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 مقدمة
 طوال تستمر تعریفھا بحكم )I/DD( والنمائیة الذھنیة اإلعاقات

 الذھنیة اإلعاقات ذوي من عزیز شخص رعایة فإن لذلك العمر،
 اإلعاقات، ھذه لطبیعة ونظراً  الحیاة. مدى مسؤولیة ھي والنمائیة

ً  حاسمة قرارات اتخاذ الرعایة مقدمي على یجب  تكون ما (وغالبا
 سبیل على العزیز. الشخص ھذا حیاة فترة طوال یة)للغا صعبة
 سیفعلھ وما التخرج، بعد سیفعل وماذا سیرتادھا، مدرسة أي المثال،
 وفاة حالة في المالیة كفالتھ ضمان وكیفیة سیعیش، وأین للترفیھ،

 الرعایة. مقدم
 

 الخیارات أفضل تقدیم في یرغبون الرعایة مقدمي أن حین في
 الالزمة الموارد لدیھم لیس منھم العدید أن بحاثاأل تبین ألحبائھم،

 The  منظمة أجرتھا وطنیة استقصائیة دراسة وجدت  بذلك. للقیام
Arcاإلعاقة ذوي من أحبائھم لمساعدة تكافح األسر من العدید أن 

  الذھنیة:
 

 من یكفي ما الدراسة شملتھا التي األسر من ٪80 تملك ال حیث •
ً  نصفھم وأفاد زمة،الال الرعایة أجل من المال  أنھم تقریبا

 معھا التعامل یمكنھم مما أكثر رعایة تقدیم مسئولیات یتحملون
 إعاقة من یعاني والذي البالغ أسرتھم فرد بأن ٪85 وأفاد •

 جزئي أو كلي بدوام سواء توظیفھ یتم لم نمائیة ذھنیة/
 األجل طویلة رعایة خطة تملك ال األسر من 62٪ •
 خدمات أو المدرسة بعد لما عایةر إیجاد یمكنھم ال 75٪ •

 ألحبائھم صیفیة أنشطة أو مجتمعیة
 جیدة خیارات التخاذ كافیة معلومات یملكون ال بأنھم ٪59 أفاد •

 السكن خیارات بشأن
 للتخطیط المساعدة من یكفي ما لدیھم لیس بأن %65 أفاد •

 1للمستقبل.
 

 POINTS Transition برنامج حول
 خاللھا من یمكنھم للتنفیذ وقابلة قعیةوا معلومات إلى األسر تحتاج
 في أطفالھم تقدم مع القرارات من واسعة مجموعة اتخاذ

Transition  برنامج مھمة ھي المعلومات ھذه العمر.وتوفیر
POINTS بمؤسسة الخاص  Northern of Arc The
Virginia والدعم والشبكات والمعلومات الفرص (توفیر 
 االنتقالي).

 
 رئیسیة نقاط ست علىPOINTS ansitionTr برنامج یركز
 الذھنیة: اإلعاقة ذي الفرد حیاة فترة طوال القرارات باتخاذ تتعلق

 مبكر؛ تدخل برنامج إلى الطفل وإدخال التشخیص تلقي .1
 الخاصة؛ التربیة نظام إلى والدخول الدراسة بدء .2

___________________________________________ 
 الدراسة   ).2011( أیھ ووریو أیھ، إس سونوالر إل، إل أندرسون، 1

 لعام )FINDS( اإلعاقة لدعم واألفراد األسرة الحتیاجات الوطنیة االستقصائیة
 األسریة.مینابولیس: الرعایة لمقدمي استقصائیة دراسة   الفني التقریر2010 

 المجتمعیة. بالحیاة المعني والتدریب البحوث مركز مینیسوتا، جامعة
 
 

 البالغین؛ خدمات إلى المدرسي النظام من الاالنتق.3
  العمل؛ عالم .دخول4
 و مسكن؛ على .العثور5
 اإلعاقة. مع العمر في .التقدم6

 
 عبر وموارد ورقمیة، مطبوعة مواد نوفر انتقالیة، مرحلة ولكل

 اإلنترنت. عبر وندوات عمل، وورش اإلنترنت،
 

 من األشخاص یعجم على تنطبق الدلیل ھذا في الواردة المعلومات
 الكثیر أن من الرغم على وأسرھم، والنمائیة الذھنیة اإلعاقات ذوي
 خاصة الموارد على الحصول أجل من االتصال معلومات من

 بمجتمعك الخاصة الموارد الستكشاف فیرجینیا. شمال بمنطقة
 منطقتك. في )CSB( المجتمعیة الخدمات بمجلس اتصل المحلي،

 عن بمنطقتك الخاص المجتمعیة الخدمات مجلس على العثور یمكنك
 والخدمات السلوكیة الصحة (إدارة DBHDS زیارة طریق

 عبر النمائیة)
http://www.dbhds.virginia.gov/community-الرابط

csbsor-boards-services. الخدمات سمجل ویعتبر 
 العام القطاع من الممولة الخدمات نظام إلى الدخول نقطة المجتمعیة
ً  یمكنك والنمائیة. والذھنیة النفسیة اإلعاقة ذوي لألشخاص  أیضا

 الرابط على Virginia of Arc Theمؤسسة موقع زیارة
www.thearcofva.org للمؤسسة المحلي عالفر على للعثور 

 السن كبار خدمات إلدارة المحلي المكتب على للعثور مجتمعك. في
 زیارة یرجى منطقتك، في التأھیل وإعادة

https://www.vadars.org/offices.aspx. 
 

 أمر كولي أنت مساعدتك
 أدلة ستة كتبنا ،POINTS Transition في أولى كخطوة
 أخذھا األمور أولیاء على یجب التي الھامة المسائل تتناول إرشادیة

 الھامة. الحیاتیة المراحل ھذه من مرحلة كل في االعتبار في
 وتقییم الفرص، إدراك على لمساعدتك األدلة ھذه ُصممت

 قوائم األدلة تشمل كما القرارات. اتخاذ في والنجاح الخیارات،
 األخرى الموارد إلى وروابط عمل، وأوراق زمنیة، لوجداو تدقیق،
ً  وثیقة كل استعراض تم وقد  ذلك. أمكن حیثما  فرقة جانب من أیضا
 الصلة وثیقة الخبرة ذوي والمھنیین األمور أولیاء من عمل

 على POINTS Transition صفحة زیارة یرجى بالموضوع.
 الستكشاف www.thearcofnova.org اإللكتروني موقعنا

 إضافیة. موارد تتضمن والتي دلیل بكل الخاصة األدوات مجموعات
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.dbhds.virginia.gov/community-services-boards-csbsor
http://www.dbhds.virginia.gov/community-services-boards-csbsor
http://www.thearcofva.org/
https://www.vadars.org/offices.aspx
http://www.thearcofnova.org/
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 بمكتبة Virginia Northern of Arc The مؤسسة تحتفظ
 حول بالمعلومات غنیة االنترنت عبر وندوات فیدیو مقاطع تتضمن

 الرابط عبر وتیوبالی موقع على والمستقبل للحیاة التخطیط
https://www.youtube.com/user/VideosatTheArc

NoVAof. 
 

 محددة بمرحلة المتعلقة المسائل یتناول دلیل كل أن من الرغم على
 األمور أولیاء یحتاج التي المعلومات یكرر دلیل كل فإن الحیاة، من
 من یبلغ المعاق الشخص كان سواء معرفتھا إلى الرعایة مقدموو

 المالي، مستقبلھ تحمي كیف  عاماً: 62 أو 22 أو عامین العمر
 تذھب وأین مخصصات، على للحصول بطلب تتقدم وكیف

 المساعدة. من المزید على للحصول
 

 ومسؤولیاتك حقوقك
 كطفل حقوق أو حقوقك تحدد وال قانونیة وثیقة لیست ھذه

 من للتحقق ممكن جھد كل بذل تم القانون. بموجب ومسؤولیاتك
 بعض بأن العلم یرجى ولكن الوثیقة، في الواردة المعلومات
 االتصال ومعلومات النھائیة والمواعید البرنامج لوائح مثل العناصر

 تتغیر. أن یمكن
 

 تشكل وال إعالمیة ألغراض ھي واألفراد المنظمات إلى اإلشارة
Diane ( غمونی دیان إلى تعلیقات أي إرسال یرجى خدماتھم.ل تأییداً 

Monning(، العنوان على Virginia, Northern of Arc The
 Suite Road, Hartland 2755 POINTS, Transition
 22043 VA Church, Falls 200,

dmonnig@thearcofnova.org. 
 
  

https://www.youtube.com/user/VideosatTheArcof
https://www.youtube.com/user/VideosatTheArcof
mailto:dmonnig@thearcofnova.org
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 اإلعاقة ذي طفلك مستقبل مینتأ
 

 والنظام أنت تشاركت فقد إعاقة، ذي طفل أمر ولي بصفتك
 لمعظم طفلك قضاء كیفیة مسؤولیة تحمل في اآلن حتى المدرسي

 إلى ویذھب معك، طفلك یعیش األرجح على الیوم. خالل أوقاتھ
 المدرسي النظام یرعاھا التي األنشطة في یشارك وربما المدرسة،

 آخرون. أقران فیھا یشارك التي أو
 

 یجب فإنھ المدرسي، النظام من الطالب یتخرج أن بمجرد ولكن
 من الخدمات لتلقي المالیة الموارد وتوافر األھلیة معاییر تلبیة علیھ

 التعلیم استحقاق بین الفرق یكون أن یمكن البالغین. خدمات وكاالت
 الشباب على جبی مربكاً. األھلیة أساس على البالغین وخدمات العام

 یعني وتوجیھھ.وھذا المستقبل بتحدید یبادروا أن واألسرة والوالدین
 الیومیة واإلعانات التوظیف، مثل مجاالت في الخدمات عن البحث

 یعني كما علیھا. للحصول والمناصرة والسكن والترفیھ، المفیدة،
 ً  المدى على المالي طفلك ألمان الالزمة الترتیبات اتخاذ أیضا
 یل.الطو

 
 نصائح كومنولث فرجینیا جامعة في االنتقال ابتكارات مركز یقدم

 خالل من األمور ألولیاء لالنتقال التخطیط حول
www.centerontransition.org. 

 
 التشجیع، لھ وقدم بھ، وآمن شرط، أو قید دون طفلك أحب .1

ً  لھ وأحلم  ادعمھ لطفلك. مناصر أكبر فأنت كبیرة! أحالما
 سوى المثیر الوقت ھذا في ذلك یفعل أن بإمكانھ أحد فال وأحبھ،

 الوالدین.
 

