�ي ( ف  الرعا�ة المق�مني
ائب العقار�ة ورسوم ص�انة م�ج الحشا�ش دفع  • ال�ف

ها من الرسوم الروتين�ة. ورسوم   التخلص من القمامة وغ�ي
ى للب�ت أو استخدام إجراء  • اإلصالحات البس�طة وال��ب

 مقاول �مكنه أداء هذا العمل. 
 تحص�ل اإل�جار الشهري.  •

 
قد فلتعلموا أنه استئجار مدير للمل��ة العقار�ة، إذا قررتم 

ا لمساحة ال شائها. مل��ة العقار�ة ولتار�ــــخ إ�تتحدد الرسوم وفق�
ي منطقتك

ولالستفسار  مللبحث عن مدير للمل��ة العقار�ة �ف
 عن التكال�ف، زوروا

http://www.allpropertymanagement.com  
ثم أدخلوا موقع الب�ت وق�مته. اتصلوا بمجموعات إدارة 

 تقدير لألسعار المل��ات العقار�ة المدرجة للحصول ع�
ي تحتاجونها. 

 ولتعرفوا إذا كان �مكنهم تقد�م الخدمات اليت
  

http://www.allpropertymanagement.com/
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 ومقدميهاالمحل�ة  اإلسكانبرامج 
 

�ة اإلسكانبرامج   بمقاطعة آرلنغتون والخدمات الب�ث
 ل�ل 

ً
ا كام� � ي لمقاطعة آرلنغتون تفس�ي

ويف �قدم الموقع اإلل��ت
 اإلسكان ع�ب الرابطبرامج 

www.arlingtonva.us 
 
ال تضم "مقاطعة آرلنغتون" "سلطة إسكان�ة" مثل بعض المناطق 

ضمن إدارة "التخط�ط  "شعبة لإلسكاناألخرى، ل�نها تضم "
ي تركز ع� التخط�ط  )CPHDالمجتم�ي والتنم�ة العمران�ة" ( ، واليت

ي  ات��ب والتنم�ة العمران�ة وتوف�ي التم��ل إل�شاء وحدات االس�ت
مجموعة من برامج المعونات السكن�ة ، باإلضافة إ� إسكان�ة

ف ُمالك العقارات  ك البيوت وللعالقات بني
ّ

الموجهة لُم�
 : ي العنوان التا�ي

 والمستأج��ن و...إلخ. تقع مكاتبهم �ف
Near the Courthouse Metro, 
2100 Clarendon Blvd.,  
Arlington VA 22201 
(703) 228-3525 
HousingDivision@arlingtonva.us 
 

ي اقتناص الفرص للحفاظ ع� ال
مسا�ن �ستمر آرلنغتون �ف

ي و  م�سورة التكال�ف وإل�شاء الم��د منها،
�ستمر المقاطعة �ف

ي  �يب امها بتوف�ي  الحفاظ ع� مستوى الدعم ال�ف ف ي ز�ادة ال�ت
و�ف

ها من  د وغ�ي ي مكافحة الت�ش
مسا�ن م�سورة التكال�ف و�ف

امج ال ي ُتعد بمثابة "شبكة األمان" �ب
ذات األول��ة القصوى اليت

ي البيئة االقتصاد�ة 
ا ذات أهم�ة حرجة �ف ي ُتعد أ�ض�

واليت
ي  ؛ لهذا الحال�ة

توفر المقاطعة حوافز للمطور�ن لالستمرار �ف
، وتجدون التفاص�ل متوفرة ع� بناء مسا�ن م�سورة التكال�ف
ي للمقاطعة. 

ويف  الموقع اإلل��ت
 
 

�ة (إدارة تقع  :  ) بمقاطعة آرلنغتونDHSالخدمات الب�ش ي
 �ف

Arlington County Department of Human 
Services (DHS) 
2100 Washington Boulevard,  
Arlington Virginia, 22204.    

 الشعب التال�ة:  DHSتتضمن إدارة 
 )Public Health( الصحة العامة •
  )Aging and Disabilityالش�خوخة واإلعاقة ( •
  )Child and Familyالطفل واأل�ة ( •
االستقالل االقتصادي والرعا�ة الصح�ة السلوك�ة  •

)Economic Independence and 
Behavioral Health Care .( 

 Arlingtonكذلك �ضم المبيف "مركز توظ�ف آرلنغتون" (
Employment Center ،( وتضم شعبة االستقالل

 Housing"مكتب المعونات السكن�ة" ( DHSاالقتصادي بـ 

Assistance Bureau (HAB) الذي يتضمن برامج للمعونات (
 النحو الموضح أدناە. اإل�جار�ة ذات المعاي�ي المتنوعة ع� 

 
 228 (703)-1350. منح اإلسكان: اتصلوا ع� 1

برنامج تموله مقاطعة آرلنغتون يوفر المعونة اإل�جار�ة 
ي 

ف �ف ، ش�ك شهري محر  ص�غةللمستأج��ن المؤهلني ف ر لطرفني
 عادًة ما ُترسل المنحة للمستأجر و  مالك العقار والمستأجر،

�د  نامج غ�ي مفت� ع�ب ال�ب ف بمقاطعة ح س. هذا ال�ب وى للمق�مني
ف  آرلنغتون؛ لذلك تقد�م ما يثبت إقامتهم �جب ع� المتقدمني

ي مقاطعة آرلنغتون عند تقد�م الطلب. 
 �ف
 

: تتضمن   المعاي�ي أي مما ��ي
ي  •

ف �ف كني ي إعاقة كل�ة أو دائمة، أو أحد المش�ت
شخص �عايف

 برنامج للصحة العقل�ة تديرە المقاطعة أو تموله. 
ا. ع 65عن  العمر ال �قل  •  ام�
•  .�ّ

ُ
 ق

ً
 أ�ة عاملة تضم أطفا�

 
توجد حدود للدخل وللموجودات بالنسبة لأل� المؤهلة، 

و�عتمد مبلغ المنحة ع� الدخل وع� عدد أفراد األ�ة وع� 
 
ً
% من 40، �دفع المستأجر لإل�جار قرابة مبلغ اإل�جار. عامة

دخله (تقل النسبة بالنسبة لأل� العاملة)، وتدفع منحة 
الفرق. يتمتع المستأجرون بالمرونة بالنسبة للمكان اإلسكان 

الذي �مكنه االستئجار ف�ه، ل�ن �جب أن �كون لديهم عقد 
 إ�جار ب�سمهم. 

 
صلوا ع� ): اتPSHالداعم الدائم ( مسكنال: DHS. إدارة 2

1316-(703) 228 
 Permanentالداعم الدائم ( مسكنالبرنامج �قدم 

Supportive Housing(  معونة إ�جار�ة وخدمات مجتمع�ة
ي شقق 

-Scattered(  المواقع المتفرقةمرنة لأل� المؤهلة �ف
Site Apartments ( .ي أنحاء آرلنغتون

 �ف
 

: تتضمن   المعاي�ي
نامج  •  . DHSمدير حالتهم ب�دارة  PHSُ�ح�ل األ�ة ل�ب
 % من دخلها لإل�جار. 30األ�ة ما الي��د عن تدفع  •
ا عقد اإل�جار.  •  �ملك المستأجر ح���
مدير الحالة ب�دارة لدى سار�ة �جب أن تظل حالة األ�ة  •

DHS  .تظل مؤهلة 
 

) المعونة اإل�جار�ة Section 8: (مسكن. قس�مة خ�ار ال3
 اف�درال�ة: 

هو  "Section 8التابع لقانون  مسكنبرنامج "قس�مة خ�ار ال
برنامج معونة إ�جار�ة ف�درا�ي تموله "وزارة اإلسكان والتنم�ة 

�ة" ( "مكتب برنامج قس�مة خ�ار قدمه و�  )HUDالح�ف
ي مقاطعة آرلنغتون.  مقاطعة آرلنغتون" بمسكنال

 لقاطيف

http://www.arlingtonva.us/
mailto:HousingDivision@arlingtonva.us
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ااالنتظار مقائمة  ا، ُترسل غلقة حال�� ف تفتح الحق� ، حني
اإلشعارات من خالل وكاالت الخدمة االجتماع�ة المجتمع�ة 

ي للمقاطعة كذلك ع�ب والصحف و 
ويف ها من الموقع اإلل��ت وغ�ي

دخل المتقدم أال ي��د �جب أن �كون وسائل اإلعالم العامة، و 
ي وضعتها وزارة اإلسكان.  عن

 حدود الدخل اليت
 

ة االن�مكن  ي  �ي تظار أن �ستغرق حيت خمسة سنوات  لف�ت
 يرت�ت

ي تتمتع ل�ن المتقدم إ� أعالها، 
توجد بعض التفض�الت اليت

ف تتواجد أما�ن شاغرة قد �جري  باألول��ة، بح�ث أنه حني
االتصال بهؤالء األشخاص الذين يتمتعون بتلك التفض�الت 

ض�الت، كل مقاطعة آرلنغتون أر�عة تفل. ليتقدموا بالطلب
: ( يتل�ت نقطة واحدة،منها  ) �ع�ش 1والتفض�الت �ي

ي مقاطعة آرلنغتون الشخص
فيها أو استؤجر ل�عمل أو �عمل  �ف

دة، و(2، و(فيها  ، و(3) األ� الم�ش �ي ف ) 4) ضحا�ا العنف الم�ف
ف ممن �عانون إعاقات.  مسكن زوروا الرابط داعم دائم للبالغني

�د�ة لإلسكان ال  م��: التا�ي لُتضافوا إ� القائمة ال�ب
http://arlingtonapps.com/accessiblehousing/index.
htm 
 

فا�ساإلسكان ببرامج   مقاطعة ف�ي
ة " فا�س   "E-ffordable��ث  بمقاطعة ف�ي
)ffordable.org/-http://www.e :( 

ة تحديثات بالغة األهم�ة عن برامج اإلسكان  توفر هذە الن�ش
فا�س ومبادرات وضع الس�اسات ، بالمقاطعة بمقاطعة ف�ي

ي القراء ع� اطالع 
ف تقتحكذلك ف�ي تب�ت قوائم االنتظار  حني

ي تط��ر 
ف تظهر فرص للتم��ل �مكن استخدامها �ف وحني

 اإلسكان. 
 

اء البيوت"برنامج  ) بمقاطعة FTHB( "حديثو العهد ��ث
فا�س  ف�ي

)http://www.fairfaxcounty.gov/rha/homeownershi
fthbprogram.htmp/ :( 

"برنامج الوحدة السكن�ة هو أحد مكونات  FTHBبرنامج 
 )Affordable Dwelling Unit Program (ADU)الم��ة" (

فرص لأل� منخفضة ومتوسطة الدخل منذ عام  والذي يوفر 
لبيوت بأسعار بيع أقل بكث�ي من سعر بيع م اقدَّ تُ  وف�ه ،1992

ك 
ّ

ي المنطقة أو الُم�
وع، يبيع بنايئ ي نفس الم�ش

بيوت أخرى �ف
ف  ا، الحاليني � ا مبا�ش ف البيوت ب�ع� اوح السعر ما بني $ 70,000و��ت

ا لن�ع الب�ت ومساحته. تقع منازل التاون $160,000و  وفق�
فا�س ضمن  ي أرجاء مقاطعة ف�ي

هوم والشقق السكن�ة �ف
ي توفر وسائل راحة مثل 

العد�د من المجتمعات المحل�ة اليت
مالعب األطفال المسابح ومالعب التنس ومسارات الهرولة و 

)tot lots .( 
 
 
 

فا�سالت�س�ي المرح�ي المعونة اإل�جار�ة "  " بمقاطعة ف�ي
)http://www.fairfaxcounty.gov/rha/housingbluepri

ntbridgingaffordability.htm:( 
) هو Bridging Affordability" (الت�س�ي المرح�ي برنامج "

ا �قدم معونة إ�جار�ة  برنامج معونة إ�جار�ة ممول محل��
ة زمن�ة محدودة  دين أو "مرحل�ة" لف�ت لألفراد واأل� الم�ش

ف ع� قوائم انتظار اإلسكان الحكو�ي بمقاطعة  المندرجني
فا�س أو "قس�مة خ�ار ال " أو برنامج اإل�جار مسكنف�ي

ف ع� قائمة انتظار اإل  فا�س، أو المندرجني سكان بمقاطعة ف�ي
 . CSBالتابعة لمجلس 

 
فا�سمسكن"قس�مة خ�ار البرنامج   " بمقاطعة ف�ي

)http://www.fairfaxcounty.gov/rha/rentalhousingpr
ograms/hcv.htm:( 

فا�س  تقدم "إدارة اإلسكان والتنم�ة المجتمع�ة" بمقاطعة ف�ي
" لمقاطعة مسكنبرنامج اإلعانات اإل�جار�ة "قس�مة خ�ار ال

ي قد سبق وعقدت المقاطعة 
فا�س والمدن أو البلدات اليت ف�ي

ا الرتفاع تكلفة الوحدات اإل�جار�ة، فقد  معها اتفاقات، ونظر�
ف من  ف ما �مكن أن يتحمل أعباءە العاملني ا�سعت الفجوة بني

ي سوق اإل�جارات 
ف الفقراء والشي�خ ومن �عانون إعاقات �ف و�ني

ي 
ف �ف ي أسعار اإل�جارات. يتل�ت المشاركني

االزد�اد المطرد �ف
نامج مساعدات  وحدات سكن�ة مملوكة مل��ة  ل�ستأجروا ال�ب

مجمعات السكن�ة أو الشقق أو منازل المن خاصة تقع ض
 التاون هاوس أو بيوت األ�ة الواحدة. 