 ھو كان كلما برأیھ یشارك أن یجب إشراكھ. على صمم .2
 المحادثة. موضوع

 
 الرائعة الطرق إحدى االنتقال. عملیة في الطالب مشاركة ِزد .3

 من ھي اإلعاقة ذوي من بالغ شاب ىلد المصیر تقریر لتأسیس
 ).IEP( الفردي التعلیم برنامج عملیة خالل

 
 أن السھل من بدقة. وادرسھا واستكشفھا الموارد عن ابحث .4

 أفضل عن البحث یوفر االنتقال. عملیة أثناء العواطف تغمرنا
 طفلك. لمناصرة قویة أداة والممارسات الخیارات

 
 ینفذ لم األمر كان فإن الصندوق. خارج وفكر العقل منفتح كن .5

 فكرة مناقشة أبداً  تضر ولن مستحیل. أنھ ذلك یعني ال قبل، من
 باالنتقال. تتعلق ما

 
 المجتمعیة البالغین تمادخ رفوت .البالغین خدمات مع تعاون .6

 الخدمات نم كفلط خروج ردبمج القیمة والبرامج معالد
 العالقات وتكوین ةالمختلف الخدمات معرفة ستساعد المدرسیة.

 إلى االنتقال تسھیل على مبكر وقت في الخدمات مقدمي مع
 البالغین. خدمات

 
 ھو طفلك لالنتقال. التخطیط عملیة في األسرة مشاركة زد .7

 كلما طفلك! یعرف من أفضل وأنت الفردي التعلیم برنامج محور
ً  طفلك صوت كان األسرة، مشاركة زادت  أكثر. مسموعا

 الدلیل ھذا يف یوجد ماذا
 إعاقة. من یعاني بالغ بشاب الخاصة القرارات اتخاذ الصعب من

 التالیة: المشكالت الوثیقة ھذه تتناول المھمة، ھذه في لمساعدتك
 

 منح الوالدان یرید الرئیسیة. الحیاة قرارات عن المسئول من
 تضمن تزال ال والتي االستقالل من ممكنة درجة أقصى طفلھما
 البالغ لحمایة الخیارات من مجموعة القانون یوفر .ھوعافیت سالمتھ

 واألمانة. الوصایة إلى التوكیالت من بدایة اإلعاقة، ذي
 

 من بدًءا حكومي. دعم على للحصول مؤھالً  البالغ طفلك كان إذا ما
 دخل على للحصول مؤھالً  اإلعاقة ذو البالغ یكون قد عاًماً،18عمر

 یستفید قد مدیكید. وخدمات االجتماعي الضمان إدارة من شھري
ً  اإلعاقة ذوي األشخاص بعض  وطویل قصیر التمویل من أیضا
 مدیكید لبرامج المالیة والموارد العامة المالیة الموارد من األجل

 الخدمات. مقابل من لإلعفاء
 

 التخطیط یبدأ المتوفرة. الیومیة اإلعانة وخدمات الوظائف نوع ما
 مع المدرسي، للنظام الطفل رةمغاد قبل مبكر وقت في للوظائف

 التطوعي. العمل في المثالیة) الناحیة (من الخبرة وبعض مھني تقییم
 تقدم فقد البالغین، خدمات على للحصول مؤھل طفلك أن تبین إذا

 على العثور في المساعدة إلى باإلضافة مھنیاً، اختباراً  المحلیات
 الدعم. على والحصول علیھا والتدریب الوظیفة

 
 للحفاظ مھمة الترفیھیة األنشطة األفضل. ھي الترفیھیة األنشطة أي

 من كل توفر اجتماعیاً. منفذاً  منحھم وكذلك الناس صحة على
 ترفیھیة برامج الربحیة غیر والمجموعات المحلیة الحكومات
 اإلعاقة. ذوي البالغین للشباب وریاضیة

 
 لألشخاص متاح النقل وسائل استخدام على التدریب سیتجول. كیف
 تقدم ذلك، إلى باإلضافة الثالث. المحلیات جمیع في اإلعاقة ذوي

 األنفاق ومترو الحافالت ذلك في (بما المحلیة النقل شركات
 برامج وفیرفاكس وأرلینغتون ألكساندریا في األجرة) وسیارات

 االنتقاالت. تكلفة وخفض الراحة لزیادة
 

 یواجھ مجھول أمر أكبر ھذا یكون أن المحتمل من .سیعیش أین
 والتوافر والتكلفة السالمة تعتبر طفلھما. سیعیش أین - الوالدین
ً  والراحة  لشاب یمكن الذي المكان تحدید في تساھم عوامل جمیعا

 من لمزید فیھ. العیش في یرغب أو فیھ العیش إعاقة ذي بالغ
 دلیل على االطالع یرجى اإلسكان، موارد حول المعلومات

 مسكن على العثور :Virginia Northern of Arc Theمؤسسة
 خالل من اإلعاقة ذوي لألشخاص

http://www.centerontransition.org/
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https://thearcofnova.org/programs/transition/fin
disabilities-adults-home-ding/ 

 
 22 یبلغ حتى المدرسي النظام من یتخرج لن طفلك كان إذا حتى

 إلى انظر عاماً. 18 بلوغھ بحلول خطوات عدة اتخاذ یجب عاماً،
 "قائمة في ممكن" وقت أسرع "في عالمة علیھا یوجد التي المھام
 على اتخاذھا یجب التي القرارات أجل من األمور" ألولیاء تدقیق
 الفور.

 
 االنتقال تخطیط نتائج في حصة سیجني أحد ال نفسھ. سیناصر كیف
ً  عضواً  الطالب یكون أن یجب الطالب. من أكبر ً  نشطا  في ومشاركا
 األنشطة. جمیع تركیز محل كونھ إلى باإلضافة االنتقال، فریق

 الذات. مناصرة مھارات في األولى الخطوة ھي الذات معرفة وتنمیة
 والضعف القوة ونقاط التعلم أنماط تحدید الذات معرفة تتضمن

 والتفضیالت. واالھتمامات

https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/
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 األمور ألولیاء تدقیق قائمة مستقبل: تأمین
 شئون العمر حسب اتخاذھا الواجب الخطوة

  اإلرث/
 قانونیة

 بعد ما تعلیم
 الثانویة المدرسة

 

 الوظیفة/
 اإلعانة
 الیومیة

 السكن االنتقاالت الرفاھیة

       ممكن وقت أسرع في

      x الرئیسیة للمستندات ملف إنشاء

      x األمور ألولیاء بالنسبة وصیة تحریر

      x الخاصة االحتیاجات ذوي ودیعة إنشاء

      x التكمیلي الضمان دخل على للحصول مؤھالً  اإلعاقة ذو الطفل كان إذا ما تحدید

  طویلة االنتظار قائمة نتكو قد االنتظار. (قوائم) قائمة على الوضع لإلعفاء. مدیكید لبرامج الشخص أھلیة استكشاف

ً  14 إلى 12 عمر من        عاما

   x x   والترفیھیة المھنیة واھتماماتھ الطفل لمؤھالت بسجل االحتفاظ

   x    المحلیة العالجي الترفیھ إدارة مع الطفل احتیاجات مناقشة

ً  16 إلى 14 عمر من        عاما

 بعد وما االنتقال، وسائل أھداف إلى باإلضافة )،IEP( فرديال التعلیم برنامج في االنتقال أھداف تضمین
 التأھیل وإعادة السن كبار خدمات إدارة لخدمات األھلیة استكشاف المستقلة؛ والمعیشة الثانویة، المرحلة

)DARS.( 

 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

x 
 
 

 
 
 

 بطاقات أو خفضةالم ألجرةل النقل ھیئة معرف على الحصول العامة، النقل وسائل استخدام حالة في
MetroAccess 

    x  

 ملء )؛CSB( المجتمعیة الخدمات مجلس أو المدرسة مع البالغین خدمات على للحصول األھلیة استكشاف
 المعلومات عن الكشف واستمارات التقدم طلب

  x   x 

ً  18 إلى16  عمر من        عاما

 مسئولي مقابلة الجامعیة؛ الحرم وزیارة الكلیات حول األبحاث إجراء بالجامعة، االلتحاق في یرغب كان إذا
 اإلعاقة. ذوي دعم خدمات

 x     

 توظیف الھدف كان إذا DARS مع حالة فتح الیومیة؛ اإلعانة و/أو التوظیف خدمات حول المعلومات جمع
 تنافسي

 
 األھلیة

 
 لیست

 
 ضماناً 

x 
 لتلقي

 
 خدمات

 
DARS 

 CSB(   x   x( مناسبة محلیة وكالة خالل من غینالبال خدمات على للحصول األھلیة تحدید

       شھراً) 18-12 بحوالي المدرسة مغادرة قبل (أو عشر السابعة عمر

 مقابلة والزیارات. المقابالت، ترتیب الالزمة؛ االختبارات أخذ بالجامعة، االلتحاق في للراغبین بالنسبة
 الجامعي. الحرم داخل الخدمات على لحصولل األھلیة وتحدید اإلعاقة ذوي خدمات مكتب مسئولي

 x     

    x   وقابلھم الیومیة اإلعانة التوظیف/ خدمات مقدمي عن ابحث
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 األمور ألولیاء تدقیق قائمة مستقبل: تأمین
 شئون العمر حسب اتخاذھا الواجب الخطوة

  اإلرث/
 قانونیة

 بعد ما تعلیم
 الثانویة المدرسة

 

 الوظیفة/
 اإلعانة

 یةالیوم

 السكن االنتقاالت الرفاھیة

       الثانویة المدرسة من التخرج سنة خریف

     x  الثانوي بعد ما التعلیم بمدارس لاللتحاق بطلب التقدم

       أشھر وستة عاماً  17 بلوغ قبل

 إذا بمحام االتصال األخرى. القانونیة والخیارات والوصایة الرسمي التوكیل استكشاف
 األمر. لزم

x      

       واحد بشھر عشر الثامن المیالد عید قبل

      x جدیدة قانونیة لعالقة النھائیة األوراق یجھز محامیاً  اجعل االقتضاء، عند

       عشر الثامنة عمر في

      SSI( x( التكمیلي الضمان دخل على للحصول بطلب التقدم

       عاماً  22 إلى 18 عمر من

      x ذلك. إلى وما والوصایة، والودائع، الوصایا، عن األسرة إبالغ الوصیة. تحدیث

   x    للبالغین واالجتماعیة الترفیھیة الخدمات استكشاف

    x   عمل مقابالت إلى الذھاب الوضع، تقییمات إجراء الذاتیة، السیرة إعداد

      x یكید.مد خدمات على للحصول بطلب التقدم ، SSIعلى للحصول القبول بمجرد

      x االجتماعي الضمان ومخصصات العمل دخل إدارة على التعرف العمل، حالة في

  بمكتب واالتصال لإلعفاء مدیكید لبرامج األھلیة تحدید بالفعل، ذلك إجراء یتم لم إذا
 CSB جدید كمشترك للتسجیل 

x      

 ألجرةا بطاقات /النقل ئةھی معرف بطاقة على الحصول بالفعل، ذلك إجراء یتم لم إذا
  المخفضة

    x  

 x      للمستقبل التخطیط أثناء اإلسكان موارد استكشاف

       عاماً  22 إلى 20 عمر من

 الوجھ على طفلك احتیاجات یناسب الذي الخدمة مقدم واختر قراراً  اتخذ التخرج، قبل
 یومیةال اإلعانة خدمات أو العمل خدمات إلى بالنسبة سواء األفضل

  x    

 استكشاف المتخصصة. النقل خدمات أو العام النقل لوسائل المحتمل االستخدام تحدید
 .التنقل على التدریب

    x  
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 العمل: إلى المدرسة من االنتقال
 العملیة خالل رحلة

 
 
 

 
 
 
 
 

 زمنیة جداول وأرلینغتون ألكساندریا في CSB كاتبم تدعم تشیرتش، وفولز فیرفاكس من لكل مخصص الزمني الجدول ھذا أن من الرغم على
 مقاطعة سكان على یجب  متشابھة. فرجینیا بوالیة التأھیل وإعادة السن كبار خدمات إدارة ومع العامة المدارس مع للعمل وعملیاتھا مماثلة،

 عملیة في للمساعدة )703-324-4400( شتشیرت فولز-فیرفاكس في المجتمعیة الخدمات بمجلس واإلحالة الدخول بقسم االتصال فیرفاكس
703-( ألكساندریا في المجتمعیة الخدمات بمجلس المركزي الجدد المشتركین تسجیل بقسم االتصال ألكساندریا مدینة لسكان یمكن  االنتقال.
 ).703-228-1700( لنمائیةا اإلعاقات ذوي خدمات اإلنسانیة/ الخدمات بإدارة االتصال أرلینغتون مقاطعة سكان على یجب  ).3535-746

  

في  DARS مالحظة: یمكن طلب خدمات
أي وقت. ھذا مجرد اقتراح للجدول 

 .الزمني

 ف واالنتقالیوظلتل ابممثل تصا ■
(ETR)  ألساسیة ك استدرفي م
 DARS لی إإلحالة المناقشة 

أكمل أي تقییمات مطلوبة من خالل ■ 
DARS  

لتحدید  DARSأعمل مع مستشار ■   
الھدف المھني وكتابة خطة التوظیف 

 ) للطالبIPEالفردیة (

وقع على إذن باإلفصاح لمنسق ■ 
ETR  لتنفیذ اإلحالة. اجتمع بمستشار

DARS لفتح الحالة 

 IPEنفذ الخدمات في ■ 
 لتأمین عمل والحفاظ علیھ.

  DD تمادبخ لالتصااألسر ا علی یجب ■
 في یةلمجتمعا الخدمات سمجلمن 

-324-4400فولز تشیرتش ( /سفاکرفی
 .لیةھألا تماومعل علی ولللحص) 703

یكون لدیك تشخیص موثق مالحظة: 
عاماً  22ن قبل سن باإلعاقة النمائیة بدایة م

عاماً للتشخیص النمائي  18أو قبل سن 
المؤھل باإلعاقة الذھنیة، ویكون لدیك 

احتیاجات دعم كبیرة في ثالث فئات على 
 األقل من العمل التكیفي.

 إدارة خدمات كبار السن 
 )DARSوإعادة التأھیل  (

 أعوام قبل التخرج  3

 قبل التخرج عامان

 قبل التخرج عام واحد

 قبل أو عند التخرج

مجلس الخدمات 
المجتمعیة في فیرفاكس/ 

اإلعاقات  - فولز تشیرتش
 )CSB-DDالنمائیة (

 SSIللحصول على مخصصات  تقدم  ■
 للحصول على مخصصات مدیكیدتقدم  ■
 وضع : سیCSBلخدمات التقدم بعد  ■

 على قوائم االنتظار المناسبة نوالمؤھل

 ردللف راظالنتا قائمة حالة  CBS-DD بقراست ■
 بحس تمادلخا رفوات في راتتغییأي  تبلغو
 .رورةلضا

 لعمر ا
14  ً  عاما

 متعدد الوكاالت لالنتقالالزمني  الجدول

18 - 20 

20 - 22 

14 -22 

17 -22 

21 -22 

المدارس العامة في 
 مقاطعة فیرفاكس

ابدأ التخطیط  ■
 لالنتقال

 أي خدمات انتقال مناسبة لك حدد ■
حدد ما إذا كنت بحاجة إلى دعم طویل  ■

 المدى بعد التخرج
للحصول على برامج اإلعفاء من  تقدم  ■

CSB-DD  أو مدیكید للوضع على 
 قوائم االنتظار المھنیة والسكنیة 

 DARS  للحصول على تقدم  ■
 خطط لخدمات ما بعد الثانویة ■
 أكمل ملخص أداء لالنتقال ■

 اعرف حقوق سن الرشد■ 
 SSIللحصول على تقدم ■ 
 مدیكیدللحصول على تقدم ■ 
 MetroAccessعلى تقدم ■ 
 تحقق من الخدمات المھنیة ■ 
 للبالغین   

 األسر/ األفراد أنھم ال یحق لھم الحصول على خدمات ما بعد الثانویة نذكرمالحظة: 
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 والمخصصات اإلرث في التصرف تخطیط
 أحد وفاة حالة في رعایتھ سیتم وأنھ لھا مؤھالً  یكون قد التي والحكومیة الفیدرالیة المخصصات على البالغ طفلك حصول من التأكد :الھدف

 إعاقتھ. أو الوالدین
 

 اإلجراءات تتخذ متى
 

 عام مالي تخطیط
 نممك وقت أسرع في

 
 
 
 
 
 
 

 الخاصة االحتیاجات ذوي ودیعة
 ممكن وقت أسرع في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النوایا خطاب
ممكن وقت أسرع في

 بھ القیام یجب ما 
 

 یتم أن لضمان األھمیة بالغة الوصیة إن
 ممتلكاتك تقسیم كیفیة بشأن رغباتك تنفیذ
 طفل لدیك كان إذا من. وعلى وفاتك بعد
 أھلیتھ حمایة في سترغب إعاقة، ذي

 والخدمات المخصصات على للحصول
 األشقاء بین بالعالقة المساس وعدم العامة
 األسرة. وأفراد

 
 

 الخاصة االحتیاجات ذوي ودیعة أنشئ
 بالحصول اإلعاقة ذي للشخص للسماح

 األصول من محدودة غیر كمیة على
 على التأثیر دون الودیعة في بھا المحتفظ

 المخصصات برامج في للتسجیل أھلیتھ
 الفیدرالیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن مفصلة معلومات الوثیقة ھذه توفر
 بشأن رغباتك إلى باإلضافة طفلك، حیاة

 ولكنھا قانوناً، ملزمة لیست مستقبلھ.
 رعایة یتولون قد لمن بالنسبة بثمن تقدر ال

طفلك.

 المساعدة یمكنھ من 
 

 العام والتخطیط وصیة لكتابة بمحام اتصل
 وثیقة إنشاء یجب اإلرث. في فللتصر

 االحتیاجات ذوي ودیعة تسمى منفصلة
 أدناه). (انظر اإلعاقة ذي للطفل الخاصة

 
 المفید من أنھ األسر بعض ترى كما

 مالي. مخطط مراجعة
 
 

 ودیعة حول عامة معلومات على للحصول
 الخاصة، االحتیاجات ذوي
انظر

https://estate.findlaw.com/tru
-faq-trusts-needs-sts/special

s.html راجع  ً  الملحق. أیضا
 

Northern of Arc مؤسسة توفر
Virginia  ً ً  برنامجا  ذوي لودائع مجمعا
 والفرد لألسرة یوفر الخاصة االحتیاجات

 لتوفیر التكلفة میسورة وسیلة اإلعاقة ذي
 حیاة نوعیة لتحسین واستثمارھا الموارد

 زیارة: یرجى المزید، لمعرفة الفرد. ھذا
www.thearcofnovatrust.org 

 
 من الودائع برنامج استخدام عدم حالة في

 اتصل ،NoVa of Arc The مؤسسة
 رعایة قانون في متخصص بمحام
 ودیعة إنشاء بشأن اإلعاقة وذوي ینالمسن
 لجمیع یمكن ال الخاصة. االحتیاجات ذوي

 أنظر الوثائق. ھذه إعداد المحامین
 مؤسسة موقع على الخدمات مقدمي دلیل

Virginia Northern of Arc The 
اإللكتروني

ctohttps://thearcofnova.org/dire
ry/ 

 
 
 
. 
 

https://estate.findlaw.com/trusts/special-needs-trusts-faq-s.html
https://estate.findlaw.com/trusts/special-needs-trusts-faq-s.html
https://estate.findlaw.com/trusts/special-needs-trusts-faq-s.html
http://www.thearcofnovatrust.org/
https://thearcofnova.org/directory/
https://thearcofnova.org/directory/
https://thearcofnova.org/directory/
https://thearcofnova.org/directory/
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 والمخصصات اإلرث في التصرف تخطیط
 أحد وفاة حالة في رعایتھ سیتم وأنھ لھا مؤھالً  یكون قد التي والحكومیة الفیدرالیة المخصصات على البالغ طفلك حصول من التأكد :الھدف

 إعاقتھ. أو الوالدین
 

 اإلجراءات تتخذ متى
 )SSI( التكمیلي الضمان دخل

 
 على للحصول نممك وقت أسرع في

 اإلعاقة ذي الطفل أجل من المخصصات
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عشر الثامنة عمر في
 المعاق للبالغ المخصصات

 
  
    
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 على الحصول بمجرد
االجتماعي الضمان مخصصات

    بھ القیام یجب ما 
 
 

 الثامنة سن (دون طفلك كان إذا ما تحدید
 .تكمیليال الضمان لدخل یتأھل قد عشر)
 الضمان إدارة تعریف الطفل یستوفي أن یجب

 یكون أن ویجب لإلعاقة الصارم االجتماعي
 تؤخذ معدومة. أو قلیلة مالیة أصول لدیھ

 االعتبار. في اودخلھم الوالدین أصول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كبالغ  SSIعلى للحصول األھلیة تحدید

 ذو البالغ یستوفي أن یجب إعاقة. ذي
 الوظیفیة عاقةاإل متطلبات اإلعاقة

  عن یقل (ما األصول الدخل/ ومتطلبات
 األصول من أمریكي دوالر 2000
 الوالدین دخل احتساب یتم ال باسمھ).