 
فا�سبرنامج   اإلسكان الحكو�ي بمقاطعة ف�ي

)http://www.fairfaxcounty.gov/rha/rentalhousingpr
ograms/ph.htm(: 

فا�س سلطة تدير " إعادة التط��ر واإلسكان" بمقاطعة ف�ي
)FCRHA( 1,060 " تتضمن الوحدات  ،وحدة "إسكان حكو�ي

منازل تاون هاوس وشقق ملحقة بحدائق ووحدات من 
ي  ،الشقق السكن�ة

نامج واليت ي أرجاء المقاطعة. �خدم ال�ب
تقع �ف

ي �صل مجم�ع دخلها 
% من 50إ� بصفة عامة األ� اليت

% من دخلهم 30المتوسط، و�دفع المستأجرون  الدخل
الإل�جار.   . قائمة االنتظار مغلقة حال��

 
" التابعة الدائمة "إسكان كبار السن ومنشآت الرعا�ة

 لـ"سلطة إعادة التط��ر واإلسكان" بمقاطعة فرفا�س
)http://www.fairfaxcounty.gov/rha/seniorhousing/s

eniorhousing.htm( 
 

فا�س (برنامج   )FCRPاإل�جار بمقاطعة ف�ي
)http://www.fairfaxcounty.gov/rha/crp2012.pdf(: 

نامج �قدم  ي أنحاء مقاطعة  مسكنال�ب
إ�جاري م�� �ف

فا�س،  ف من األفراد  FCRPوعادًة ما �خدم برنامج ف�ي العاملني
ي ليتحملوا تكال�ف ال

 مسكنواأل� الذين �فتقرون للدخل ال�ا�ف
 ، ي

ف وف�ه �جب بالمعدل السو�ت �كونوا من أن ع� المتقدمني

http://arlingtonapps.com/accessiblehousing/index.htm
http://arlingtonapps.com/accessiblehousing/index.htm
http://www.e-ffordable.org/
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/homeownership/fthbprogram.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/homeownership/fthbprogram.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/adu/aduprogram.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/housingblueprintbridgingaffordability.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/housingblueprintbridgingaffordability.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/rentalhousingprograms/hcv.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/rentalhousingprograms/hcv.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/rentalhousingprograms/ph.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/rentalhousingprograms/ph.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/seniorhousing/seniorhousing.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/seniorhousing/seniorhousing.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/fcrp2012.pdf
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ف ب ف القاطنني فا�س أو أن بني ف فيها؛ مقاطعة ف�ي ف العاملني من بني
نامج، من بينها �ي يتأهلوا ل نامج. توجد عدة مكونات لل�ب ل�ب

وحدات إ�جار�ة ضمن و  المؤثثة الغرفة الواحدةشقق 
مجمعات شقق سكن�ة ومنازل تاون هاوس ومجتمعات 

كبار السن.   مسكنضافة لمحل�ة من الشقق السكن�ة، باإل 
باستثناء المذكور أدناە، �مكنكم التقدم للحصول ع� 

نت من خالل  FCRPالمل��ات العقار�ة التابعة لـ  ع�ب اإلن�ت
. تتوافر أجهزة www.fairfaxcounty.gov/rhaالرابط 

ي التقدم بالطلب. �ي �ستخدمونها   الحاسب لدى مكاتبهم
�ف

ا لتار�ــــخ تقد�م الطلب  يتحدد موقعك ع� قائمة االنتظار وفق�
بمجرد ارتقائك إ� أع� قائمة وع� مساحة غرفة النوم. 

االنتظار، �صلك إخطار ب��دي لتحد�د موعد إلجراء المقابلة 
ي 

اك �ف ي سيتحدد من خاللها أهليتك لالش�ت
الشخص�ة اليت

FCRP . 
 

بمقاطعة  اإل�جاري "الوحدة السكن�ة الم��ة"برنامج 
فا�س  ف�ي

)-http://www.fairfaxcounty.gov/rha/adu04
2013.pdf:( 

اإل�جاري لأل� المؤهلة من ذوي الدخل  ADU�قدم برنامج  
المنخفض والمتوسط فرصة دفع إ�جار مخفض لبعض 

معات الشقق السكن�ة الجد�دة المملوكة مل��ة خاصة مجت
ي مقاطعة والمدارة إدارة خاصة �سعر ال

ي تقع �ف
سوق واليت

فا�س، ف ل�ن  ف�ي ف يوجد حدين مختلفني ع� مفروضني
ُ�خصص  دخل األ�ة،  الحد األق� لمجم�ع�جارات وع�اإل 

ي 
ي  ADUوحدات  ثلي�

وع  لأل� اليت ي كل م�ش
 ال ي��د  اإل�جار�ة �ف

% من الدخل المتوسط لـ"المنطقة 70 عنمجم�ع دخلها 
�ة" ( ا ُتن� )، و MSAاإلحصائ�ة الح�ف ثلث الوحدات جانب�

ي 
% من الدخل المتوسط لـ 50 عندخلها  ال ي��د لأل� اليت

MSA ُة. ل حسب عدد أفراد األ عّد ، م� 
 

ي كل مل��ة عقار�ة، ُتقبل 
ي مكتب التأج�ي الواقع �ف

الطلبات �ف
ي مقاطعة  ُ�بديو 

ف الذين �ع�شون �ف  للمتقدمني
ً

نامج تفض�� ال�ب
فا�س أو �عملون فيها أو الذين لديهم ضمن أفراد األ�ة فرد  ف�ي

ي إعاقة بدن�ة أو إعاقة تتطلب استئجار وحدة 
 ADU�عايف

�ة معينة ات ت�س�ي ف  . تتضمن تجه�ي
 

 أل�ساندر�امدينة اإلسكان ببرامج 
ا  وحدات إ�جار�ة م��ة ُمنحاة جانب�

توف�ي فرص إ�جار�ة م��ة ضمن مجمعات الشقق  الغرض: 
ا.   المش�دة حديث�

 عموم المدينة.  : المناطق المخدومة
ي ومتوس�ي الدخل.  معاي�ي التأهل: 

 المستأج��ن منخف�ف
ا من الوحدات  الوصف:  ا محدود� نامج عدد� �قدم هذا ال�ب

ا  وعات اإل�جار�ة المش�دة حديث� المخفضة ضمن بعض الم�ش
ي تتبعها المدينة. خفض 

بموجب "س�اسة اإلسكان الم��" اليت

المطورون الوحدات لتصل لمست��ات م��ة للمستأج��ن من 
الوحدات مصممة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، 

ا ولها متطلبات للت�س�ي ط��لة كوحدات م��ة م نحاة جانب�
 المدى. 

 "خوانيتا نوروود"  االتصال: جهة 
Juanita Norwood (703) 746-4990 
 

 وساطة شكوى مالك العقار والمستأجر
ف  الغرض:  ي تنشأ بني

اعات المتصلة بالسكن اليت ف ي ال�ف
الوساطة �ف

 المستأج��نو ُمالك ال
 عموم المدينة.  المناطق المخدومة: 

ا.  18�جب أال �قل سن المشت�ي عن  التأهل: معاي�ي   عام�
نامج  الوصف:  ي حل ال�ساعد هذا ال�ب

ك والمستأج��ن �ف
ّ

ُم�
ف  �شأن حقوقه طرف  اعات عن ط��ق توف�ي معلومات ل�لال�ف

ومسؤول�اته بموجب القانون المح�ي وقانون الوال�ة، وعن 
اعات من  ف ي �س��ة ال�ف

خالل الوساطة. �مول ط��ق المساعدة �ف
نامج أموال "صندوق المدينة العام" (  City Generalهذا ال�ب

Fund "ف عل�ه "مجلس عالقات المالك والمستأجر ) و��ش
)Landlord-Tenant Relations Board .( 

 "جودمان أو�ارا" االتصال: جهة 
Goodman Okpara (703) 746-4990 
 

ا للتملك   الم��الوحدات المنحاة جانب�
اء ب�ت ضمن  الغرض:  الشقق السكن�ة أو تقد�م فرص م��ة ل�ش

ا.   منازل الهوم تاون المش�دة حديث�
 عموم المدينة.  المناطق المخدومة: 

اء البيوت والذين  التأهل: معاي�ي  ي �ش
ة محدودة �ف الذين لهم خ�ب

نامج  ف ل�ب ونها ألول مرة ممن ُوِجدوا مؤهلني أو برنامج  HAP�ش�ت
MIHP . 

ا من الوحدات المخفضة  الوصف:  ا محدود� نامج عدد� �قدم هذا ال�ب
ف  وعات التملك المش�دة  المق�دة �سعر بيع معني ضمن م�ش

ا. �خفض المطورون أسعار الوحدات إ� المست��ات  حديث�
�ن من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.  الم��ة للمش�ت

ا ولها متطلبات ُصممت  الوحدات كوحدات م��ة منحاة جانب�
للت�س�ي ط��لة المدى تفرضها عهود ُمَقِ�دة. لتتلقوا تنبيهات 

ون� �د اإلل��ت ا أو  عند ع�ب ال�ب �س��ق وحدات م��ة منحاة جانب�
ف  مق�دة وحدات ي "أخبار المدينة  �سعر بيع معني

كوا �ف اش�ت
ون�ة عن فرص اإلسكان الم��" (  City eNewsاإلل��ت

Affordable Housing Opportunities زوروا الرابط .(
ة:  ي تلك الن�ش

اك �ف  التا�ي لالش�ت
enews.alexandriava.gov 

ف كو   كران"جهة االتصال: "شني
Shane Cochran (703) 746-4990 
 

 
 
 

http://www.fairfaxcounty.gov/rha
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/adu04-2013.pdf
http://www.fairfaxcounty.gov/rha/adu04-2013.pdf
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ي البرنامج تعد�الت ذوي اإلعاقة 
 المستأجر  مسكن�ن

)RAMP( 
من ذوي الدخل المنخفض ن مساعدة المستأج�� الغرض: 

ي إ�مال 
تعد�الت والمتوسط الذين �عانون إعاقات بدن�ة �ف

ي محال إقاماتهم. الست�عاب 
 إعاقاتهم �ف

 عموم المدينة.  المخدومة: المناطق 
ن الذين �عانون إعاقات بدن�ة المستأجرو  التأهل: معاي�ي 

ي فرضها قانون 
والذين �فون بقيود الدخل المنخفض اليت

"Section 8"  .  الف�درا�ي
نامج منح تصل إ�  الوصف:  $ إلجراء 000,50يوفر هذا ال�ب

ي محل اإلقامة 
ي �ي تعد�الت أساس�ة �ف

ور�ة واليت �ف
ي تفرضها إعاقة أحد أفراد الست�عاب الظروف الم

عينة اليت
 األ�ة. 

 
ا  ي تحتاج أ�ض�

نامج "منح مصغرة" لمساعدة األ� اليت يوفر ال�ب
نامج $، �مول 1,500عن ق�متها تعد�الت محدودة ال ت��د  ال�ب

" الف�درا�ي  "المنحة المجمعة لتنم�ة المجتمع المح�ي
)CDBG ( برنامجRAMP بينما يتل�ت برنامج المنح المصغرة ،

" التابع للمدينة. نحث  ي
 من "صندوق االئتمان اإلسكايف

ً
تم���

وا أي تعد�الت تحسينات دائمة  ُمالك العقارات ع� أن �عت�ب
كذلك قد يتأهل بالنسبة للمل��ة العقار�ة المستأجرة المرممة.  

ي المنحة تعد�الت ذوي اإلعاقة سكان المدينة لـ"
 مسكن�ف

ي تقدمها المستأجرة
 . VHDA" اليت

 
 عن 

ً
" مخصص، وك�� "مكتب اإلسكان" هو "وك�ل مجتم�ي

VHDA ي إ�مال
، و�مكنه أن �ساعد مستأجري المدينة �ف

ي تتطلبها طلبات التقدم 
 . VHDAاليت

" جهة االتصال: "جيب�ي  ي  إيروست��ب
Gypsy Erostegui (703) 746-4990 
 

 برنامج قرض كفاءة الطاقة
تقد�م سب�ل للحصول ع� تم��ل م�� من أجل  الغرض: 

ي إجراء 
ي محال اإلقامة لقاطيف

تحسينات كفاءة الطاقة �ف
 أل�ساندر�ا. 

 المناطق المخدومة: عموم المدينة. 
ي بالقيود المفروضة  التأهل: معاي�ي 

�جب ع� المتقدم أن ��ف
ي 

ها من القواعد اإلرشاد�ة اليت وضعها كل من ع� الدخل وغ�ي
 مقرض المشارك. المدينة وال

ا  الوصف:  ا محدود� ا مال�� إ� "اتحاد  قدمت المدينة دعم�
 Commonwealthال�ومون��لث وان" (االئتمان الف�درا�ي 

One Federal Credit Union لدعم تط��ر "برنامج موفر (
�وفر "ال�ومون��لث وان" قروض و  ،الطاقة" بأل�ساندر�ا 

% 4,9ح��ة بفائدة مخفضة بمعدالت فائدة تصل حيت 
ي 

ك البيوت بأل�ساندر�ا. قد تتأهل األ� اليت
ّ

ف من ُم� للمؤهلني
�ي من  ف تتمتع بدخل أع� للحصول ع� "قرض األداء الم�ف

 Commonwealth One’s Home( ال�ومون��لث وان"

Performance Loan ف معرفة الم��د للسكان ). �مكن المهتمني
 باالتصال بـ"إدارة اإلقراض بال�ومون��لث وان": 

 703.523.8211هاتف: 
 :  7611 داخ�ي
: عنوان  ي

ويف �د اإلل��ت  lending@cofcu.orgال�ب
 
" التابع لوزارة الطاقة األم��ك�ة بالتعاون  �ي ف "برنامج األداء الم�ف

جين�ا  Energy Starمع  ي شمال ف�ي
 منظمةتقدمه اآلن �ف

LEAP ، 501و�ي منظمة(c)(3)  غ�ي هادفة لل��ــح تنسق
ل�ة المحدثة ف مثل منع ��ب الهواء  ،تركيبات الطاقة الم�ف

ي بيوت المنطقة. �مكن لمنظمة 
د�م تق LEAPوالعزل �ف

ك البيوت بأل�ساندر�ا لتحد�د 
ّ

تقي�مات للطاقة لُم�
ك بالخصومات  المشكالت الرئ�س�ة وحلولها 

ّ
ولتوص�ل الُم�

ة ولمساعدة السكان ع� اخت�ار  ف وخ�ارات التم��ل المم�ي
مقاول ذو كفاءة إلنهاء تحسينات كفاءة الطاقة المطل��ة. 