 ومواردھما
 

 
 كان إذا ،SSI على للحصول بطلب التقدم
 اإلعاقة متطلبات یستوفي البالغ طفلك

 والدخل.
 
 
 
 
 

 الضمان إدارة إبالغ المستفید على یجب
 في بما مكتسبة، أموال أي عن االجتماعي

 واحدة، لمرة دفعات أو العمل، دخل ذلك
 ودیعة من دفعات أو طفل، نفقة أو
 
 
 

 المساعدة یمكنھ من
 

 عن التقدم طلب من كبیر جزء إكمال یمكنك
  اإللكتروني الموقع زیارة طریق

security.gov/pghttp://www.social
m/ssi.htm علیك  ً  الرقم على االتصال أیضا

 موعد وطلب 1-800-772-1213 المجاني
 االجتماعي الضمان إدارة ممثلي أحد مع

 أو الھاتف طریق عن إما الطلب إلكمال
 یتعلق فیما المساعدة على للحصول شخصیاً.
 وإدارة الطلبات لتقدیم العامة بالقواعد

 زیارة یرجى المخصصات،
http://www.vaaccses.org/wipa/. 

 موریسون، بمارلین اتصل فیرجینیا، شمال في
 مؤسسة في المجتمعي العمل حوافز منسقة

vaACCSES 571-339- الرقم على
 1305 

mmorrison@vaaccses.org. 
 

 زیارة خالل من بك الخاص التقدم طلب ابدأ
 الموقع

اإللكتروني
http://www.socialsecurity.gov/pg

m/ssi.htm 
ً  علیك 1- المجاني الرقم على االتصال أیضا

 أحد مع موعد وطلب 1213-772-800
 الطلب إلكمال االجتماعي الضمان إدارة ممثلي

 شخصیاً. أو الھاتف طریق عن إما
 

 وإعداد االستمارات إكمال حاول ملحوظة:
 الضمان بممثل االجتماع قبل الداعمة الوثائق

 االجتماعي.
 

 ذي طفلك تحمل أن بھ الموصي من :ملحوظة
 الضمان مخصصات یتلقى الذي اإلعاقة

 األسرة منزل في اإلیجار نفقات االجتماعي
 أن یجب والمالبس. الطبیة فقاتوالن والطعام

 على ٪30 دفعھ علیھ الواجب اإلیجار یبلغ
 على للحصول حالي مخصص أقصى من األقل

 الضمان لوائح راجع ھذا. األقصى المخصص
 التفاصیل. على للحصول االجتماعي

http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htm
http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htm
http://www.vaaccses.org/wipa/
http://www.vaaccses.org/wipa/
http://www.vaaccses.org/wipa/
mailto:mmorrison@vaaccses.org
http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htm
http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htm
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 والمخصصات اإلرث في التصرف تخطیط
 أحد وفاة حالة في رعایتھ سیتم وأنھ لھا مؤھالً  یكون قد التي والحكومیة الیةالفیدر المخصصات على البالغ طفلك حصول من التأكد :الھدف

 إعاقتھ. أو الوالدین
 

 اإلجراءات تتخذ متى
 

 الرسمي/ التوكیل استكشاف
 األمانة الوصایة/

 
 عشر السابعة عمر في

 
 
 
 
 
 
 

 أشھر وستة عشر السابعة عمر قبل لیس
 
 
 

 واحد بشھر عشر الثامن المیالد عید قبل
 
 
 
 
 

 مدیكید من الصحي التأمین
 ممكن وقت أسرع في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاص الصحي التأمین
 

 بھ القیام یجب ما
 

 الملحق في الخیارات شرح انظر
 

 القرار صنع حول معلومات عن البحث
 أنواع وسلبیات وإیجابیات المدعوم
 توجھ التي المختلفة القانونیة العالقات

 ذي بالغ لشخص القرار اتخاذ عملیة
 مدفوع ممثل من الخیارات تتراوح إعاقة.
 واألمانة. الوصایة إلى ألمره

 
ً  تفكر كنت إذا  فاتصل الوصایة، في جدیا

 المسنین رعایة قانون في متمرس بمحام
 اإلعاقة. وذوي

 
ً  أجعل  النھائیة. األوراق یجھز محامیا

 
 

 التكمیلي، الضمان لدخل طفلك تأھل إذا
ً  سیتأھل  ال مدیكید. يف للتسجیل تلقائیا

 تقدم. طلب لملء بحاجة تزال
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 إعاقة من یعاني الذي للشخص یمكن
 تأمین على یبقى أن حیاتھ طوال تستمر
 لخطط بالنسبة مسمى. غیر ألجل والدیھ
  الجدیدة، التأمین

 موجودة حالة اإلعاقة اعتبار یمكن ال
 ً  عاماً. 19 سن دون لألطفال مسبقا

 دةالمساع یمكنھ من
 

 رابطة من معلومات على للحصول
 زیارة یرجى فیرجینیا، بوالیة الوصایة

www.vgavirginia.org. 
 

 ترغب كنت إذا ما تحدید على لمساعدتك
 تدقیق "قائمة استخدم الوصایة، طلب في

 من بنا الخاصة الوصایة" بشأن التفكیر
خالل

rcofnova.org/proghttps://thea
-rams/transition/securing
-child-future

toolbox-disability/transition/ 
 

 مقدمي دلیل في المحامین قائمة راجع
of Arc The مؤسسة من الخدمات

Virginia Northern الموقع على 
اإللكتروني

va.org/directohttps://thearcofno
ry/ 

 
 

www.dmas.virginia.gov 
 ذلك، ومع عامة. معلومات على للحصول

 إدارة خالل من بطلب التقدم علیك یجب
 كنت إذا  منطقتك؛ في اإلنسانیة الخدمات

 مدیكید استمارة اطلب ، SSIبالفعل تتلقى
 المختصرة.

 
 اإلنسانیة، الخدمات إدارة :ألكساندریا

5700-746 )703( 
 اإلنسانیة/ الخدمات إدارة :أرلینغتون

  النمائیة، اإلعاقات ذوي خدمات
1300-228 )370( 

  األسر، خدمات إدارة فیرفاكس:
7500-324 )703( 

 
 
 
 
 
 

http://www.vgavirginia.org/
https://thearcofnova.org/directory/
https://thearcofnova.org/directory/
https://thearcofnova.org/directory/
https://thearcofnova.org/directory/
http://www.dmas.virginia.gov/
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 والمخصصات اإلرث في التصرف تخطیط
 أحد وفاة حالة في رعایتھ سیتم وأنھ لھا مؤھالً  یكون قد التي والحكومیة درالیةالفی المخصصات على البالغ طفلك حصول من التأكد :الھدف

 إعاقتھ. أو الوالدین
 

 اإلجراءات تتخذ متى
 

 لإلعفاء مدیكید برامج
 قائمة على للوضع ممكن وقت أسرع في

 االنتظار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الیومیة اإلعانة التوظیف/ خدمات
 ممكن وقت أسرع في

 
 بھ القیام جبی ما

 
ً  یتأھل قد  یعانون الذین األشخاص أیضا

 )ID/DD( ونمائیة ذھنیة إعاقات من
 برامج بموجب الخدمات على للحصول

 لإلعفاء. مدیكید
 

 برامج أماكن بتمویل فرجینیا والیة تقوم
 كافي غیر التمویل ولكن الشاغرة، اإلعفاء

 ً  مستوى على االحتیاجات لتلبیة حالیا
   الوالیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للحصول طفلك أھلیة تحدید عملیة ابدأ
 اإلعانة خدمات أو التوظیف خدمات على

 لھا. التابع المحلیة من الیومیة
 

ً  طفلك لدى یكون أن یجب  تشخیصا
 مستوى متطلبات ویستوفي نمائیة بإعاقة
 التنمیة مجلس قبل من تمویلھ لیتم األداء

 ملء إلى تحتاج سوف المحلي. المجتمعیة
 نفسي تقییم وتوفیر تقدم طلب ستمارةا

 إلدارة للسماح إذن على والتوقیع لطفلك
 أي إلى بالوصول اإلنسانیة الخدمات
 مطلوبة. نفسیة طبیة/ سجالت

 

 
 المساعدة یمكنھ من

 
The لمؤسسة اإللكتروني الموقع انظر

 Virginia Northern of Arc
https://thearcofnova.org/prog

-about-rams/waivers/all
waivers/ 

 في المعلومات من المزید على أطلع
 عامة، معلومات على للحصول الملحق.

http://www.dbhds.virginia.go
-and-v/individuals
-families/developmental
-my-life-disabilities/my

community 
 

 اإلعفاء ببرامج لاللتحاق طلب لتقدیم
 الخدمات بمجلس اتصل النمائیة، لإلعاقات
 مقاطعتك في المجتمعیة

 مدینة في المجتمعیة الخدمات مجلس
 ندریاآلیكسا

3400-746 703)( 
 ذوي خدمات اإلنسانیة/ الخدمات إدارة

 بأرلینغتون: النمائیة اإلعاقات
1700-228 703)( 
 ذوي خدمات المجتمعیة/ الخدمات مجلس

 فولز فیرفاكس/ في النمائیة اإلعاقات
 )703( 324-4400 تشیرتش:

 
 لإلعفاء، Plus CCC ببرنامج لاللتحاق

 في عیةاالجتما الخدمات بإدارة اتصل
 مقاطعتك

 )703( 746-5700 آلیكساندریا: مدینة
 )703( 228-1350 أرلینغتون: مقاطعة
 )703( 423-7948 فیرفاكس: مقاطعة

 
 
 
 

 

https://thearcofnova.org/programs/waivers/all-about-waivers/
https://thearcofnova.org/programs/waivers/all-about-waivers/
https://thearcofnova.org/programs/waivers/all-about-waivers/
https://thearcofnova.org/programs/waivers/all-about-waivers/
https://thearcofnova.org/programs/waivers/all-about-waivers/
http://www.dbhds.virginia.gov/individuals-and-families/developmental-disabilities/my-life-my-community
http://www.dbhds.virginia.gov/individuals-and-families/developmental-disabilities/my-life-my-community
http://www.dbhds.virginia.gov/individuals-and-families/developmental-disabilities/my-life-my-community
http://www.dbhds.virginia.gov/individuals-and-families/developmental-disabilities/my-life-my-community
http://www.dbhds.virginia.gov/individuals-and-families/developmental-disabilities/my-life-my-community
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 الیومیة واإلعانة والتوظیف الثانویة بعد ما خدمات
 الثانویة. المدرسة ركھت بعد لطفلك مناسبة یومیة إعانة أو و/ وتطوع توظیف، وأنشطة الثانویة، بعد ما أنشطة ترتیب :الھدف

 
 اإلجراءات تتخذ متى

 
 مھني تقییم

 
ً  14 إلى 12 عمر من  عاما

 
 
 
 
 
 
 

ً  16 إلى 14 عمر من  عاما
 
 
 

ً  22 إلى 16 عمر من  عاما
 
 

 
 بھ القیام یجب ما

 
 ونقاط طفلك الھتمامات بسجل واحتفظ ابدأ

 المھنیة، المسیرة استكشاف وأنشطة قوتھ
 والمھارات

 
 تقوم أن یمكن التي الطرق ینالمعلم مع حدد
 إلمكانیات طفلك بإعداد المدرسیة األنشطة بھا

 التوظیف
 
 
 

 بعد ما أھداف على IEPs تشتمل أن یجب
ً  14 بلوغ عند المستقلة والمعیشة الثانویة  عاما

 
 

 طفلك أھلیة حدد بالفعل، ذلك فعلت تكن لم إذا
 محلیة وكالة خالل من البالغین لخدمات
 خدمات إدارة من الدعم ضمنیت بما مناسبة؛

 )DARS( التأھیل وإعادة السن كبار
 الخاص االنتقال لممثل یمكن .CSBو

 في مساعدتك CSB دعم ومنسق بمدرستك
 العملیة. ھذه في التنقل

 
 المساعدة یمكنھ من

 
 وخدمات المھني التقییم عملیات تنسیق یمكن

 األھلیة على اعتماداً  التخرج، قبل التوظیف
 النظام خالل من المتاحة، المالیة والموارد
 الخدمات مجلس أو المحلي، المدرسي

 السن كبار خدمات إدارة و/أو المجتمعیة،
 فیرجینیا. بوالیة )DARS( التأھیل وإعادة

 
 
 
 

 
ً  DARS تقدم قد  للبالغین األجل قصیر دعما

 التنافسي للعمل لالستعداد اإلعاقة ذوي
 توفيیس أن یجب فیھ. والمشاركة والمتكامل

 الملحق أنظر لألھلیة. DARS معاییر الطالب
 المھنیة الخدمات حول المعلومات من لمزید

 www.vadrs.org بالوالیة.
 

 الثانویة طفلك مدرسة في االنتقال ممثل یعد
 معلومات على للحصول مورد أول أفضل
 الثانویة المرحلة بعد ما خیارات حول

 التوظیف.و
 

 
  

http://www.vadrs.org/
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 الیومیة واإلعانة والتوظیف الثانویة بعد ما خدمات
الثانویة. المدرسة تركھ بعد لطفلك مناسبة یومیة إعانة أو و/ تطوع وأنشطة مھنیة، وأنشطة الثانویة، بعد ما أنشطة ترتیب :الھدف

 
 اإلجراءات تتخذ متى

 
 بھ القیام یجب ما

 
 المساعدة یمكنھ من

 أرلینغتون بمدارس االنتقال منسقو
 

 الثانویة یوركتاون مدرسة شیرمان، كارین
2545-228 )703( 

karen.sherman@apsva.us 
 

 للوظائف أرلینغتون مركز إیجل، كریستینا
5738-282 )703( 
va.usChristinaeagle@aps 

 
 لي-واشنطن سویت، توماس

(703) 228-6265 
thomas.sweet@apsva.us 

 
 الثانویة ویكفیلد مدرسة دیكامب، جینیفر

703-228-6728 
Jennifer.decamp@apsva.us 

 
 تراتفوردس برنامج كیلي، جویس

703-228-6450  
joyce.kelly@apsva.us 

 
 العقود خدمات ستابلتون، بریان

703-228-6360 
Brian.stapleton@apsva.us 

 
 العامة فیرفاكس مقاطعة مدارس
 والوظائف االنتقال خدمات

 
 )571( 423-4150 منسقة لونغ، آن

 توظیف ممثلون فیرفاكس في یوجد
 الثانویة مدارسھا من كل في وانتقال

 من لمزید .29 عددھا البالغ ومراكزھا
 یرجى الخدمات، ھذه حول المعلومات

زیارة
https://www.fcps.edu/acade

-mics/academic
-education-overview/special
-and-instruction/career

services-transition 
 
 
 

mailto:karen.sherman@apsva.us
mailto:Christinaeagle@apsva.us
mailto:thomas.sweet@apsva.us
mailto:Jennifer.decamp@apsva.us
mailto:joyce.kelly@apsva.us
mailto:Brian.stapleton@apsva.us
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/special-education-instruction/career-and-transition-services
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/special-education-instruction/career-and-transition-services
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/special-education-instruction/career-and-transition-services
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/special-education-instruction/career-and-transition-services
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/special-education-instruction/career-and-transition-services
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 الیومیة واإلعانة والتوظیف الثانویة بعد ما خدمات
 الثانویة. المدرسة تركھ بعد لطفلك مناسبة یومیة إعانة أو و/ وتطوع توظیف، وأنشطة الثانویة، بعد ما أنشطة ترتیب :الھدف

 
 اإلجراءات تتخذ متى

 
ً  17 إلى 12 عمر من  عاما

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من شھراً  18 قبل أو عشر السابعة عمر

 المدرسة مغادرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد ما لمرحلة األكادیمیة الخیارات
 الثانویة

 
 
 
 
 

 بعامین الثانویة المدرسة مغادرة قبل
 
 
 
 

 الثانویة المدرسة من األولى السنة
 
 
 

 الثانویة المدرسة من التخرج سنة خریف

 
 بھ القیام یجب ما

 
 التي المنظمات حول معلومات عن البحث
 الیومیة اإلعانة وخدمات العمل فرص توفر
 على والمتاحة المكتوبة المواد خالل من

 الموارد ومعارض اإلنترنت
 
 
 
 

 
 

 ترتیب في مساعدتك یمكنھ انتقال ممثل مقابلة
 أو الخدمات، مقدمي منظمات مع االجتماعات

 بنفسك اجتماع موعد تحدید یمكنك
 

 منظمة بشأن قراراً  اتخذ التخرج، قبل
 طفلك دعم احتیاجات تناسب التي الخدمات

 األھلیة وحدد وجھ أفضل على
 

 
 
 

ً  طفلك كان إذا  الثانوي، بعد ما بالتعلیم مھتما
 الطالب لمساعدة مجالبرا من العدید فھناك
 الحصول و/أو دورات أخذ في اإلعاقة ذوي
 شھادة. على

 
 

 
 الطالب مع بزیارات وقم الكلیة برامج ابحث
 اإلعاقة ذوي خدمات مكتب بمسئولي والتقي

 الجامعي. الحرم في
 

 
 

 المقابالت، ترتیب الالزمة؛ االختبارات أخذ
 الزیارات من والمزید

 
 

 برامج أو رسبمدا لاللتحاق بطلب التقدم
 الثانوي بعد ما التعلیم

 
 المساعدة یمكنھ من

 
 مدارس تقیم .المزودین موارد معارض

 معارض العامة فیرفاكس مقاطعة و أرلینغتون
 الخریف. في سنویة

 
Transition Super معرض

Saturday مقاطعة مدارس تستضیفھ 
 طالب على یركز والذي العامة فیرفاكس
 في ویعقد توسطةوالم االبتدائیة المدارس

 الشتاء.
 

 التعلیم خیارات .Forward Flash معرض
ً  یقام والتوظیف. الثانوي بعد ما  سنویا

 العامة. فیرفاكس مقاطعة مدارس وتستضیفھ
 

 جورج (جامعة Quest Future معرض
 لطالب الوظائف الكلیات/ حول فاعلیة میسون)
 سنتین؛ كل تقام والثانویة المتوسطة المدارس
 تشرین نوفمبر/ في لقادما المعرض

 2019الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وھو ، Center Heath زیارة یمكنك كما
 حول اإلنترنت عبر المعلومات لتبادل مركز
 اإلعاقة ذوي لألشخاص الثانوي بعد ما التعلیم

   www.heath.gwu.edu خالل من
راجع  أخرى، لخیارات

www.thinkcollege.net 
 
 
 

 
 الثانویة بعد ما لموارد الملحق أنظر

 
 

http://www.heath.gwu.edu/
http://www.thinkcollege.net/
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 الترفیھ
 والترویحیة. الترفیھیة األنشطة في المشاركة من طفلك تمكین :الھدف

 
 اإلجراءات تتخذ متى

ً 12 سن بحلول  عاما
 
 
 

ً  12 سن من بدًءا  حسب وتُكرر عاما
 الطفل مرع طوال الحاجة

 
 
 
 
 
 
 
 

18 ً  وأكبر عاما
 
 
 
 
 
 

 صف في للمشاركة مستعداً  یكون عندما

 
 بھ القیام یجب ما

 ونقاط طفلك الھتمامات بسجل واحتفظ ابدأ
 قوتھ.

 
 

 باتللترتی مطلوبة استمارات أي أملء
ً  ذلك یختلف التیسیریة؛  سیتم للمحلیة. وفقا

 البلوغ. سن حتى وتستمر عام كل تحدیثھا
 

 أو منطقتك في العالجي الترفیھ كتببم اتصل
 األنشطة لتحدید حالة مدیر معلم/ إلى تحدث

 البالغ. طفلك اھتمامات مع تتناسب التي
 

 
 

ً  كنت إذا  برامج إحدى في جدیداً  مشتركا
 لذوي المعدلة البرامج العالجي/ الترفیھ

 مشترك تسجیل عملیة إكمال فاطلب اإلعاقة،
 تمدمع عالجي ترفیھ أخصائي مع جدید

)CTRS( 
 

 
 

 أطلب وسجل؛ العالجي الترفیھ بمكتب اتصل
 األمر. لزم إذا تیسیري ترتیب

 
ً  محلیتك تكون قد  توفیر على قادرة أیضا

 معسكرات أو فصول في تیسیریة ترتیبات
 تأكد العالجي). الترفیھ (ولیس العام الترفیھ

 مقدماً. التیسیري الترتیب طلب من
 

 عملیات صةالخا المنظمات من العدید لدى
 إذا معرفة من تأكد بھم. خاصة وتقییم تسجیل

 الجدد المشتركین تسجیل أو التقییم كان
ً  المجاني  ترتیبات طلب عند ال. أم متاحا
 الترتیبات عن اسأل للبرامج، بالنسبة تیسیریة

 قادرین و/أو استعداد على ھم التي التیسیریة
 توفیرھا. على

 