ف  نت ابدأوا اليوم باست�فاء ب�انات تق��ر الطاقة الم�ف �ي ع�ب اإلن�ت
 . www.ILikeLeap.comع�ب الرابط 

 
 برنامج قرض ترم�م الب�ت

ي أل�ساندر�ا من  الغرض:  ي �مل�ها قاطيف ف جودة البيوت اليت تحسني
 الدخل المتوسط والمنخفض. ذوي 

 عموم المدينة.  المناطق المخدومة: 
ي �مل�ونها والذين �فون بالقيود شاغري  التأهل: معاي�ي  الوحدات اليت

ي فرضها قانون "  ع� الدخل.  "Section 8الف�درال�ة اليت
نامج ل الوصف:  ي �مل�ونها من �سمح هذا ال�ب شاغري الوحدات اليت

ي ومتوس�ي الدخل 
بتصحيح االنتها�ات القانون�ة منخف�ف

ف ق�مة بيوتهم وح�دة األ�ة الوالمشكالت ال تصلة مبني��ة، وتحسني
أو المنفصلة و�مكان�اتها المع�ش�ة. �مكن لأل� المؤهلة أن تتل�ت 

ا  $ من أجل تكال�ف اإل�شاء، ي��د عليها 90,000حيت تصل قروض�
ور�ة من أجل رسوم اال التم��الت اإلضاف�ة  نتقال إذا كانت �ف

، والنفقات  ف والتخ��ن، والتصار�ــــح، وتقار�ر المل��ة والتثمني
ها من التكال�ف ذات الصلة. القروض  المعمار�ة والهندس�ة، وغ�ي

ا أو حيت ُتباع المل��ة  99ل�س عليها فوائد والسداد �كون ع�  عام�
 .

ً
نامج أموال من تالعقار�ة أيهما أو� الف�درا�ي و  CDBGمول ال�ب

HOME  ."وكذلك "صندوق المدينة العام 
 "آرثر توماس" االتصال: جهة 

Arthur Thomas (703) 746-4990 
 
 ت مال�ة أخرىعونام

قد يتأهل األفراد الذين �عانون إعاقات من ذوي الدخول 
امج إض ا ل�ب ي نفقات المع�شة، المنخفضة جد�

اف�ة للمساعدة �ف
امج برغم أن  إل�جار أو الرهن تكلفة ا ال تغ�ي  أدناەالمذكورة ال�ب

ي تغط�ة تكلفة االحت�اجات  إال أنها العقاري، 
األخرى �ساعد �ف

ي تتصل بالع�ش المستقل، فقد 
ي تدب�ي نفقاتكم  اليت

�ساعدكم �ف
انيتكم  ف  . العامةضمن م�ي

 
 

mailto:lending@cofcu.org
http://www.alexandriava.gov/goto.aspx?u=http%3A//www.ilikeleap.com/&i=24&s=contentbox&h=www.ILikeLeap.com
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 معونة الطاقة
تقبل "إدارة الخدمات االجتماع�ة" المحل�ة طلبات التقدم كل 

ي شهر 
ي ثالثاء �ف

أ�ت��ر وحيت الجمعة الثان�ة عام بدًء من ثايف
للحصول ع� معونة التدفئة والوقود. �مكن  من شهر نوفم�ب 

ي تغط�ة فاتورة التدفئة والرسوم 
نامج أن �ساعد �ف لهذا ال�ب

المتأخرة ورسوم ترك�ب معدات التدفئة أو توص�ل التدفئة أو 
ك�ب والتوص�ل.  ي شهر د�سم�ب  تتوافر ال�ت

لمن التم��الت �ف
. إللقاء نظرة ع� القواعد اإلرشاد�ة حصلوا ع� االعتماد 

 زوروا:  للدخل
http://www.dss.virginia.gov/files/division/bp/ea/int
ro_page/forms/032-03-0661-08-eng.pdf  

�د الب�ت، كذلك  ي تكلفة ت�ب
فتتوافر �ساعد معونة الطاقة �ف

�د أو إصالحها، أو  اء معدات الت�ب �د ل�ش تم��الت معونة الت�ب
�د. �جب است�فاء  نفس للدفع مقابل �شغ�ل معدات الت�ب

معونة التدفئة و�جب أن �كون ضمن أفراد لالقواعد اإلرشاد�ة 
ي إعاقة �كون سنه إما أقل من األ� 

�كون أعوام أو  6ة فرد �عايف
ف يون�ه و  60تخ�ي قد  ا من العمر. تقدموا ما بني  15عام�

 . ف    أغسطس من كل عام إذا كنتم مؤهلني

 
 SNAPمخصصات 

 Supplemental�ساعد برنامج "معونة التغذ�ة التكم�ل�ة" (
Nutrition Assistance Program األ� منخفضة (

اء الطعام. الدخل  ي تكلفة �ش
ا للدخل. �ف تتحدد المؤهالت وفق�

 القيود المفروضة ع� الدخل زوروا:  أحدثالستعراض 
http://www.dss.virginia.gov/files/division/bp/fs/intr
o_page/income_limits/income_limits.pdf   

ع�  SNAPعند الحصول ع� االعتماد، ُتحّمل مخصصات 
كبطاقة الخصم   EBTتبدو بطاقة  كل شهر،  EBTبطاقة 

ها من  ا المبا�ش و�مكن استخدامه ي متاجر البقالة أو غ�ي
�ف

ي تح
زوروا "إدارة  . للتقدم بطلبEBTمل شعار األما�ن اليت

نت المحل�ة، أو  الخدمات االجتماع�ة"  من خاللع�ب اإلن�ت
 الرابط: 

https://commonhelp.virginia.gov/access/ 
 
  

http://www.dss.virginia.gov/files/division/bp/ea/intro_page/forms/032-03-0661-08-eng.pdf
http://www.dss.virginia.gov/files/division/bp/ea/intro_page/forms/032-03-0661-08-eng.pdf
http://www.dss.virginia.gov/files/division/bp/fs/intro_page/income_limits/income_limits.pdf
http://www.dss.virginia.gov/files/division/bp/fs/intro_page/income_limits/income_limits.pdf
https://commonhelp.virginia.gov/access/
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ل�ةالرعا�ة خدمات  قدمو م ن جين�ا الم�ن  �شمال ف�ي
ي  العنوان مزود الخدمة

ويف  CSBمجالس  الخدمات المزودة الهاتف الموقع اإلل��ت
 المتعاقدة

Alexandria City 
CSB 

720 North Saint Asaph St., 
Suite 103 
Alexandria, VA  22314 

www.alexandriava.gov/CSB 703:746-3400 ل�ة ف  أل�ساندر�ا م�ف

Chimes 3951 Pender Dr., Suite 120 
Fairfax, VA  22030 

www.chimesva.org 703:267-6558 ل�ة ف فا�س م�ف  ف�ي
 أل�ساندر�ا

Community 
Concepts, Inc. 

14000 Crown Court, Suite 
206 Woodbridge, VA  
22193 

www.Comconinc.net 703:680.5127 ل�ة ف فا�س م�ف  ف�ي
 أل�ساندر�ا

Community Living 
Alternatives 

9401 Lee Hwy, Suite 406 
فا�س  VA  22031 ,ف�ي

www.cla-va.org 703:352-0388 ل�ة ف فا�س م�ف  ف�ي
 أل�ساندر�ا

 آرلنغتون
Community 
Residences 

14160 Newbrook Dr.  
Chantilly, VA  20151 

www.communityresidence
s.org 

ل�ة 703:842-2300 ف  م�ف
ل�ة ف  وسائل دعم م�ف

فا�س  ف�ي
 أل�ساندر�ا

 آرلنغتون
Community 

Systems, Inc. 
8136 Old Keene Mill Road,  
Suite B300,Springfield, VA  
22152 

www.communitysystems.o
rg 

ل�ة 703:913-3150 ف  م�ف
 مع�شة مستقلة

فا�س  ف�ي
 آرلنغتون

Elite Healthcare 
Services LLC 

ل�ة 8083-240:460 ال يوجد  ف  أل�ساندر�ا م�ف

Estelle Place/Jireh 
Place LLC 

17290 River Ridge Blvd.  
Woodbridge, VA  22191 

www.estelleplacellc.com 703:221-9600 ل�ة ف  م�ف
 
 

  أل�ساندر�ا

Gabriel Homes PO Box 710207 Herndon, 
VA  20171 

www.gabrielhomes.org 703:476-1592 ل�ة ف فا�س م�ف  ف�ي
 

Hartwood 
Foundation 

3702 Pender Dr., Suite 410 
Fairfax, VA  22030 

www.hartwoodfoundation.
com 

ل�ة 703:273-0939 ف   م�ف
ل�ة ف  وسائل دعم م�ف

فا�س  ف�ي
 أل�ساندر�ا

Heritage House of 
Virginia 

1075 Garrisonville Rd.,  
Suite 109  
Stafford, VA  22556 

www.hhofva.com 540:657-9399 ل�ة ف فا�س م�ف  ف�ي

Jewish Foundation 
for Group Homes 

1500 East Jefferson 
St. Rockville, MD  20852 

www.jfgh.org 240:283-6000 ل�ة ف  م�ف
 

فا�س  ف�ي

Job Discovery Inc. 10345 Democracy 
Lane Fairfax, VA  22030 

www.jobdiscovery.org 703:385-0041 ل�ة ف فا�س م�ف  ف�ي
 أل�ساندر�ا

 آرلنغتون
Langley Residential 

Support Services 
2070 Chain Bridge Rd.,  
Suite G55 
Vienna, VA  22182 

www.langleyresidential.org 703: 893-0068 ل�ة ف  م�ف
ل�ة ف  وسائل دعم م�ف

فا�س  ف�ي

 
  

http://www.alexandriava.gov/CSB
http://www.chimesva.org/
http://www.comconinc.net/
http://www.cla-va.org/
http://www.communityresidences.org/
http://www.communityresidences.org/
http://www.communitysystems.org/
http://www.communitysystems.org/
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.com/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D15391582098676791951%26q%3DEstelle%2BPlace%2BLLC%26iwloc%3DA%26gl%3DUS%26hl%3Den
http://www.estelleplacellc.com/
http://www.gabrielhomes.org/
http://www.hartwoodfoundation.com/
http://www.hartwoodfoundation.com/
http://www.hhofva.com/
http://www.jfgh.org/
http://www.jobdiscovery.org/
http://www.langleyresidential.org/
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Lutheran Family 
Services 

10467 White Granite Dr. 
Office #6, Oakton, VA  

فا�س  571-328-5835   ف�ي

Estelle Place/Jireh 
Place LLC 

17290 River Ridge Blvd.  
Woodbridge, VA  22191 

www.estelleplacellc.com 703:221-9600 ل�ة ف  م�ف
 
 

  أل�ساندر�ا

Gabriel Homes PO Box 710207 Herndon, 
VA  20171 

www.gabrielhomes.org 703:476-1592 ل�ة ف فا�س م�ف  ف�ي
 

Hartwood 
Foundation 

3702 Pender Dr., Suite 410 
Fairfax, VA  22030 

www.hartwoodfoundatio
n.com 

ل�ة 703:273-0939 ف   م�ف
ل�ة ف  وسائل دعم م�ف

فا�س  ف�ي
 أل�ساندر�ا

Heritage House of 
Virginia 

1075 Garrisonville Rd.,  
Suite 109  
Stafford, VA  22556 

www.hhofva.com 540:657-9399 ل�ة ف فا�س م�ف  ف�ي

Jewish Foundation 
for Group Homes 

1500 East Jefferson 
St. Rockville, MD  20852 

www.jfgh.org 240:283-6000 ل�ة ف  م�ف
 

فا�س  ف�ي

Job Discovery Inc. 10345 Democracy 
Lane Fairfax, VA  22030 

www.jobdiscovery.org 703:385-0041 ل�ة ف فا�س م�ف  ف�ي
 أل�ساندر�ا

 آرلنغتون
Langley Residential 

Support Services 
2070 Chain Bridge Rd.,  
Suite G55 
Vienna, VA  22182 

www.langleyresidential.or
g 

ل�ة 893-0068 :703 ف  م�ف
ل�ة ف  وسائل دعم م�ف

فا�س  ف�ي

L’Arche of Greater 
Washington, DC 

2474 Ontario Road NW 
Washington, D.C.  20009 

www.larchewashingtondc
.org 

ل�ة 202:436-1133 ف  آرلنغتون م�ف

Pathway Homes 10201 Fairfax Blvd, 
Suite 200 
Fairfax, VA  22030 

www.pathwayhomes.org 703:876-0390 �ل ف  ةوسائل دعم م�ف
 مدعومةمع�شة 

فا�س  ف�ي

Resources for 
Independence of 

Virginia 

10340 Democracy Lane,  
Suite 103Fairfax, VA  22030 

www.sunrisegroup.org 703:218-1800 ل�ة ف  م�ف
ل�ة ف  مكفولة م�ف

ل�ة ف  وسائل دعم م�ف

فا�س  ف�ي
 أل�ساندر�ا

 آرلنغتون

St. John’s 
Community 

Services 

7611 Little River Turnpike 
Suite 203 West 
Annandale, VA 22003 

www.sjcs.org 703:914-2755 ل�ة ف   م�ف
ل�ة ف  وسائل دعم م�ف

فا�س  ف�ي
 آرلنغتون

Volunteers of 
America 

12940 Harbor View Drive 
Woodbridge, VA 22192 

www.voachesapeake.org 703:497-9320 ل�ة ف  م�ف
ل�ة ف  وسائل دعم م�ف

 آرلنغتون

 
 

ل�ةمزودي الخدمات المجتمع�ة وال�مكن أن تجدوا قائمة شاملة ب** ف جين�ا ا م�ف  يتعاقدونال  همل�ن- لذين �خدمون منطقة شمال ف�ي
ي من خالل موقعنا  -المحل�ة CSBsمع "مجالس الخدمة المجتمع�ة" 

ويف   اإلل��ت
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/ 

ف ع� تلك القائم ف الخاص أو السداد من مال خاص. تصفحوا  Medicaidة قد �قبلون تم��الت هؤالء المزودين المدرجني أو التأمني
ي للحصول ع� الم��د من التفاص�ل. 