 
 المساعدة یمكنھ من

 آلیكساندریا
 والعالجیة الثقافیة واألنشطة والحدائق الترفیھ

 آلیكساندریا في
https://www.alexandriava.gov/re
creation/info/default.aspx?id=45

758 
703-746-5422 

 
 أرلینغتون

  ھوالترفی الحدائق إدارة
  العالجي الترفیھ مكتب

https://parks.arlingtonva.us/
recreation-therapeutic/ 

703-228-4740 
 

 فیرفاكس
 فیرفاكس في العالجي الترفیھ خدمات

https://www.fairfaxcounty.gov/n
-community-eighborhood

recreation-services/therapeutic 
703-324-5532  

 
ً  أنظر  والترفیھ الریاضیة األلعاب أیضا

 موارد مركز في اإلعاقة لذوي المعدل
 مقاطعة مدارس في األمور أولیاء

 للحصول ).FCPS( العامة فیرفاكس
 بـ اتصل المعلومات، أحدث على

prc@fcps.edu 
http://www2.fcps.edu/dss/osp/prc/d
ocuments/AdaptedSportsRecreatio

fnGuide2016.pd 
 

 أطفال أمور (أولیاء POAC مؤسسة تحتفظ
 راجع الترفیھ. بموارد بقائمة التوحد)

-nova.org/wp-https://poac
-content/uploads/2018/02/Adapted

2018.pdf-list-rec-and-sports 
 

 برامج والخاصة العامة المؤسسات من كل تدیر
 ذوي لألشخاص وعالجیة واجتماعیة ریاضیة
 بنا الخاص الخدمات مقدمي دلیل أنظر اإلعاقة.

 المعلومات من لمزید
-https://thearcofnova.org/business

directory/ 
 

https://www.alexandriava.gov/recreation/info/default.aspx?id=45758
https://www.alexandriava.gov/recreation/info/default.aspx?id=45758
https://www.alexandriava.gov/recreation/info/default.aspx?id=45758
https://parks.arlingtonva.us/therapeutic-recreation/
https://parks.arlingtonva.us/therapeutic-recreation/
https://parks.arlingtonva.us/therapeutic-recreation/
https://parks.arlingtonva.us/therapeutic-recreation/
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/therapeutic-recreation
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/therapeutic-recreation
https://www.fairfaxcounty.gov/neighborhood-community-services/therapeutic-recreation
http://www2.fcps.edu/dss/osp/prc/documents/AdaptedSportsRecreationGuide2016.pdf
http://www2.fcps.edu/dss/osp/prc/documents/AdaptedSportsRecreationGuide2016.pdf
http://www2.fcps.edu/dss/osp/prc/documents/AdaptedSportsRecreationGuide2016.pdf
https://poac-nova.org/wp-content/uploads/2018/02/Adapted-sports-and-rec-list-2018.pdf
https://poac-nova.org/wp-content/uploads/2018/02/Adapted-sports-and-rec-list-2018.pdf
https://poac-nova.org/wp-content/uploads/2018/02/Adapted-sports-and-rec-list-2018.pdf
https://thearcofnova.org/business-directory/
https://thearcofnova.org/business-directory/
https://thearcofnova.org/business-directory/
https://thearcofnova.org/business-directory/
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 االنتقال وسائل

 من واالستفادة النقل وسائل استخدام مھارات تدریس طریق عن األنشطة من إلى/ الوصول في االستقاللیة من ممكن قدر أكبر تمكین :دفالھ
 التكلفة منخفض النقل خیارات

 
 اإلجراءات تتخذ متى

 
 عشر الثانیة عمر من بدایة

 
 
 

 بعیداً  التنقل في البالغ الطفل/ یبدأ أن ما
 المنزل عن

 
 
 
 
 
 
 
 

ً 12عمر من  التخرج حتى عاما

 
 بھ القیام یجب ما

 
 التنقل مھارات لتعلم الطفل استعداد في التفكیر

 تدریسھا یجب التي المھارات ھي وما
 

 من سائق غیر ھویة بطاقة على الحصول
 والیة في اآللیة المركبات تسجیل إدارة

 لھذه العمر على قیود توجد ال فرجینیا.
 یحمل ال شخص ألي متاحة وھي البطاقات،

 قیادة. رخصة أو تعلم رخصة
 
 
 
 

 
 

IEP من كجزء التنقل مھارات أھداف تضمین
 االنتقال خطة من وكجزء

 
 
 
 
 
 
 
 

 الحصول التنقالت، أجرة تخفیض لضمان
 ھیئة من اإلعاقة ذوي معرف بطاقة على
 البطاقة تمّكن العاصمة. واشنطن في النقل

 من اإلعاقة ذوي المؤھلین األشخاص
 الحافالت على مخفضة أسعار على لالحصو
 منطقة في الحدیدیة والسكك األنفاق وقطار

 واشنطن.

 
 المساعدة یمكنھ من

 
https://www.dmv.virginia.gov/dri

vers/#id/get_id.asp 
 
 

ً م التنقل على التدریب توفیر یتم  قبل من جانا
 والیة شمال في ENDependence مركز

 www.ecnv.org   فرجینیا.
 3268-525-703 

 
 و/أو طفلك مدرسة في االنتقال بمنسق اتصل
 قبل المدرسة في الخاصة التربیة دعم منسق

 IEP اجتماع
 

 
 بطاقة على للحصول التقدم طلب لتنزیل

 :انظر معرف،
https://www.wmata.com/service

fare.cfm-/accessibility/reduced 
 
 

 المیسرة النقل خیارات عن المزید اعرف
 من فرجینیا والیة في اإلعاقة لذوي
خالل

https://www.commuterpage.co
-get-to-m/ways
-transit-around/paratransit

accessibility/ 
 

 .MetroAccess خدمة خیارات استكشف
 

 باألماكن قائمة على لالطالع الملحق انظر
 على للحصول التقدم طلبات فیھا المتوافر

 اإلعاقة ذويل النقل ھیئة معرف ةبطاق
 .SmarTrip بطاقات ولشراء

  

https://www.dmv.virginia.gov/drivers/#id/get_id.asp
https://www.dmv.virginia.gov/drivers/#id/get_id.asp
http://www.ecnv.org/
https://www.wmata.com/service/accessibility/reduced-fare.cfm
https://www.wmata.com/service/accessibility/reduced-fare.cfm
https://www.commuterpage.com/ways-to-get-around/paratransit-transit-accessibility/
https://www.commuterpage.com/ways-to-get-around/paratransit-transit-accessibility/
https://www.commuterpage.com/ways-to-get-around/paratransit-transit-accessibility/
https://www.commuterpage.com/ways-to-get-around/paratransit-transit-accessibility/
https://www.commuterpage.com/ways-to-get-around/paratransit-transit-accessibility/
https://www.commuterpage.com/ways-to-get-around/paratransit-transit-accessibility/
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 السكن خیارات
ً  الوقت یكون متى المجتمع في طفلك یعیش أن :الھدف  األسرة. منزل لمغادرة لھ مناسبا

 
 اإلجراءات تتخذ متى

 
 ممكن وقت أسرع في

 
 
 
 
 

 الطفل مراھقة سنوات في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عشر الثامنة عمر في

 
 بھ یامالق یجب ما

 
 أقرب في للسكن االنتظار قوائم على الوضع

 اإلخباریة النشرات في ممكن.االشتراك وقت
 (مقاطعة /ffordable.org-http://e مثل

 قوائم بشأن اطالع على لتبقى فیرفاكس)
 االنتظار.

 
 لمجموعة للغایة صعب أمر للسكن التخطیط
 ابدأ والمالیة. العاطفیة األسباب من متنوعة
 المبكرة، البلوغ مرحلة في التخطیط عملیة
 في معك طفلك یعیش أن ترید كنت إذا حتى

 یتم أن بكثیر األفضل من المنظور. المستقبل
 ومنھجي مدروس بشكل السكن قرارات اتخاذ
 حالة في اتخاذھا من بدالً  سنوات مدى على

 أزمة. وقوع
 

 
 

ً  زر الخیارات. ینب الفروق أعرف  من أنواعا
 جوالت على نظرة وألقِ  السكن ترتیبات
 یوتیوب موقع على االفتراضیة المنازل

https://www.youtube.com/user/vi
deosatTheArcofNoVa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المساعدة یمكنھ من

 
 الموارد حول المعلومات من لمزید

 دلیل على االطالع یرجى السكنیة،
Northern of Arc The مؤسسة

Virginia، للبالغین مسكن على "العثور 
 من اإلعاقة" ذوي
خالل

proghttps://thearcofnova.org/
-home-rams/transition/finding

disabilities-adults/ 
 

 والداعمة السكنیة الخدمات زیارة یرجى
 خالل من فیرجینیا والیة في

http://www.novahss.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.e-affordable.org/
http://www.e-affordable.org/
http://www.e-affordable.org/
https://www.youtube.com/user/videosatTheArcofNoVa
https://www.youtube.com/user/videosatTheArcofNoVa
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/
https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/
http://www.novahss.org/
http://www.novahss.org/
http://www.novahss.org/
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 بالسجالت الجید االحتفاظ :1 رقم الملحق
 

 یسھل سوف الید متناول في الرئیسیة الوثائق وحفظ لوماتالمع جمع
 حیاة طوال تواجھھا سوف التي والرعایة المناصرة بمھام القیام
 للحصول بطلب التقدم عند المثال، سبیل على اإلعاقة. ذي طفلك
 إذا مؤھلة. إعاقة من یعاني طفلك أن إثبات علیك یجب ، SSIعلى
 حول سنویة تقاریر تقدیم علیك فیجب ألمره، مدفوع ُممثِّالً  كنت
 لألطباء الوصایة إثبات إلى تضطر قد المخصصات. إنفاق كیفیة

 ووكاالت والمصارف الصحي التأمین وشركات والصیدلیات
 االجتماعیة. الخدمات

 
 أو انسخ ثم یناسبك. مستندات حفظ نظام إنشاء ھي األولى الخطوة

ً  امسح  باألصول واحتفظ لیھاإ الوصول لسھولة الھامة الوثائق ضوئیا
 مكان یعرفون ومحامیك األسرة أفراد أن من تأكد آمن. مكان في

 المستندات. ھذه وجود
 

 النوایا خطاب
 

 خطاب ھو طفلك ملف في تكون أن یجب التي الوثائق أھم من
 وأمنیاتك قیمك عن وتعبر الحالیة طفلك حیاة فیھ تصف الذي النوایا

ً  لیس النوایا خطاب أن من الرغم على لمستقبلھ. ورؤیتك  ملزما
 في سیرد ما طفلك. رعایة سیتولى لمن بالنسبة للغایة قیم فھو قانوناً،