ويف  الموقع اإلل��ت
  

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.com/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D15391582098676791951%26q%3DEstelle%2BPlace%2BLLC%26iwloc%3DA%26gl%3DUS%26hl%3Den
http://www.estelleplacellc.com/
http://www.gabrielhomes.org/
http://www.hartwoodfoundation.com/
http://www.hartwoodfoundation.com/
http://www.hhofva.com/
http://www.jfgh.org/
http://www.jobdiscovery.org/
http://www.langleyresidential.org/
http://www.langleyresidential.org/
http://www.larchewashingtondc.org/
http://www.larchewashingtondc.org/
http://www.pathwayhomes.org/
http://www.sunrisegroup.org/
http://www.sjcs.org/
http://www.voachesapeake.org/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/housing-toolkit/
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ن المستقبل: التخط�ط لإلرث  تأمني
وصناديق االئتمان المخصصة لذوي 

 االحت�اجات الخاصة
ي ع� 

، أما الذين لديهم أبناء اآلباء واألمهات كتابة وص�ة كلينب�ف
�عانون إعاقة ف�حتاجون إل�شاء صندوق ائتمان لذوي االحت�اجات 

 الخاصة لحما�ة أي مخصصات حكوم�ة قد يتلقاها األبناء. 
 

ب من إتمام عامه الإذا   (سن الرشد)،  18كان أي من أبنائكم �ق�ت
ي ن�ع من الدع

ي إذا كان �حتاج ف��ما عل�كم أن تفكروا �ف
م القانويف

ي اتخاذ القرارات الطب�ة والمال�ة والقانون�ة أو إذا كان 
مساعدة �ف

ا لتلك المساعدة. (انظروا الملحق التا�ي �شأن فهم  س�ظل محتاج�
 السلطة القانون�ة) . 

 
 الوص�ةكتابة 

ف�ما �خص ك�ف�ة بالغة األهم�ة لضمان تحقيق رغباتكم الوص�ة 
وفاتكم ولمن تؤول. إذا كان أحد أبنائكم  توز�ــــع موجوداتكم بعد 

ي إعاقة، تتضاعف أهم�ة الوص�ة. ابحثوا عن محاٍم متخصص 
�عايف

ي التخط�ط لذوي االحت�اجات الخاصة؛ فسيتمكن من تناول 
�ف

المتفردة ألبنائكم الذين �عانون إعاقة ولن �غامر  االحت�اجات
ف اإلخوة واألخو أو  هممخصصاتب ات و�ق�ة بخدماتهم أو بالعالقة بني

ي 
ويف ف ع� موقعنا اإلل��ت األهل. *�مكنكم أن تجدوا قائمة بالمحامني

ي "دل�ل مزودي الخدمات" (
 ع�ب الرابط )Provider Directory�ف

https://thearcofnova.org/directory/ 
ء العد�د من الوصا�ا صناديق ائت ي

مان أ��ة لتجنب بينما ُتن�ش
هم، إال خدماتأو ب األبناء ممن �عانون إعاقةالمغامرة بمخصصات 

ذوي صندوق ائتمان أنكم تحتاجون إل�شاءصندوق منفصل �س� 
 (انظروا أدناە).  االحت�اجات الخاصة

 
 مراجعة المستف�دين

ذوي االحت�اجات الخاصة ل�كون  ائتمان صندوق إل�شاءباإلضافة 
ا  ي ل�م أ�ض�

ي أورثتها الوص�ة، ينب�ف
المستف�د و�تل�ت األموال اليت

عت�ب خارج لموارد ا منالمستف�دين  �سم�ةمراجعة 
ُ
ي ت

اليت
 : ا فيه ، بما الوص�ة

 
ف الح�اة الذي يوفرە رب العمل (إذا كان كال الوا لدين �عمل تأمني

ف توفرە له  التحقق منوا من ، فتأ�دالوظ�فة ولد�ه تأمني
ف الح�اة الخاصة �ال التأمينَ لالمستف�دين  )، و�والص تأمني ف ني

ا، تحققوا من المستف�دين ل( ، وحسابات �ل البوالص)مجدد�
و  401Kو  *Roth IRA، بما فيها حسابات الشخص�ةالتقاعد 
403(b)�باإلضافة إ ، SEP Plans*  و Thrift Savings Plans* 

الجار�ة واالدخار وحسابات السم�ة وسندات الحسابات الشخص�ة و 
 االدخار. 

 
ف تعينون صندوق ائتمام ذوي  تحروا الح�طة والحذر حني

ي 
االحت�اجات الخاصة كمستف�د من أي من حساباتكم للتقاعد (اليت

ء صندوق ائتمان ذوي  ي
ي ُتن�ش

بجوارها عالمة *)، الوث�قة اليت
وق ائتمان صندكان االحت�اجات الخاصة (سواًء كانت وص�ة أو  

ألن ت�ح بأن صندوق االئتمان هو "صندوق قائم بذاته) تحتاج 
ي التوز�عات من حسابات التقاعد. 

" بغرض تل�ت  ائتمان ترا��ي
 
ا  18بمجرد أن يبلغ أبناؤكم الذين �عانون إعاقة تتحرك األمور ( عام�

وط األهل�ة ي  و�ستوفون �ش
.  SSIمخصصات  لتل�ت ف بصفتهم بالغني

ا،  18بعد سن  �مكن للشخص البالغ الذي يتل�ت  مخصصات عام�
SSI  ف 2,000 ال ت��د ق�متها عنأن �متلك موجودات $، وعادًة حني

ي يرث أي شخص حساب تقاعد 
ي تل�ت

دفعات مال�ة دور�ة من  يبدأ �ف
ا ما �جردە من أهليتهالحساب،  ي الحصول ع�  األمر الذي غالب�

�ف
 ). Medicaidو  SSIمخصصات مثل 

 
ي أن إذا رغب األخوة وا

هم من األهل أو األصدقاء �ف ألخوات أو غ�ي
كوا ألحبائكم بعض المال، تأ�د ورةمن إخبارهم  وا ي�ت �سم�ة  ب�ف

ل�كون المستف�د، صندوق ائتمان ذوي االحت�اجات الخاصة 
 وأعطوهم اإلسم المضبوط لصندوق االئتمان وتار�ــــخ إ�شائه. 

 
 )SNTائتمان ذوي االحت�اجات الخاصة (صناديق 

ا ما ُ�س� 
�
�سمح صناديق ائتمان ذوي االحت�اجات الخاصة (أح�ان

بتوف�ي ما �لزم صناديق ائتمان المخصصات التكم�ل�ة) لألهل 
 لضمان االستقرار الما�ي ألحبائهم الذين �عانون إعاقة. بما 

ً
مستقب�

ا صارمة ع�  أن بعض برامج المخصصات الف�درال�ة تفرض قيود�
مواردە، فإنه قد يتجرد أبنائكم من موجودات المستف�د وع� 

ا غ�ي متوقع أو 
�
 إرث

ً
األهل�ة للحصول ع� مخصصات إذا تلقوا مث�

عوائد من دعوى قضائ�ة، إال أن القانون �سمح لألهل ب��شاء 
) والذي �مكن أن SNTصندوق ائتمان ذوي االحت�اجات الخاصة (

�عمل بمثابة مخزن لإلرث واألسهم والممتل�ات والتس��ات 
ها من الموجودات  خسارة المخصصات  دونالتأمين�ة وغ�ي

 الحكوم�ة. 
 

ي إعاقة إذا 
"دخل مخصصات تل�ت أحد أفراد األ�ة الذي �عايف

) " ي جعلهم كنتم (أو   Medicaid) و SSIالضمان التكم��ي
تفكرون �ف

إ�شاء  حينها ُ�عد يتقدمون للحصول ع� تلك المخصصات)، 
ورة واجبةاصة صندوق ائتمان ذوي االحت�اجات الخ فتلك ، �ف

ط أال ت��د ق�مة موجودات أحبائكم عن  امج �ش�ت $ 2,000ال�ب
ف لها.   ل�ظلوا مؤهلني

 
ا أي دخل أو موجودات من أجل  من أنهم ال �مل�ونبالرغم  حال��

، إال أنه )SSDIبرنامج "دخل الضمان االجتما�ي لذوي اإلعاقات" (
ا إعداد صندوق  SSDI�جوز لألفراد الذين يتلقون مخصصات  أ�ض�

ائتمان ذوي االحت�اجات الخاصة لطرف أول (انظروا أدناە) 
 ألغراض إدارة األموال. 

 
 
 
 

https://thearcofnova.org/directory/
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 نوعان من صناديق االئتمان
صناديق أغلب صناديق ائتمان ذوي االحت�اجات الخاصة �ي 

 أ�شأها الوالدان (صناديق ائتمان �مولها األهل) ائتمان طرف ثالث
 The Arc ofمثل - دفة لل��ــحأو منظمة مرخصة غ�ي ها

Northern Virginia-  من أجل أبنائهم الذين �عانون إعاقة. عادًة
ما ُ�س� الشخص الذي أ�شأ صندوق االئتمان "ُمتّ�ف" 

)Settlor( والذي اختار أن �جعل بعض موجوداته الشخص�ة 
ي إعاقة). 

 متاحة لصالح المستف�د (الشخص الذي �عايف
 

ئتمان تلك بينما اليزال الوالدين ع� ق�د تم��ل صناديق اال �جوز 
الح�اة، ف�مكنكم المساهمة فيها بينما ال تزالون ع� ق�د الح�اة أو 
�مكنكما تم��لها عقب وفاة أحد الوالدين أو كالهما أو األصدقاء أو 

ف ع� الح�اة أو ب...إلخ ب�رث أو ب تح��ل ما�ي من بول�صة تأمني
 صندوق ائتمان آخر. 

 

(ذات�ة التم��ل أو ذات�ة التس��ة)  ائتمان طرف أولصناديق 
أحد األجداد أو و�ي أو أمر  المستف�د أو أحد الوالدين أو  ُينشؤها 

ي إعاقة. مصادر التم��ل 
محكمة، وتمولها موارد تعود لشخص �عايف

الشائعة لصناديق ائتمان الطرف األول �ي التس��ات المه�كلة 
، lump-sumمبالغ الدفعة الواحدة (و  ) من الضمان االجتما�ي

ف ممن  ونفقة الطفل المخصصة غ�ي القابلة للنقض لألبناء البالغني
 Survivor( "مخصصات الورثة"�عانون إعاقات، باإلضافة إ� 

Benefits(  ع�ي واإلرث
�
ةً  الذي أ بط��ق الخطأ للفرد الذي  مبا�ش

ي إعاقة. 
 �عايف

 

�مكن االضطالع بال�ث�ي من األمور القانون�ة مع محام له بينما 
ي لتتطلب  SNTخلف�ة عامة، إال أن صناديق 

معقدة بما �ك�ف
ي االحت�اجات الخاصة  أو محاٍم  ضليع استخدام محاٍم 

متخصص �ف
ي هذا الن�ع من صناديق االئتمان 

ي اإلعاقات و�ف
ة واسعة �ف ذو خ�ب

ا.   تحد�د�
 

 صندوق ائتمانإعداد 
ي 

�مكن إ�شاء صناديق ائتمان ذوي االحت�اجات الخاصة و�نب�ف
ي أبكر وقت ممكن كجزء من تخط�ط الوالدين 

بصفة إ�شاؤها �ف
 لإلرث. عامة 

 

تاجون لدفع رسوم إلعداد صندوق االئتمان من الخ�ار�ن، ستحألي 
ور�ما لغرض إدارة التم��الت، وال يتطلب برنامج "صندوق ائتمان 

 The Arc of Northernذوي االحت�اجات الخاصة" التابع لـ 
Virginia  .حد أديف للود�عة 

 

 تم��الت صناديق االئتماناستخدامات 
ةً   للمستف�د، ح�ث عادًة ال تتوزع تم��الت صناديق االئتمان مبا�ش

أن هذا قد �غامر ببعض المخصصات الحكوم�ة، ل�ن عادًة ما 
ل�ستف�د منها ُتّ�ف ألطراف أخرى توفر السلع والخدمات 

المستف�د و�ستمتع بها. كذلك �مكن استخدام تم��الت صندوق 

االئتمان لمجموعة متنوعة من اإلنفاقات المحسنة للح�اة، دون 
 الحكوم�ة. مخصصات اللحصول ع� لالمخاطرة بأهل�ة أحبائكم 

 إل�كم بعض األمثلة: 
 . التعل�م والدروس الخصوص�ة •
 الشخص�ة لألمور الطب�ة ولألسنان. التكال�ف  •
اء مركبة) •  . وسائل النقل والمواصالت (شاملة �ش
ف الس�ص�انة  •  ارة. المركبات وتأمني
 مواد من أجل هوا�ة أو �شاطات ترفيه�ة.  •
ان. رحالت وعطالت وفنادق  •  وتذا�ر ط�ي
 �سل�ات مثل السينما أو مبار�ات ال�رة.  •
ون�ات.  •  الحواسب وألعاب الف�ديو واألثاث واإلل��ت
فة.  •  التدر�بات أو المنافسات ال��اض�ة المح�ت
 االحت�اجات الغذائ�ة المتخصصة.  •
 الملبس.  •
 ). SSIقد �خفض مخصصات كان ذا  حيت إ( مسكنالتكال�ف  •
 القائمة واسعة وشاملة!  •

 

ن بالت�ف   صفة األمني
ف ع� موجودات صندوق االئتمان  ف هو الشخص الذي ُ��ش األمني

ندوق االئتمان بما �شمل االستثمار، ص توز�ــــع تم��الت و�دير 
�ب�ة، تح��ر الش�كات،  تقد�م إقرارات الحساب واإلقرارات ال�ف

ف الم�وفات.   Keyهو  The Arc of Northern Virginiaأمني
Private Bank بينما تدير مؤسسة ،The Arc  صناديق االئتمان

ا بيوم. ُتعد المشورة القانون�ة  وتتو� عالقات العمالء يوم�
ا بالغ األهم�ة لألمناء الذين �ديرون  فة أمر� واالستثمار�ة المح�ت

 صندوق ائتمان لذوي االحت�اجات الخاصة بأنفسهم. 
 