 تشمل: أن المحتمل من ولكنھا كاتبھا باختالف سیختلف الوثیقة ھذه
 

 سیعیش وأین طفلك، لحیاة أھدافك ھي ما طفلك: لمستقبل رؤیتك
 علیھا. سیواظب التي األنشطة ھي وما من، ومع

 
 طفلك أفكار اكتب ممكناً، ذلك كان كلما .لمستقبلھ طفلك یةرؤ

 بشكل حاضرة مفضلة أسرة بقاء ضمان مثل الوثیقة، في ورغباتھ
 أو مجال في العمل أو ألیف، بحیوان االحتفاظ أو حیاتھ، في قوي
 محدد. عمل موقع

 
 في الرعایة مقدمو یستفید سوف الشخصیة. الصفات وصف

 العامة الشخصیة لطفلك: الفریدة انبالجو معرفة من المستقبل
 أو الطبیة والمشاكل االستقالل ودرجة القوة ونقاط والمواھب والطبع

  الدعابة. وروح السلوكیة
 

 أو للمدرسة الزمنیة الجداول :الیومیة الفرد حیاة عن تفاصیل
 الدیني التثقیف ذلك في بما األسبوع، نھایة عطالت أنشطة العمل؛

 وحساسیات تفضیالت النوم؛ روتین الدینیة؛ االماكن ارتیاد أو
 ممارسة وروتین المفضلة واأللعاب الدمى والمالبس؛ الطعام

   المثال. سبیل على النموذجیة، النزھات الریاضیة؛ التمارین
 

 (التشخیص، مختصراً  القسم ھذا یكون أن یمكن الطبي: التاریخ 
 أین ذلك بعد كرتذ أن یجب ولكن والدواء)، للعالج الحالیة األنظمة

 أدناه). (أنظر تفصیالً  أكثر معلومات على العثور یمكن
 

 الطعام مثل لبنود السنویة التكالیف إدراج في فكر المعیشة. نفقات
 واألنشطة الصحي والتأمین الطبیة والمعدات والزیارات واإلیجار
 في الرعایة مقدمي إلعطاء ذلك، إلى وما والعطالت الترفیھیة
 ذوي ودیعة أموال بھا تنفق أن یمكن التي الكیفیة عن ةفكر المستقبل

   ومخصصاتھ. للفرد الخاصة االحتیاجات
 

 واألطباء/ واألصدقاء، األسرة، أفراد :االتصال جھات معلومات
 صاحب أو المدرسة ومعلومات المفضلة، والصیدلیة المعالجین،

 ووكالء االحتیاطیین، واألوصیاء واألمناء والمحامین العمل،
  ذلك. إلى وما المالیین، والمخططین والمصرفیین، التأمین،

 
 أنظر النوایا، لخطاب المنطقي األساس عن المعلومات من لمزید

-cafe.com/letter-parent-autism-http://www.child
intent.html-of 

 
 
 ملف في بھا تحتفظ ثائقو

 

 بالوثائق واحتفظ اجمع و/أو أنشئ النوایا، خطاب إلى باإلضافة
 ملف: في التالیة

 
ً  المیالد شھادة  األساسیة: الھویة وثائق   إلى تحتاج ما (غالبا

 أو قیادة ورخصة االجتماعي، الضمان وبطاقة األصلیة)، النسخة
 التأمین وبطاقة د،مدیكی وبطاقة السفر، وجواز ، سائق غیر رخصة

 الصحي.
 

 لصالح مفتوحة حسابات أي ذلك في بما ،المصرفیة المعلومات 
 أو الخصم بطاقات وأرقام ألمره، المدفوع الممثل  وحسابات طفلك،

 الشخصیة التعریف وأرقام استخدامھا لطفلك المسموح االئتمان
)PIN(  بھا. المرتبطة 

 
 الخاصة االحتیاجات ذوي عودائ أو الوصایا مثل القانونیة الوثائق

 حفظ یمكن األمانة. أوراق أو الرسمي التوكیل أو الوصایة أوامر أو
 وكذلك ھنا الودائع على واألمناء االحتیاطیین األوصیاء أسماء
 النوایا. خطاب في ذكرھم

 
 والعالجات والتقییمات التشخیص ذلك في بما ،الطبي التاریخ
 الرعایة، بمقدمي االتصال ماتمعلو ذلك في (بما والحالیة السابقة

 الوصفات وسجالت فیھا)، العالج تم التي والمنشأة العالج، وتواریخ
 الطبیة.

 
 
 

http://www.child-autism-parent-cafe.com/letter-of-intent.html
http://www.child-autism-parent-cafe.com/letter-of-intent.html
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 موارد أو بأصول متعلقة أدلة أي ذلك في بما ،المالیة السجالت
 أو الراتب كعوب أو الضریبیة، اإلقرارات أو اإلعاقة، ذي للشخص

 والمعدات دماتالخ مقابل والمدفوعات الدخل على أخرى أدلة
 الطبیة.
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 الصحي التأمین كفالة :2 رقم الملحق
 

 طفلك صحة تأمین في ھام عنصر ھو مناسب صحي تأمین وجود
 مدى إعاقة من یعانون الذین للبالغین یمكن المالیة. وحالتھ البدنیة
 مسمى غیر أجل إلى لذویھم الصحي التأمین على البقاء الحیاة

 التي الخطوات ).26 سن بعد تغطیتھم تمی ال المعاقین غیر (األطفال
 تشمل: اآلن اتخاذھا یمكنك

 
 التكمیلي الضمان دخل مدفوعات على للحصول طلب تقدیم •

 فمن البرنامج، لھذا مؤھالً  طفلك كان إذا اإلعاقة. ذي لطفلك
 مدیكید. تأمین تغطیة على الحصول األسھل

 
 بمجرد لطفلك الصحي التأمین وتكالیف خیارات استكشاف •

 العمل. عن توقفك
 

 الخاص العمل ألصحاب الصحیة الخطط
 الصحیة الرعایة تغطیة 2010 لعام المیسرة الرعایة قانون وسع

 اإلعاقة. ذوي لألشخاص ھامة حمایة أوجھ ویوفر واألفراد، لألسر
 

 تحت الحیاة مدى إعاقة من یعانون الذین المعالون یظل أن یمكن
 أنھ عاماً.كما 26 سن بعد كب الخاصة العمل أصحاب رعایة وثیقة

 الجدیدة الفردیة والخطط الوظائف على القائمة للخطط یسمح لن
ً  19 عن عمره یقل طفل ألي التغطیة استبعاد أو برفض  عاما
 لھذه یمكن وال اإلعاقة. ذلك في بما مسبقاً، موجودة حالة إلى استناداً 
ً  تفرض أن أو التغطیة من شخص أي استبعاد نفسھا الخطط  قسطا
 ً  اإلعاقة. ذلك في بما مسبقاً، موجودة حالة بسبب أعلى تأمینیا

 
 مدیكید

 ذوي لألشخاص متاح فیدرالي صحي تأمین برنامج ھو مدیكید إن
 الطرق إحدى اإلعاقة. ذوي واألشخاص والمسنین المنخفض الدخل

 الضمان دخل على للحصول التأھل ھي مدیكید على للحصول
 تستوفي فسوف ، SSI متطلبات توفيتس كنت إذا ).SSI( التكمیلي

 بمدیكید. الخاصة المتطلبات
 

 تحت مشموالً  تزال وال خاص صحي تأمین علی الحصول یمکنك
Plan  برنامج (باستثناء  Plus FAMIS أو مدیكید برنامج
First( تدفع األخر التأمین خطة فإن آخر، تأمین لدیك كان إذا 
 إلی آخر صحي تأمین جودو یؤدي ال أوالً. الطبیة الخدمات مقابل
 ستدفعھ والذي مطلوباً، کان إذا لمدیكید، المشترك الدفع مبلغ تغییر

 مدیكید. في كمسجل الخدمات لمقدمي
 
 

 الصحي التأمین أقساط سداد برنامج
 أقساط سداد برنامج یساعد أن یمكن مدیكید، لدیھ طفلك كان إذا

 التأمین طأقسا من جزء أو كل سداد في )HIPP( الصحي التأمین
 بك. الخاص الصحي

 برنامج یغطیھا ال التي الخدمات الصحي تأمینك خطة تغطي قد
 قد صحي تأمین على بالحصول HIPP برنامج لك یسمح مدیكید.

 یقوم البرنامج. مساعدة بدون أقساطھ سداد تحمل على قادراً  تكون ال
 الصحي تأمینك خطة تغطیھا التي الخدمات بتقییم HIPP برنامج

 مدیكید لبرنامج المؤھل أسرتك لعضو مدیكید تكلفة متوسط ارنویق
 الصحي. تأمینك قسط تكلفة إلى

 
 اإلعانات خدمات إلدارة االلكتروني الموقع على متاحة المعلومات

 خالل من )DMAS( الطبیة
-irginia.gov/Content_pgs/rcphttp://www.dmas.v

hipp.aspx 
800-432- الرقم على HIPP ببرنامج االتصال طریق عن أو

5924. 
 

 المعلومات مصادر
 الصحیة الرعایة على الطارئة التغیرات حول المعلومات من لمزید

 راجع المیسرة، الرعایة قانون بموجب الخاصة
.healthcare.govwww . 