 The Arc of Northernلصناديق االئتمان الُمنشأة مع بالنسبة 
Virginia  عبء إدارة  كل من األهل والمستف�د ال �حملون، فإن

ف ع� صندوق االئتمان  صندوق االئتمان ذاك. يؤدي طاقم العاملني
 Keyعالقات العمالء، بينما يتو� �تولون كل المهام اإلدار�ة و 

Bank   .كل الواجبات االئتمان�ة واالستثمار�ة 
 

،  للم��د من المعلومات عن االضطالع ف �لبصفة األمني ف  �مكنكم ت�ف
ي من خالل الرابط: 

 كت�ًب مجايف
http://www.specialneedsalliance.org/free-trustee-
handbook 
 

لتعرفوا الم��د عن "صندوق ائتمان ذوي االحت�اجات الخاصة" 
، زوروا The Arc of Northern Virginiaالذي تقدمه 

https://thearcofnovatrust.org/  ،" أو اتصلوا بـ"ت�ا مارس��ي
لتحصلوا ع�  الخاصة"مديرة "صناديق ائتمان ذوي االحت�اجات 

 استشارة مجان�ة: 
Tia Marsili  
Director of Special Needs Trusts 
tmarsili@thearcofnova.org  

http://www.specialneedsalliance.org/free-trustee-handbook
http://www.specialneedsalliance.org/free-trustee-handbook
https://thearcofnovatrust.org/
mailto:tmarsili@thearcofnova.org
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: أو ع�ب  ي
ويف   الموقع اإلل��ت

http://thearcofnovatrust.org/make-an-
appointment/ 
 

  

 نا�برنامج المُ 
ف تتقدمون للحصول ع�  هل تواجهكم المشكالت حني
ان�ة أو عند البحث عن منفذ  ف المخصصات أو عند تط��ر م�ي

التعرف ع� خ�ارات المسكن ألحبائكم الذين اجتما�ي أو عند 
 �عانون إعاقة؟

إذا كنتم قد أ�شأتم "صندوق ائتمان ذوي االحت�اجات الخاصة" 
"ُمنا� فإن  The Arc of Northern Virginiaلدى 

) التابع لنا متواجد Beneficiary Advocateالمستف�د" (
لتقد�م المساعدة ف�ما يتصل بتلك المسائل و�ال�ث�ي من المسائل 

  120، داخ�ي 1119-208-703األخرى. اتصلوا ع� الرقم 
للحصول ع� الم��د من المعلومات عن الموارد المتوفرة من 

ي �مكن دفعها من خالل هذە الخدمة. ُتطبق رسوم بالساع
ة، واليت

 خالل صندوق االئتمان. 

 
 ABLEحسابات 

�ي أداة إضاف�ة �مكن استخدامها من أجل بعض  ABLEحسابات 
األشخاص الذي �عانون من إعاقات وألهلهم؛ وذلك للتوف�ي من 

ا لألهل�ة.  م وفق� ي ُتقدَّ
 أجل المستقبل أثناء حما�ة المخصصات اليت

 
األم���ي قانون "تحقيق ح�اة أفضل" سن ال�ونجرس 

)Achieving a Better Life Experience ي أواخر عام
) �ف

، والذي �سمح للوال�ات ب��شاء حسابات توف�ي تتمتع بمزا�ا 2014
ي 

ف �عانون إعاقات؛ وذلك من أجل نفقاتهم اليت �ب�ة ألفراد معينني �ف
ي �عانونها. باإلضافة إ� ذلك، فإن تل

ك تتصل باإلعاقة اليت
ي 

ي االعتبار عند تحد�د األهل�ة لتل�ت
 �ف

ً
التم��الت ال تؤخذ عامة

) " ) وذلك لما SSIمخصصات برنامج "دخل الضمان التكم��ي
، ومخصصات Medicaid$، ومخصصات 100,000أقصاە 

 ف�درال�ة أخرى ُتقّدم ألصحاب الموارد المحدودة. 
 

محل "صندوق ائتمان ذوي االحت�اجات  ABLEال تحل حسابات 
ا إ�  الخاصة الذي �موله األهل"، ل�ن �مكن استخدامهما جنب�

ي حساب 
إال  ABLEجنب. ال �جوز استخدام األموال الموجودة �ف

ي تتصل باإلعاقة" (
 Qualifiedمن أجل "النفقات المسموحة اليت

Disability Related Expenditures�ة ). تتشابه السمات الرئ�س
مع سمات "صناديق ائتمان الطرف األول" أو  ABLEلحسابات 

ي كونها تتطلب الرد لـ 
"صناديق االئتمان ذات�ة التم��ل" �ف

Medicaid  .عند وفاة المستف�د 
 

" زوروا ABLEللتعرف ع� الم��د عن "حسابات 
www.ablenlc.org ف "صناديق ائتمان ، والست�ضاح االختالفات بني

" زوروا الموقع ABLEذوي االحت�اجات الخاصة" و"حسابات 
ي المخصص لصناديق ائتمان 

ويف  The Arc of Northernاإلل��ت
Virginia  من خالل الرابط 

https://thearcofnovatrust.org/pooled-trusts/abel-
accounts/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

http://thearcofnovatrust.org/make-an-appointment/
http://thearcofnovatrust.org/make-an-appointment/
http://www.ablenlc.org/
https://thearcofnovatrust.org/pooled-trusts/abel-accounts/
https://thearcofnovatrust.org/pooled-trusts/abel-accounts/
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 اإللمام بالسلطة القانون�ة
ي األهل لتحد�د مدى االحت�اج للوصا�ة ولتحد�د 

ا ما �عايف غالب�
ها من صور السلطة القانون�ة، وخاصة ف�ما  ق�متها، وكذلك غ�ي
يتصل بـ"حما�ة الشخص"، ل�ن تحد�د ما �الئم هو أمر يتوقف 

ا أن نتذكر أن الوصا�ة ع� الشخص نفسه.  من المهم جد�
ة ع� قطعة من والتداب�ي المشابهة �ي مجرد سلطة قانون�

ا، ل�نها قد  ا من أن �فعل شيئ� الورق، فال �مكنها أن تمنع شخص�
ي "تنظ�ف" بعض المشكالت المال�ة. 

 تكون مف�دة �ن
 

جين�ا"�قدم  ي بف�ي
 Disability Law Center( "مركز اإلعاقة القانويف

of Virginia (www.dlcv.org  ي معلومات ع�ب مو
ويف قعه اإلل��ت

ف خ�ارات السلطة القانون�ة المتباينة،  ف�ما �خص المفاضلة بني
�لها لتكتبوا وثائقكم الخاصة ف  بأنفسكم وكذلك �قدم قوالب �مكن ت�ف

 مثل التوك�ل الرس�ي والتوجيهات الطب�ة. 
  

ف المحاولة ودعم اتخاذ القرار  �ث
ت  ف األعوام القل�لة الماض�ة حركة تتحدث عن خالل انت�ش "�ش

ا Dignity of Riskالمحاولة" ( ) وهو الخ�ار الذي نمتل�ه جم�ع�
التخاذ القرارات، المفهوم ببساطة هو أن جميع الناس �حتاجون 
ا نتعلم من خالل  ي اتخاذ بعض القرارات، وأننا جم�ع�

للمساعدة �ف
 �عتمد العد�د من األشخاص الذين ال  ،اتخاذنا لقرارات سيئة

ً
مث�

ف أو �عانون من اإلعاق �بيني ف ال�ف ات البدن�ة النمائ�ة ع� المحاسبني
�ة بمصطلحات �س�طة  ع� األطباء ليوضحوا لهم القرارات المص�ي

" دعم اتخاذ القرار�مكنهم فهمها، ُ�س� هذە الفكرة "
)Supported Decision Making(و�وجد حركة عالم�ة ، 

متنام�ة نحو هذە الس�اسة. ُ�شكل ف��ق من الناس الذين يهتمون 
ي إعاقة  "دائرة دعم" و�طلب منهم 

ألمر الشخص الذي �عايف
ا ل�ساعدوە ع� الفهم وع� اتخاذ  الشخص أن يتعاونوا س���

ا من الحقوق القانون�ة، ل�نه 
�
القرارات، ال يتطلب هذا األمر حرمان

ي ف��ق دعم و��� وس�لة لت
نم�ة القدرة ع� اتخاذ القرار وع� يبيف

ا ما  االستقالل�ة بمرور الوقت، إنها خدمة بال مقابل وهو غالب�
تفعلونه بالفعل، ل�ن دعم اتخاذ القرار ال �خول الف��ق أي سلطة 
قانون�ة للتحدث بالن�ابة عن الفرد أو للتجاوز عن قراراته. �مكنكم 

واستعراض التعرف ع� الم��د عن "دعم اتخاذ القرار" 
ون�ة عن هذا الموض�ع من خالل الرابط ات اإلل��ت  المحا�ف

http://supporteddecisionmaking.org/  
 

ف المحاولة" التفهم أنه ال بأس من اتخاذ بعض  ي "�ش
كما �عيف

ا مسم�ح لنا بذلك، وغالب�  ا �ي أفضل القرارات السيئة، فنحن جم�ع�
ط��قة نتعلم بها. يتعلم العد�د من الناس من إنفاق ال�ث�ي من 

، و�تعلمون من ز�ادة الوزن ومن  المال أنه �صعب سداد الفوات�ي
المتاعب الصح�ة أنهم قد أ�لوا أ��� من الالزم، إنه حق مخول ل�ل 

ي لألشخاص الذين �عانون إعاقات 
الناس و�مارسونه كل يوم. ينب�ف

هم نفس الفرص التخاذ القرارات وللتعلم من خالل أن تتسيف ل

ي 
العواقب الطب�ع�ة ومن خالل ف��ق الدعم ك�ف�ة تناول األمور �ف

 المرة التال�ة. 
 

ن البدائلخ�ارات   السلطة القانون�ة: المفاضلة بني
ف و�ي أو قّ�م  ي أن �كون اللجوء لتعيني

. انظروا ينب�ف هو المالذ األخ�ي
ي الصفحة 

وا ع� قائمة بخ�ارات السلطة لتحصل 33المخطط �ف
القانون�ة ووصف كل منها. �جب ع� مقد�ي االلتماسات بالوصا�ة 

تقد�م الدل�ل و�جب أن �قرر قاض� أن الفرد "فاقد لألهل�ة" من 
 ح�ث اتخاذ قرارات معينة. 

 
ذلك، إذا لم ُ�عت�ب الشخص "فاقد األهل�ة" ل�نه ال يزال برغم 

�حتاج للمساعدة، ف�جوز للفرد وأهله اخت�ار العد�د من الخ�ارات. 
اوح تلك البدائل من استئجار "مقدم خدمة" (والذي ال �ملك  ت�ت
أي سلطة قانون�ة التخاذ أي قرار) إ� إعطاء شخص موثوق ف�ه 

) Durable Power-of-Attorney(شامل و توك�ل رس�ي عام 
بح�ث �جوز لهذا الشخص اتخاذ قرارات تعل�م�ة وطب�ة وقانون�ة 
 فرد �حتاج لبعض المساعدة قد �مكنه توقيع "توك�ل 

ً
ومال�ة. مث�

" أو "توجيهات طب�ة مسبقة" بتعيينكم أنتم أو أحد األهل  رس�ي
ي اتخاذ القرارات. 

 بصفة وك�له �ف
 

 الرس�ي التعل��ي التوك�ل 
�شأن نقل  )IEP teamتحدثوا إ� ف��قكم لخطة التعل�م الفرد�ة (

ي 
؛ فهذا الخ�ار ُيب�ت ي كتابة توك�ل رس�ي تعل��ي

حقوقكم وفكروا �ف
 " ي اتخاذ القرار. �كون "الممثل التعل��ي

ا �ف الطالب متحكم�
)Educational Representative هو أحد الوالدين أو أحد (

ف الم هم من البالغني ف باتخاذ قرارات تعل�م�ة األهل أو غ�ي خولني
بالن�ابة عن طالب بالغ. تجدون الم��د عن نقل الحقوق بالنسبة 

 للطالب الذين �عانون إعاقات من خالل الرابط
www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/tra
nsfer_rights_students_disabilities.pdf. 
 

 التوجيهات الطب�ة
) Advance Directive�ساعدكم وث�قة "التوجيهات المسبقة" (

 إذا فقدوا 
ً

ي االستعداد لما قد �حدث مستقب�
و�ساعد أبنائكم �ف

ة أو ع� التعب�ي   عن رغباتهم. القدرة ع� اتخاذ قرارات مستن�ي
�مكن لوك�ل (أحد الوالدين أو أحد األقارب أو شخص آخر بالغ 

ورة مع  موثوق ف�ه) اتخاذ قرارات تخص الرعا�ة الصح�ة عند ال�ف
ي اتخاذ قرارات اليزالون قادر�ن ع� 

السماح لألفراد بالحق �ف
اتخاذها. توجد عدة سبل ل�تابة "التوجيهات المسبقة": �مكن أن 

 نماذج ع�ب الرابط: تجدوا أمثلة ل
http://www.virginiaadvancedirectives.org/picking-an-
ad-form.html 

�مكنكم أنتم وأبناؤكم التحدث للطب�ب �شأن كتابة "توجيهات 
مم وث�قة "التوجيهات مسبقة"، كما �مكنكم استئجار محاٍم لُيت

ي حضور 
المسبقة"، عند االنتهاء من كتابتها، �جب توق�عها �ف

جين�ا التوثيق لدى كاتب عدل، ل�نها  شاهَدين، وال تتطلب وال�ة ف�ي

http://www.dlcv.org/
http://www.supporteddecisionmaking.org/
http://supporteddecisionmaking.org/
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/transfer_rights_students_disabilities.pdf
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/state/transfer_rights_students_disabilities.pdf
http://www.virginiaadvancedirectives.org/picking-an-ad-form.html
http://www.virginiaadvancedirectives.org/picking-an-ad-form.html
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فكرة طيبة إذا �سيف ل�م هذا، بمجرد حصول�م ع� التوق�عات 
هم  ي ل�م تقد�م �سخ من الوث�قة للوك�ل ولألطباء ولغ�ي

الالزمة ينب�ف
ن األهل الموثوق فيهم. كما �مكنكم �سج�ل "التوجيهات م

نت من خالل الرابط:   المسبقة" ع�ب اإلن�ت
www.virginiaregistry.org 
 

جين�ا).  www.dlcv.org*هذە المعلومات عّدلناها من  ي بف�ي
 (مركز اإلعاقة القانويف

 
 الوصا�ة والقوامة

ف لحما�ة الشخص فاقد  ف المحكمة المحل�ة األوص�اء والقّ�مني تعني
ي المعلومات أو تقي�مها 

األهل�ة، أي الشخص الذي ال �مكنه تل�ت
ي باحت�اجاته الصح�ة وا

حت�اجاته من الرعا�ة بصورة فعالة ل�ي ��ف
والسالمة، أو ل�ي �دير شؤون ممتل�اته وشؤونه المال�ة. ال يوضع 

ي من سوء حكمه ع� 
الشخص تحت الوصا�ة لمجرد أنه �عايف

األمور، ل�ن ألن قدرته ع� فهم الخ�ارات الصالحة واتخاذها 
 معيبة. 

 
ي إعاقة، 

ف الو�ي أو القّ�م أو كالهما لشخص �عايف ا ما يتعني  إال غالب�
أن  )Circuit Courtأنه ال �جوز إال لقاض� "محكمة متنقلة" (

ف و�ي أو قّ�م أو كالهما  �قرر أن الشخص فاقد األهل�ة و�عني
ا  ف و�ي أو قّ�م ل�س أمر� للت�ف ن�ابة عن ذلك الشخص. تعيني

ا، ومن المناسب التعامل مع هذا األمر بمنت� الجد�ة ألن  روتين��
ي 

 مع هذا األمر.  هكذا يتعامل النظام القانويف
 

  الوصا�ةمضمون 
ً

هو أنها تجعل شخص ما (مثل الوالدين) مسؤو�
 عن الشخص الذي ال �مكنه اتخاذ  اتخاذ قرارات قانون�ةعن 

ً
ن�ابة

هذە القرارات بنفسه بصورة كاملة. يتخذ الو�ي قرارات طب�ة 
جين�ا، �مكن  ي وال�ة ف�ي

ها من القرارات االجتماع�ة. �ف وسكن�ة وغ�ي
الوصا�ة لتناسب الفرد، بح�ث تتو� عنه بعض الحقوق ه�كلة 

ي التص��ت). �مكن لمحاٍم 
ي معه البعض اآلخر (مثل الحق �ف

وُتب�ت
ي ص�اغة وصا�ة تناسب 

ي قانون الوصا�ة أن �ساعدكم �ف
متمرس �ف

ي 
الفرد و�سمح ل�م بأن تظلوا منا��ن أق��اء للفرد الذي �عايف

 إعاقة. 
 

كز  ي اتخاذ القرار ع� إدارة شؤون الشخص  القّ�ممسؤول�ة ت�ت
�ف

ي 
المال�ة وشؤون ممتل�اته. تماثل سلطة القّ�م سلطة الو�ي �ف

ا لوضع الشخص فاقد األهل�ة. �جوز  إمكان�ة وضع قيود عليها وفق�
ف و�ي وقّ�م.  ف المحكمة و�ي فقط أو قّ�م فقط أو أن تعني أن تعني

ف من الشباب الذي �عانون  إعاقة، ال �كون بالنسبة ألغلب البالغني
ف سوى و�ي فقط. عادًة ما �متلك البالغ الشاب  وري تعيني من ال�ف

$ من الموجودات، والدخل الوح�د �كون من 2,000ما ال ي��د عن 
SSI  "أو من مكتسبات �مكن عادًة أن �ديرها "ممثل المستف�د

)Representative Payee أو أن �ديرها الفرد بنفسه مع بعض (
جين�ا ع� حدود سلطة الو�ي أو القّ�م المساعدة. ينص قا نون ف�ي

 . ي
 وكذلك ينص عليها أمر القا�ف

 

ي الوصا�ة
 التفك�ي �ن

ي الوصا�ة، 
ف الحفاظ ع� حقوق الشخص �ف  بني

�
�حقق القانون توازنا

ي لث فرجين�ا �ن� و وواجب كوم ةالشخص� يتهالبالغ واستقالل
�ف

لقدرة ال�اف�ة التخاذ القرارات �شأن لحما�ة األفراد الذين �فتقرون 
 أنفسهم أو ممتل�اتهم. 

 
ي 

ا قبل التماس ينب�ف ي اعتبارهم بدائل أقل تقي�د�
لألهل أن �ضعوا �ف

الوصا�ة إذا اعتقدوا أن الفرد قد ال �طابق معاي�ي "فقدان األهل�ة"؛ 
ي الوص

ي لآلباء واألمهات الذين �فكرون �ف
 ا�ة أن يتذكروا: فينب�ف

 
، من المهم أن تعوا أن الوصا�ة  •

ً
ي بصفة عامة

نظام مرن �ن
جين�ا  . ف�ي

 
ا الحت�اجات أبنائكم�مكن  •

�
، تخص�ص الوصا�ات وفق

ي مركز ُمنا�ة قوي. 
 مما �سمح للوالدين بالبقاء �ف

 
وري أن تأخذ كجزء من تلك المرونة،  • ل�س من ال�ن

 أن ، فمن الشائع الوصا�ة كل حقوق الفرد
ً

ا مث� جد�
ي الحصول ع� 

�حتفظ الفرد بحق التص��ت و�الحق �ف
ها من الحقوق.   رخصة ق�ادة وغ�ي

 
ال يزال �مكن ألبنائكم برغم كونهم تحت الوصا�ة،  •

ي اتخاذ القرارات
ن المشاركة �ن �شأن ح�اتهم إ�  البالغني

الحد الذي تمكنهم منه قدراتهم. عادًة ما ينص أمر 
كمة ع� وجوب استشارة الوصا�ة الصادر عن المح

ي الحسبان. 
ي إعاقة وأن تؤخذ رغباته �ف

 الشخص الذي �عايف
 

أبناؤكم مؤهلون للحصول ع� المخصصات �ظل  •
، فلن �فقد أي شخص المخصصات الحكوم�ة الحكوم�ة

؛ فال ُ�حَتَسب دخل الو�ي  ل�ونه تحت وصا�ة و�ي
وموجوداته عند حساب مخصصات الفرد البالغ الذي 

ي إعاقة. 
 �عايف

 
 من الناح�ة المال�ة الوصا�ة  •

ً
ال تجعل الو�ي مسؤو�

 اآلباء عن الشخص الموجود تحت وصايته
ً

. مث�
واألمهات من األوص�اء ل�س عليهم توف�ي الطعام والملجأ 

�شأن  القراراتألبنائهم، ل�نهم مسؤولون عن اتخاذ 
ي 

المكان الذي س�ع�ش ف�ه أبناؤهم وعن ن�ع الرعا�ة اليت
 سيتلقونها. 

 
ال يتحمل المسؤول�ة الرسم�ة عن التبعات لو�ي ا •

القانون�ة المال�ة أو المدن�ة أو الجنائ�ة لمن �قعون 
، فإذا قام فرد تحت الوصا�ة ب��ذاء شخص تحت وصايته

ء ما، فالو�ي غ�ي مسؤول عن التبعات  ي
ما أو إتالف �ش

فلو كان األوص�اء يتحملون التبع�ات القانون�ة  القانون�ة. 

http://www.virginiaregistry.org/
http://www.dlcv.org/
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ا، إال  عن المو� عليهم، لما أراد أي منهم أن �كون وص��
 أن من واجب األوص�اء محاولة إعداد بيئة آمنة للفرد. 

 
ف اآلباء واألمهات أوص�اء، إال أنه �مكن ألحد األقارب  ا ما يتعني � كث�ي

ف أ و أحد األصدقاء أو أن �ضطلع بهذە المهمة، كذلك أحد المحامني
 .  و�ي حكو�ي

 
ي تحد�د ما إذا كانت الوصا�ة خ�ار مناسب ألبنائكم من للمساعدة 
�ف

ف الشباب، استوفوا ب�انات الُمغ��ل ع�ب الرابط  البالغني
http://www.thearcofnova.org/wp-
content/uploads/2011/05/Thinking-about-
Guardianship-checklist-2.pdf 
 

 الحصول على الوصایة
ع� اآلباء واألمهات رفع التماس للحصول ع� الوصا�ة، �جب 

) لدى الوال�ة القضائ�ة Circuit Courtلدى "المحكمة المتنقلة" (
، مما  ف كني ف مش�ت ف الوالدين كوصيني ي �ع�ش فيها الفرد، عادًة يتعني

اليت
ي أو  �سمح ل�ل منهما بالت�ف باستقالل�ة. �جب تقد�م تقي�م طيب

نكم أن تطلبوا نف�ي ألحبائكم �دعم احت�اجهم للوصا�ة، كما �مك
) " ف ف أوص�اء "احت�اطيني ل�حلوا  )Standbyمن المحكمة تعيني

ف ال �عود ب�مكانكم تو�ي الوصا�ة.   محل�م حني
 

ي (عند 
ف المحكمة و�ي قضايئ  guardian adرفع االلتماس، تعني

litem (GAL) وهو محا�ي خصو�ي �جري تعيينه من قائمة ،(
ة حقوق الفرد معَتَمدة، ووظ�فته الرئ�س�ة �ي أن �ضمن حما�

ي إعاقة؛ لهذا �قابل 
الفرد و�تمم له وثائق المحكمة  GALالذي �عايف

ا  ا للمحكمة مبد�� ف�ه رأ�ه ف�ما  و�وضح له حقوقه، كذلك يرفع تق��ر�
ي 

ي الشخص الذي ينب�ف
وري أم ال و�ف ف الو�ي أمٌر �ف إذا كان تعيني

 للمحكمة تعيينه. 
 

ي  GALبعد أن يرفع المحا�ي 
ا، ُتعقد جلسة استماع �ف تق��ر�

المحكمة، وعادًة ما �جب ع� األشخاص الذين سُ�عينون أوص�اء 
ة" حضور الجلسة، و�عد انتهاء الجلسة �ذهبون إ� "كاتب المحكم

)Clerk of the Court الستكمال األوراق الالزمة، �جوز (
ف له و�ي اخت�ار حضور جلسة االستماع أو  للشخص الذي سيتعني

عدم حضورها. عادًة ما �ستغرق الحصول ع� الوصا�ة ما�قرب 
أشهر، والجدير بالذكر أن الو�ي  6أشهر قد تصل إ�  3من 

مات االجتماع�ة" ُمطالب بتقد�م تق��ر سنوي إ� "إدارة الخد
 المحل�ة، وتوفر المحكمة النموذج المطلوب لذلك الغرض. 

 
ها من خ�ارات السلطة  ف بالس�ي للوصا�ة أو غ�ي إذا كنتم مهتمني

) الذي Provider Directoryالقانون�ة، زوروا "دل�ل المزودين" (
للحصول ع� قائمة  The Arc of Northern Virginiaتوفرە 

ف  ف المتخصصني ف والعاج��ن من خالل بالمحامني ي رعا�ة المسنني
�ف

 الرابط
https://thearcofnova.org/directory/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ك��ي تومسون" و"لور�تا و�ل�امز" لعملهما ع� هذا القسم من  نقدم ج��ل الشكر للمحاميتان 1

ي اتخاذ قرار 
ي يواجهها اآلباء واألمهات �ف ي قدمتاها بخصوص المشكالت اليت الدل�ل وللرؤى اليت

الوصا�ة. 

http://www.thearcofnova.org/wp-content/uploads/2011/05/Thinking-about-Guardianship-checklist-2.pdf
http://www.thearcofnova.org/wp-content/uploads/2011/05/Thinking-about-Guardianship-checklist-2.pdf
http://www.thearcofnova.org/wp-content/uploads/2011/05/Thinking-about-Guardianship-checklist-2.pdf
https://thearcofnova.org/directory/
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 تحد�د دور متخذ القرار
 

 مالحظات مسؤول�ات اتخاذ القرار الن�ع
ي إعاقة قرارات بدعم من أهله أو  دعم اتخاذ القرار

يتخذ الفرد الذي �عايف
ة المتصلة بالشأن.  هم من ذوي الخ�ب  غ�ي

www.supporteddecisonmaking.com 

أمر طارئ لخدمات 
ف   حما�ة البالغني

ة المدة ( ا) لمعالجة حالة طارئة أو  15وصا�ة قص�ي يوم�
ي وق�ع حالة طارئة. 

 لتصحيح ظروف تتسبب �ف
ة الخدمات االجتماع�ة" المحل�ة �جب أن تطلب "إدار 

 من "المحكمة المتنقلة" أمر بالوصا�ة المؤقتة. 
توك�ل رس�ي عام 

 وشامل
هما (الوك�ل)  تف��ض مكتوب �ع�ي األب أو األم أو غ�ي
ي إعاقة 

سلطة اتخاذ القرار بالن�ابة عن الفرد الذي �عايف
(األص�ل)، و�جوز للوك�ل أن يت�ف حيت و�ن أصبح 

ا   لألهل�ة.  األص�ل فاقد�

 ال �مكن للوك�ل أن يتجاوز  أي قرارات. 
 ينت�ي التوك�ل إذا ألغاە األص�ل أو إذا مات. 

�قدم األشخاص الذين �عانون إعاقة توجيهات �شأن  التوجيهات المسبقة
ف  ي يتلقاها و�عني

رغباته بالنسبة للرعا�ة الصح�ة اليت
ف ال �كون هو   التخاذ قرارات الرعا�ة الصح�ة حني

ً
وك��

ا بـ"توك�ل قا ا ع� ذلك، وقد �كون ذلك مصح��� در�
) " ي ). Medical Power of Attorneyرس�ي طيب

ي وجود شهود. 
جين�ا توقيع الوثائق �ف  تفرض وال�ة ف�ي

ي الوث�قة. 
 سلطات الوك�ل محددة �ف

 ال �مكن للوك�ل أن يتجاوز أي قرارات. 

توك�ل رس�ي للرعا�ة 
 الصح�ة

(Health Care 
Power of 
Attorney) 

�شبه التوك�ل الرس�ي العام والشامل، ل�نه موجه 
ا للرعا�ة الصح�ة.   ح���

 
اخت�ار الوك�ل الصحيح أمر بالغ األهم�ة، فتأ�دوا من 

أنه �عرف رغبات الفرد وق�مه وتفض�الته وأنه 
ا.  ا ق���  س�كون ُمنا��

ا من اتخاذ أي قرارات للرعا�ة الصح�ة أو  ن شخص�
�
ُ�َم�

ي حالة أصبح الفرد فاقد األهل�ة. كل تلك القر 
 ارات �ف

يتمكن الطب�ب واألهل من معرفة رغبات الفرد ومن 
امها.   اح�ت

يتل�ت المخصصات الحكوم�ة الموجهة لشخص آخر  ممثل المستف�د
 عن استخدام 

ً
ن�ابة عن هذا الشخص، و�كون مسؤو�

ي سداد النفقات المع�ش�ة 
تلك المخصصات �ف

 للمستف�د. 

فرد غ�ي قادر ع� إدارة شؤونه �جب أن �كون ال
 المال�ة. 

ا لمسؤو�ي  ا سن��� �جب أن �قدم ممثل المستف�د تق��ر�
 .  الضمان االجتما�ي

قرارات �شأن أمور مال�ة معينة مثل سداد الفوات�ي أو  قوامة محدودة
 . ي

�ب�ة، ك�فما �حدد القا�ف  تقد�م اإلقرارات ال�ف
 ). Surety Bond�جب أن �قدم القّ�م سند كفالة (

ا لألهل�ة.   �جب أن �كون الفرد فاقد�
ا عن الدخل وعن النفقات.    �جب أن يرفع القّ�م تق��ر�

متضمنة سداد الفوات�ي واستثمار  كل القرارات المال�ة قوامة كاملة
 المال و�يع الممتل�ات. 

 �جب أن �قدم القّ�م سند كفالة. 

ا عن كل المعامالت  ا سن��� �جب أن يرفع القّ�م تق��ر�
 المال�ة. 

ف  و�ي احت�ا�ي  ا حني شخص �سم�ه أمر محكمة بالوصا�ة ل�كون وص��
 .  �موت الو�ي الحا�ي

ف وفاة الو�ي األ  . ال يتو� أي واجبات لحني  سا�ي

قرارات �شأن أمور معينة (مثل الرعا�ة الصح�ة فقط)،  وصا�ة محدودة
، مما �سمح للشخص  ي

ع� النحو الذي �حددە القا�ف
ي اتخاذ كل القرارات األخرى. 

 بالح��ة �ف

ا لألهل�ة.   �جب أن �كون الشخص فاقد�
ا لدي "إدارة الخدمة  ا سن��� �جب أن يرفع الو�ي تق��ر�

 االجتماع�ة". 
يتخذ الو�ي كل القرارات المال�ة والقانون�ة االجتماع�ة  وصا�ة كاملة

 وكل قرارات الرعا�ة الشخص�ة. 
ا لألهل�ة.   �جب أن �كون الشخص فاقد�

ا لدي "إدارة الخدمة  ا سن��� �جب أن يرفع الو�ي تق��ر�
 االجتماع�ة". 
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إضاف�ة ومجموعة األدوات موارد 
ي تقدمها

ون�ة اليت  اإلل��ت
THE ARC OF NOVA 
 

ف من ذوي اإلعاقة" �ي للبالغني ف من  "دل�ل األ�ة للتخط�ط الم�ف
. -إعداد دافنا كروك ف  جوردن و�ار�را دي جا��ف

(A Family Guide to Residential Planning for Adults 
with Disabilities by Dafna Krouk-Gordon & Barbara 
D. Jackins). 

ي توفرها 
ون�ة اليت  The Arcزوروا مجموعة األدوات اإلل��ت

of Northern Virginia  نت من خالل الرابط  ع�ب اإلن�ت
https://thearcofnova.org/housing-toolkit/ 

ها:   للحصول ع� أدوات الدعم التال�ة والم��د غ�ي
 

 لعام مسكنسلسلة مقاطع الف�ديو عن "قسائم خ�ار ال "
2016 . 

 ي الحت�اجات الدعم وال
 . مسكنالتقي�م الذايت

 مسكنملخص احت�اجات ال . 
  ."قائمة المراجعة والتتم�م لـ"دائرة الدعم 
  ان�ة نفقات االنتقال. صح�فة ف  م�ي
  .وضع خطة إنفاق 
  .ك السكن�  أمثلة التفاقات �ش
  ة الذات�ة المخت�ة للمستأجر و . مثال للس�ي ي

 خطابه التع���ف
  .ان�ة ب�ت األ�ة ف  دل�ل م�ي
  .جين�ا ي شمال ف�ي

 أين أجد اإلسكان الم�� �ف
 ي تعمل كمزود لل

ي  مسكنالمنظمات غ�ي الهادفة لل��ــح اليت
�ف

جين�ا.   شمال ف�ي
 قق سكن�ة بعقود إسكان�ة "شSection 8 .جين�ا ي شمال ف�ي

 " �ف
 " من إعداد دل�ل "  The Arc ofالمرافق الشخ�ي

Northern Virginia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  

https://thearcofnova.org/housing-toolkit/
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 المصطلحات م�د 
 

ف  الموجودات:  ي تأمني
الموارد الموجودة لد�ك لتساعدك �ف

المسكن ووسائل الدعم، وال تكون الموجودات مال�ة فقط 
ي 

ي ح�اتك الذين يرغبون �ف
 األشخاص الموجودون �ف

ً
(مث�

 مساعدتك). 
 

ي ح�اة  دائرة الدعم: 
ف �ف مجموعة األشخاص المشاركني

ي وضع خطة 
ي إعاقة و���دون المساعدة �ف

الشخص الذي �عايف
المسكن والدعم، �مكن أن تتضمن هذە المجموعة  الستدامة

ف  ان ومحامني ف وأطباء وأصدقاء لألهل وج�ي األهل ومعلمني
ف وزمالء عمل وأي شخص  ف ماليني وسما�ة عقارات ومخططني

 يود أن �ساعد. 
 

ل�ةجمع وسائل دعم الرعا�ة ال ن عادة ما ُ�س� "دور  : م�ن
جماع�ة"، المسا�ن المجمعة هذە �ي نموذج ح�ث �ع�ش 
ي 

ە ممن �عانون إعاقات �ف ي إعاقة مع غ�ي
الشخص الذي �عايف

ي الدار 
، �ع�ش �ف

ً
ف مأجور�ن. عامة دار �عمل به طاقم عاملني

أشخاص  �عانون إعاقة، و�تواجد طاقم  6إ�  4المجمع 
ي الموقع ع� مدار الساعة

ف �ف . �ستخدم هذا النموذج العاملني
 . Medicaid Waiverعادًة مع 

 
ي بيع  قانون اإلسكان العادل: 

ف �ف قانون ف�درا�ي �حظر التمي�ي
ها ع� أساس الِعرق أو اللون أو األصول  المسا�ن أو تأج�ي

ي 
القوم�ة أو الدين أو الجنس أو الحالة األ��ة أو اإلعاقة، �عيف

ف �سعون الستئجار ب�ت أو ب�ع ائه ال �مكن هذا أنه حني ه أو �ش
ف ضدكم ل�ونكم تعانون إعاقة، كذلك ينص القانون ع�  التمي�ي

و�ضم مصعد وأر�عة  1991مارس  31أن أي مبيف افُتِتح بعد 
كة  وحدات أو أ��� �جب أن �ضمن أن كل المناطق المش�ت

ي إعاقة، وكذلك األمر بالنسبة 
يت�� الوصول إليها لمن �عايف
ي الوحدة، لمسارات الدخول والخروج و 

المسارات االنتقال�ة �ف
ك�ب  ي لتسمح ب�ت

وأن تكون جدران دورة الم�اە ق��ة بما �ك�ف
قضبان لمنع االنزالق، وأن �سمح المطابخ ودورات الم�اە ألي 

ا أن �ستخدمها، أما بالنسبة 
�
ا متحرك شخص �ستخدم كرس��

ي افُتِتحت بعد 
ي اليت

وتضم أر�عة  1991مارس  31للمبايف
ل�ن ال تضم مصعد، فال تنطبق تلك المعاي�ي وحدات أو أ��� 

 . ي
 إال ع� وحدات الطابق األر�ف

 
�ي اله�كل المادي الذي �ع�ش ف�ه الشخص الذي  : مسكنال

ي إعاقة، وقد نوقشت خ�ارات المسكن بتوسع خالل هذا 
�عايف

 الدل�ل. 
 

ي السابق "قسائم 
قس�مة خ�ار المسكن: كانت ُ�س� �ف

Section 8" و�سمح "قسائم خ�ار لمسكن" لذوي الدخل ،
ي 

المنخفض من األفراد واأل��االستئجار من ُمالك العقارات �ف
ي أنه �مكنكم 

القطاع الخاص بتكلفة مخفضة، مما �عيف

ا �ي  استئجار ب�ت أو غرفة أو شقة من اخت�اركم. القس�مة عل��
ًة لمالك العقار كل شهر، بح�ث �دفع  دفعة مال�ة ُتَوجه مبا�ش

% من دخله الشهري لإل�جار، باإلضافة إ� فرق 30المستأجر 
 ل السوق. التكلفة إذا كان الب�ت المختار أع� من معد

 
هو وث�قة قانون�ة توقعونها الستئجار ب�ت، ر�ما عقد اإل�جار: 

ا أو ر�ما تطلبون من  توقعون عقد اإل�جار ألنكم �ستأجرون بيت�
ي 

كاء السكن توقيع عقد إ�جار  إذا كانوا س�ستأجرون غرفة �ف �ش
ي أن تكون مخصصة 

بيتكم. لعقود اإل�جار لغة قانون�ة و�نب�ف
ا لموقفكم وأن ي ي حاجة وفق�

راجعها محا�ي إذا كنتم �ف
 الست�عاب تلك اللغة أو لتوض�حها. 

 
ف �متلك الشخص إحدى  حق الرقبة:  يتواجد حق الرقبة حني

الممتل�ات طوال ح�اته فقط، ح�ث أن صاحب الب�ت �منح 
ي إعاقة، حينها 

"حق االنتفاع لمدى الح�اة" لشخص �عايف
ي ذلك الب�ت لما 

 بالع�ش �ف
ً

ب�ت  �صبح ذلك الشخص مخو�
 من ح�اته. 

 
دائرة دعم رسم�ة �ساعد  : )Microboardهيئة مصغرة (

ف مسكن أو خدمات أو  ي تأمني
ي إعاقة �ف

الشخص الذي �عايف
كالهما. �مكن ألعضاء الهيئة أن �ختاروا أن �صبحوا مؤسسة 

مصغرة مما �خولهم الحصول ع� خ�ارات قروض إسكتن�ة 
جين�ا" بفائدة مخفضة لدى "هيئة التنم�ة اإلسكان�ة ب وال�ة ف�ي

)Virginia Housing Development Authority .( 
 

الشخص المسؤول أو المجموعة  : المل��ة العقار�ةمدير 
ي أو كل 

المسؤولة عن ص�انة بعض مكونات موقف إسكايف
 �جوز استئجار مدي��ن للممتل�ات العقار�ة 

ً
مكوناته. مث�

لضمان ا�تمال األعمال الخارج�ة (مثل �شذ�ب م�ج 
ل الخارج�ة) ولضمان تحد�ث ال ف حشا�ش وغسل أسطح الم�ف

كل األعمال الداخل�ة (مثل أن تكون كل اإلضاءات وكل األجهزة 
ل�ة داخل الب�ت تعمل).  ف  الم�ف

 
 : ا أت�حت  اإلسكان الحكو�ي وحدات سكن�ة ممولة ف�درال��

للناس من ذوي الدخل المنخفض، وعادة ما تديرها الهيئات 
 الحكوم�ة المحل�ة. 

 
ك: الس سكن مستأَجر (ب�ت أو شقة أو تاون هوم)  كن المش�ت

ا ما ال تجمعهما صلة قرابة.  ف أو أ��� غالب�  يتشاركه شخصني
 

اء ب�ت بح�ث يتمكن  ب�ت بالمشاركة:  ي �ش
ك عدة أ� �ف �ش�ت

ي التكال�ف أو 
ي الب�ت ومن المشاركة �ف

أحباؤهم من الع�ش �ف
 وسائل الدعم أو كالهما. 

 
ل�ة المكفولة:  الدعموسائل  ن نموذج �شمل المسكن  الم�ن

ي إعاقة مع 
ووسائل الدعم، ح�ث �ع�ش الشخص الذي �عايف

ا مقدم الرعا�ة الذي يرعاە، وقد �كون مقدم الر  عا�ة شخص�
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ي 
ا أو له أ�ة، و�ع�ش الفرد الذي يتل�ت وسائل الدعم �ف منفرد�

 ذلك الب�ت طوال الوقت وُ�عامل كفرد من األ�ة. 
 

ف المسكن ووسائل الدعم،  المدعوم:  مسكنال نموذج �م�ج بني
ح�ث �عمل مزود خدمات الدعم مع مجمع شقق سكن�ة أو 

ي مسكن، ثم يتأ�د من تنح�ة تلك 
ي نص�ب �ف الوحدات �ش�ت

ا لألشخاص الذين �عانون إعاقات، ثم �جلب  السكن�ة جانب�
مزود خدمات الدعم الخدمات إ� داخل تلك الوحدات 

ي بعض الحاالت قد 
السكن�ة طالما دعت الحاجة لذلك. �ف

تتواجد العد�د من تلك الوحدات السكن�ة بالقرب من بعضها 
ي خدمات طاقم الدعم (ما 

البعض بح�ث �مكن التشارك �ف
 )). Clustered Apartmentsُ�عرف باسم كتل الشقق (

 

ي �حتاجها الشخص الذي 
وسائل الدعم: �ي المساعدة اليت

ا بأق� قدر ممكن من السالمة  ي إعاقة ل�ع�ش متمتع�
�عايف

واالستقالل�ة، قد تصاحب وسائل الدعم خ�اراتكم السكن�ة 
(مثل الدور الجماع�ة) أو �مكن استئجارها �شكل منفصل 

 ستئجار مرافق رعا�ة شخ�ي تأتون به إ� بيتكم). (مثل ا
 

قائمة بالخدمات ووسائل الدعم �مكن للشخص  التنازل: 
ي �حتاجها. 

ي إعاقة أن �ختار منها الخدمات اليت
الذي �عايف

ا، ولتلك   حكوم��
ً

تخضع التنازالت لحكم الوال�ات وتتل�ت تم���
 التنازالت قوائم انتظار ط��لة. �مكنكم استخدام مرافق

ا.  ي تق��ب�
ي أي وضع سكيف

 شخ�ي للرعا�ة �موله تنازل، وذلك �ف
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 مسكنموارد ع� مستوى الوال�ة لتم��ل ال
 سبب االتصال جهة االتصال

Access VA 
www.accessva.org 

ي يوفر روابط لموارد 
ويف سكن�ة م��ة مختلفة، شاملة هذا موقع إل��ت

ل�ة قابلة للتعد�ل أو  ف مصممة  وكاالت حكوم�ة وخدمات وأجهزة م�ف
 عمل بكل السبل من أجل بيوتكم. لت

Assisted Technology Loan Fund Authority 
(ATLFA) 
1602 Rolling Hills Drive 
Richmond, VA 23229 
(804)662-9000 
www.atlfa.org 

 )ATLFAهيئة تم��ل قروض التكنولوج�ا المساعدة (
قروض بفائدة مخفضة للحصول ع� مجموعة متنوعة من المعدات 

، معدل الفائدة عادة ما �كون أقل من  ف ف المؤهلني الخاصة للمتقدمني
معدالت السوق العاد�ة، وتتوافر القروض دون دفع مقدم ولمدد 

 لشه��ة. أطول؛ مما �خفض الدفعات ا

Endependence Center of Northern Virginia 
(ECNV) 
2300 Clarendon Boulevard 
Arlington, Virginia  22201 

 3268-525-703ھاتف: 
  3553-525 (703)الطابعة عن بعد:

 3585-525 (703)فاكس: 
http://www.ecnv.org/FAQs/homemod.html 

جين�ا (  )ECNVمركز االستقالل�ة �شمال ف�ي
مركزنا المح�ي للمع�شة المستقلة �ضم إجابات عن أسئلة شائعة عن 

المسكن وخ�ارات أخرى للموارد؛ لتساعد األشخاص الذين �عانون 
ي الع�ش باستقالل�ة بأفضل ما �مكن. 

 إعاقات �ف

Fairfax Area Disability Services Board 
Disability Services Planning and Development  
12011 Government Center Parkway, Suite 708 
Fairfax, VA 22035-1104 

 5421-324-703ھاتف: 
  1186-449-703 الطابعة عن بُعد:

 8689-449-703 الفاكس: 
http://www.fairfaxcounty.gov/dfs/dspd/homemo
d.htm 

فا�س  مجلس خدمات اإلعاقة بمنطقة ف�ي
 تخط�ط خدمات اإلعاقة وتط��رها

ات ت�س�ي التنقل وتكال�فها.  ف  معلومات عن مواصفات تجه�ي

Federal Home Loan Bank of Atlanta Down 
payment & Closing Cost Program for First Time 
Homebuyers 
http://www.fhlbatl.com/ahp/Set-aside/first-time-
homebuyer.html 

ي المسكن ة إتمام المعاملة المقدم لمُ برنامج الدفعة األو� وتكلف ش�ت
 والتابع لم�ف أتالنتا لقروض السكن الف�درال�ة) FHP( ألول مرة

)FHL( 
ي )FHPبرنامج ( المسكن ألول مرة الذي �قدمه م�ف أتالنتا  لُمش�ت

)FHL(  �للدفعات األو�   $5,000�قدم تم��الت مضاه�ة تصل إ
 ون مسكن ألول مرة. وتكال�ف إتمام المعاملة للذين �ش�ت 

Rebuilding Together Arlington/Fairfax/Falls 
Church 
2666 Military Road 
Arlington, VA  22207 

 1999-528-703ھاتف: 
 1197-528-703فاكس: 

http://www.rebuildingtogether-aff.org/ 

ش فولز فا�س/ �ش�ي ا آرلنغتون/ ف�ي  نرمم مع�
ا" ( ل�ة Rebuilding Together�قدم "نرمم مع� ف ) إصالحات م�ف

ي الدخل والجهات غ�ي الهادفة 
تطوع�ة ألصحاب البيوت من منخف�ف

ل�ة  ف ي تحتاج إلصالحات وتعد�الت م�ف
ي المجتمع المح�ي اليت

لل��ــح �ف
 بالغة األهم�ة لتكون البيوت آمنة وصح�ة. 

http://www.accessva.org/
http://www.atlfa.org/
http://www.ecnv.org/FAQs/homemod.html
http://www.fairfaxcounty.gov/dfs/dspd/homemod.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/dfs/dspd/homemod.htm
http://www.fhlbatl.com/ahp/Set-aside/first-time-homebuyer.html
http://www.fhlbatl.com/ahp/Set-aside/first-time-homebuyer.html
http://www.rebuildingtogether-aff.org/
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 سبب االتصال جهة االتصال
Virginia Department of Aging and Rehabilitative 
Services (DARS) 
8004 Franklin Farms Drive 
Richmond, VA  23229 
 

جين�ا/ تح��ل) 804-662-7000  (ف�ي
ي  800-552-5019

ي �ف
(طابعة عن ُبعد/ رقم مجايف

جين�ا)  ف�ي
 (فا�س) 804-662-9532

dars@dars.virginia.gov 
www.vadars.org 

فا�س  مكتب ف�ي
11150 Fairfax Blvd., Suite 300 
Fairfax, VA  22030  

703-359-1124 ( ي
 (صويت

 (طابعة عن ُبعد) 703-359-1126
 (فا�س) 703-277-3528

 

جين�ا )DARSوالخدمات التأه�ل�ة ( الش�خوخةإدارة   بوال�ة ف�ي
ي تحد�د ما إذا كانت التعد�الت ذساعد األفراد ال�

ين �عانون إعاقة �ف
ل�ة مطل��ة للوصول ألهدافهم الوظ�ف�ة وتحد�د الموارد  ف الم�ف

ي تغط�ة تكال�ف هذە الخدمات. 
 لتساعدهم �ف

Virginia Housing Development Authority 
601 South Belvidere Street 
Richmond, VA 23220 

 VHDA-123-877هاتف: 
 6705-783-804طابعة عن ُبعد: 

http://www.vhda.com/Renters/Pages/Accessible
RentalHousing.aspx 
 

(جهة اتصال لمجالس  AICPبروس د�س�مون، 
Microboard( 

 مكتب اإلسكان المجتم�ي ل�بار السن
Bruce DeSimone, AICP (contact for Microboards) 
Senior Community Housing Office 
(804) 343-5656 
Bruce.desimone@vhda.com 
www.vhda.com  
http://www.vhda.com/Renters/Pages/Accessible
RentalHousing.aspx#b 
 

جين�ا  هيئة التنم�ة اإلسكان�ة بوال�ة ف�ي
 "Microboardمعلومات عن التقدم للحصول ع� قروض هيئات "

ات الُمَ�ِ�ة  ف ومعلومات عن المنح المقدمة إلجراء تعد�الت للتجه�ي
ي الوحدات الُمسَتأجرة. 

 للتنقل �ف

  

mailto:dars@dars.virginia.gov
http://www.vadars.org/
http://www.vhda.com/Renters/Pages/AccessibleRentalHousing.aspx
http://www.vhda.com/Renters/Pages/AccessibleRentalHousing.aspx
mailto:Bruce.desimone@vhda.com
http://www.vhda.com/
http://www.vhda.com/Renters/Pages/AccessibleRentalHousing.aspx
http://www.vhda.com/Renters/Pages/AccessibleRentalHousing.aspx
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 سبب االتصال جهة االتصال
Virginia Housing Search 
www.virginiahousingsearch.com 

جين�ا  البحث عن المسكن بف�ي
إعالن عن سكن  87,000هذە قاعدة ب�انات تضم أ��� من 

% من المسا�ن المعروضة ع� الموقع 20لإل�جار، حوا�ي 
ي مجهزة لمن �عانون إعاقات. �مكنكم البحث عن 

ويف اإلل��ت
ي تقبل قسائم 

ف وعن المسا�ن اليت المسكن ضمن نطاق سعر معني
 المسكن. 

Virginia Individual Development Accounts 
Program (VIDA) 

جين�ا (برنامج حسابات   )VIDAتنم�ة الفرد بوال�ة ف�ي
لألفراد الذين �دخرون لدفع الدفعة األو� لمسكن  أو لمعدات 
ومخزون للعمل التجاري أو لمدفوعات الم�وفات التعل�م�ة 

للتعل�م ما بعد المرحلة الثان��ة. يتل�ت المشاركون المؤهلون 
ا و ا ودعم� $ �دخرە المشارك، بحد أق� 1$ عن كل 2تدر�ب�

4,000 .$ 
Virginia Livable Homes Tax Credit 
Virginia Department of Housing and Community 
Development 
Main Street Centre 
600 East Main Street, Suite 300  
Richmond, VA 23219 
(804) 371-7000 
http://www.dhcd.virginia.gov/index.php/housing-
programs-and-assistance/tax-credit-
programs/livable-homes-tax-credit.html 
 

ي لل خصمال �يب جين�ا الصالحة للع�ش مسكنال�ن  بوال�ة ف�ي
�ب�ة بما أقصاە  اء محل إقامة 5,000تتوافر األرصدة ال�ف $ ل�ش

ات لت�س�ي التنقل لمن �عانون إعاقة أو لبناء  ف جد�د �ضم تجه�ي
ف الوحدات 50محل اإلقامة هذا، و�ما أقصاە  % لتكلفة تجه�ي

 $. 5,000الموجودة بالفعل، بما ال ي��د عن 
 

 
  

http://www.virginiahousingsearch.com/
http://www.dhcd.virginia.gov/index.php/housing-programs-and-assistance/tax-credit-programs/livable-homes-tax-credit.html
http://www.dhcd.virginia.gov/index.php/housing-programs-and-assistance/tax-credit-programs/livable-homes-tax-credit.html
http://www.dhcd.virginia.gov/index.php/housing-programs-and-assistance/tax-credit-programs/livable-homes-tax-credit.html
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 شكر وتقدير
ي قدمها هؤالء األفراد: تمكنا من تقد�م دل�ل "البحث عن مسكن" �سبب 

 اإلسهامات اليت
 

 مجموعة عمل السكن
 إ�سل نا��ي 

 التشغ�ل العل�امسؤولة 
Chimes Virginia 

neisele@chimes.org 
 

ف آيزنهازور  جان�ت كوم�ف
 مديرة االستثمار والتنم�ة

فا�س CSBالمح�ي المجلس  ش فولز-بف�ي  �ش�ي
Jeannette.CumminsEisenhour@fairfaxcounty.gov 

 
 بام جانون

 أخصائ�ة خدمات دعم السكن
 آرلنغتونمقاطعة 

Pgannon@arlingtonva.us 
 

 ست�ف كي�ف 
 مسؤول التشغ�ل األع� والمستشار العام

L’Arche of Greater Washington DC 
stevekenner@larche-gwdc.org 

 
 ت�ا مارس��ي 

 مديرة صناديق ائتمان ذوي االحت�اجات الخاصة
The Arc of Northern Virginia 
tmarsili@teharcofnova.orga 

 
ي سامسون

 ست�فايف
 Transition POINTSالرئ�سة السابقة للجنة 

The Arc of Northern Virginia 
sampsonstephanie5@gmail.com 

 
 اإلنتاج

 لو�ي ب�دن�ل
 المؤلفة والباحثة الرئ�س�ة

 مديرة الُمنا�ة
The Arc of Northern Virginia 
lbeadnell@thearcofnova.org 

 
 دا�ان مونيج

 محررة مساهمة
 مديرة انتقال�ة

The Arc of Northern Virginia 
dmonnig@thearcofnova.org 

 
 

mailto:neisele@chimes.org
mailto:Jeannette.CumminsEisenhour@fairfaxcounty.gov
mailto:Pgannon@arlingtonva.us
mailto:stevekenner@larche-gwdc.org
mailto:tmarsili@teharcofnova.orga
mailto:sampsonstephanie5@gmail.com
mailto:lbeadnell@thearcofnova.org
mailto:dmonnig@thearcofnova.org
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