 الصحي والتأمین Medicare تأمین مسائل فھم في للمساعدة
 والیة في التأمینیة والمساعدة االستشارات ببرنامج اتصل الخاص،
 703-324-5851 الرقم على فیرجینیا

 
 من "PLUS-FAMISو میدیكید "دلیل كتیب من نسخة حمل

 الرابط
http://dmasva.dmas.virginia.gov/Content_atchs

eng.pdf-/atchs/medbook 
 
  

http://www.dmas.virginia.gov/Content_pgs/rcp-hipp.aspx
http://www.dmas.virginia.gov/Content_pgs/rcp-hipp.aspx
http://www.healthcare.gov/
http://dmasva.dmas.virginia.gov/Content_atchs/atchs/medbook-eng.pdf
http://dmasva.dmas.virginia.gov/Content_atchs/atchs/medbook-eng.pdf


21 
 

 على للحصول بطلب التقدم :3 رقم الملحق
 اإلعاقة لذوي االجتماعي الضمان برامج مخصصات:

 
 مخصصات على الحصول طلب تقدیم عملیة في البدء یمكنك

 الخطوة عاماً. 18 سن طفلك یبلغ أن بمجرد الجتماعيا الضمان
 إدارة ستقرر مخصصات؛ برنامج ألي األھلیة  تحدید ھي األولى

 فیدیو المناسب.لمقاطع البرنامج )SSA( االجتماعي الضمان
 الضمان دخل التكمیلي/ الضمان دخل حول إلكترونیة وندوات

 بمؤسسة خاصةال الیوتیوب قناة زیارة یرجى لإلعاقة، االجتماعي
Virginia Northern of Arc The موقع على الفیدیو (مقاطع 

NoVA of Arc The( خالل من 
https://www.youtube.com/channel/UCyCHW9

WpNHRaxvxzGarseQg 
 

 لإلعاقة االجتماعي نالضما دخل مقابل التكمیلي الضمان دخل
 الضمان ودخل )SSI( التكمیلي الضمان دخل من لكل بالنسبة 

 بتعریف الشخص یستوفي أن یجب )،SSDI( لإلعاقة االجتماعي
ف .لإلعاقة االجتماعي الضمان إدارة  القدرة عدم بأنھا اإلعاقة تُعرَّ
 ضعف أي بسبب )SGA( ومربح مھم نشاط في االنخراط على
 قد إعاقتك تكون أن یجب عمى). أو عقلي أو و/ (جسدي طبي

 أو شھراً  12 عن تقل ال لفترة تستمر أن المتوقع من أو استمرت
  لـ لألجور األقصى الحد ، 2018 لعام بالنسبة الوفاة. إلى تؤدي

SGA دوالراً  1,180 یبلغ  ً  شھریاً. الدخل إلجمالي أمریكیا
 

 لذوي دیةنق إعانة برنامج ھو SSI إن .التكمیلي الضمان دخل
ً  65 یبلغون ومن المحدود الدخل  العمى من یعانون أو أكثر أو عاما

 دخل SSI من البالغین المستفیدین لدى یكون أن یجب اإلعاقة. أو
 یتم ال األصول)؛ من أمریكي دوالر 2000( محدودة وموارد
 من لیس البالغین. المتقدمین إلى بالنسبة الوالدین دخل احتساب

 مدفوعات تحدید یتم عمل. سجل أي لدیك یكون أن الضروري
 750( الحالي المخصصات معدل حسب الشھریة المخصصات

ً  دوالراً  ً  أمریكیا ً  )،2018 في شھریا  "دخل أي منھ مطروحا
 مؤھالً  فستكون ، SSI على للحصول مؤھالً  كنت إذا محتسب".
 مدیكید. على للحصول

 
 قائم برنامج ھو SSI أن حین في .لإلعاقة االجتماعي الضمان دخل
 مخصصات مع تأمین برنامج ھو SSDI فإن االحتیاجات، على

 یكون أن یجب أخرى، بعبارة النظام. في السابقة الدفعات على تعتمد
 ذویھم یكون أن یجب (أو الكفایة فیھ بما عملوا قد SSDI مستفیدو

 ُمساھمات قانون في مساھمات لتقدیم كافیة) لفترة عملوا أزواجھم أو
 الشھریة المخصصات مدفوعات تستند ).FICA( الفیدرالي التأمین

 الضمان إدارة غطتھا التي الفترة طوال العامل دخل متوسط على
 االجتماعي.

 
 مخصصات على للحصول بطلب التقدم

 ھي: بطلب التقدم خطوات
 

 التالي اإللكتروني الموقع زیارة یرجى .اإلعاقة بتقریر البدء
http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htm وانقر 

 اإلعاقة (تقریر Adults for Report Disability على
ً  (یمكنك . للبالغین) 1-800-772-   الرقم على االتصال أیضا
 االجتماعي). للضمان المیدانیة المكاتب أحد إلى الذھاب أو 1213

 المكتب في موعدك قبل ھنا المعلومات من ممكن قدر أكبر أكمل
 ھواتف وأرقام وعناوین أسماء عن التقدم طلب یسأل المحلي.
 دخول أي عن ومعلومات طفلك عالجوا الذین والمعالجین األطباء

 مثل الوصفیة، الطبیة السجالت من المزید جلب یمكن لمستشفى.
 أو نالمعالجی قبل من التقییمات أو التشخیص یشرح خطاب

  نسخاً!). (اجلب الجدد المشاركین تسجیل اجتماع إلى المدارس،
 

ً  یمکنك  الضمان إدارة مکتب في المقابلة عند الطلب إکمال أیضا
 سجالتك کافة أخذ یعني ھذا أن من الرغم علی المحلي، االجتماعي

 المقابلة. سیجري من مع بکثیر أطول وقت وقضاء معك الطبیة
 إرسال طلب یمكنك حاسوب، إلى الولوج على قادراً  تكن لم إذا

 المجاني. بالرقم االتصال عند بالبرید إلیك التقدم طلب
 

 یجب اإلنترنت. على للمخصصات التقدم طلب استكمال یمكنك ال
 موعد. على للحصول االجتماعي بالضمان االتصال علیك

 
 المجاني الرقم على اتصل موعد، لحجز .االجتماعي بالضمان اتصل

 )1-800-325-0778 النصي (الھاتف 1213-772-800-1
 االجتماعي الضمان مكتب على اتصل أو الجمعة إلى االثنین من

 بدالً  المجاني الرقم على االتصال األفضل من منطقتك. في المحلي
 في نقص من تعاني المیدانیة المكاتب ألن نظراً  المحلي المكتب من

 ستسمع جداً. یلةطو االنتظار أوقات تكون أن ویمكن الموظفین
 سبب تذكر أن منك سیطلب الذي اآللي، المجیب من ترحیب رسالة

 على للحصول بطلب (التقدم  " SSI for Apply" قل االتصال.
 التكمیلي). الضمان دخل

 
 الضمان رقم تدخل أو تقول أن اآللي المجیب منك سیطلب

 ناءأث الممثلین. أحد إلى ذلك بعد توجیھك سیتم لطفلك. االجتماعي
 حاسوب، على ویدخلھا المعلومات الممثل سیأخذ الھاتفیة، المقابلة

 بالطلب. التقدم تاریخ تسجیل یضمن مما
 

 اإلطار خالل إرسالھا وأعد أكملھا إلیك. األوراق إرسال سیتم •
 المحدد. الزمني

 
 الھاتفیة المقابلة أثناء إنشاؤھا تم التي الوثیقة إرسال سیتم كما •

 صحتھا. وتأكید توقیعھا لیتم إلیك،
 

 أخذ من تأكد الوكالة، إلى بالبرید شيء أي إرسال إعادة قبل •
 منھ. نسخة

 
 الممثل سیقوم السابقة، الھاتفیة المقابلة أثناء فحص. مقابلة تحدید
 مكتب في الطلب، تقدیم عملیة یستكمل والذي فحص، موعد بتحدید

https://www.youtube.com/channel/UCyCHW9WpNHRaxvxzGarseQg
https://www.youtube.com/channel/UCyCHW9WpNHRaxvxzGarseQg
http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htm
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 شمال منطقة خارج كنت إذا منطقتك. في االجتماعي الضمان
 زیارة یرجى فیرجینیا،

-social -http://www.ssofficelocation.com/virginia
sos46-offices-security  منطقتك. في مكتب على للعثور 

 
 آلیكساندریا مكتب
190 Suite 500, PLAZA 

Road llEdsa 6295 
1213-772-800-1 22312, VA , Alexandria 

 
 بفیرفاكس المحلي المكتب

Rd Mill Waples 11212 
1213-772-800-1 7401,-22030 VA Fairfax, 

 
 إلثبات المعلومات وجمیع أي احضر الفحص. مقابلة إلى الذھاب

 الموارد: األصول/ ونقص وإعاقتھ، وجنسیتھ، طفلك، عمر
 

 والجنسیة) السن على آخر دلیل أي (أو لیةاألص المیالد شھادة •
 االجتماعي الضمان وبطاقة

 عنوانك من للتحقق وثائق •
 الوصایة أو الخاصة االحتیاجات ذوي ودیعة وثیقة من نسخة •

 األمانة أو
 )IEP( الفردي التعلیم خطة •
 دخالً  لطفلك كان إذا الدخل قسائم •
 أو ادخار كحساب طفلك یمتلكھا أصول أي عن معلومات •

 یمكن ال الحیاة. على تأمین أو سیارة ملكیة سند أو تثماراتاس
 دوالر 2000 من أكثر إلى األصول ھذه مجموع یصل أن

 یتم لم (ما SSI مخصصات على الحصول أجل من أمریكي
 أنھ الحظ الخاصة). االحتیاجات ذوي ودیعة في بھا االحتفاظ
 دخل SSA تأخذ الدخل، حدود ذات البرامج إلى بالنسبة

 عاماً؛ 18 طفلك یبلغ حتى االعتبار بعین وأصولھما والدینال
ً  18 عن أعمارھم تزید الذین األفراد یُعتبر  .مستقلة أسراً  عاما

 إحضار فعلیك اإلنترنت، عبر التقدم طلب أكملت تكن لم إذا  •
 إلى المطلوبة االتصال جھات ومعلومات الطبیة السجالت
 الفحص.

 مصرفي حساب رقم توضح أخرى أوراق أو شیكات دفتر •
 ألمره المدفوع الممثل حساب في مباشرة المخصصات إلیداع

 على (للحصول والطفل األمر ولي بین موقعة إیجار اتفاقیة •
 الضمان دخل ومخصصات "السكن أنظر الكامل). المخصص
 القسم. ھذا في التكمیلي"

 
 اإلعاقة تقریر استمارة بإرسال الوكالة ستقوم األھلیة. تحدید انتظر

 قد ).DDS( اإلعاقة تحدید خدمة إلى الطبي والسجل بك الخاصة
 مثل إضافیة، معلومات تطلب ال وقد اإلعاقة تحدید خدمة تطلب
 تطلب قد تقدیمھ. تم الذي العالج وما اإلعاقة بدء ووقت العمل سجل
 االجتماعي، الضمان إدارة عن نیابة أیضاً، اإلعاقة تحدید خدمة

 إجراء مقابل االجتماعي الضمان إدارة ع(تدف نفسي أو طبي اختبار
 االجتماعي). الضمان إدارة تختاره الذي الطبیب قبل من االختبار

 
ً  60 غضون في قرار ویتخذ ً  یوما  على الحصول أھلیة بشأن تقریبا

ً  60 لدیك الطلب، رفض تم المخصصات.إذا  للطعن. یوما
 

 على طفلك حصول بمجرد ألمره. مدفوع ممثل حساب إعداد
 إعداد إلى تحتاج سوف صصات،مخ

 تسمیة من تأكد ألمره؛ مدفوع ممثل حساب
 صیاغة االجتماعي الضمان إدارة (لدى صحیح بشكل الحساب

 الزم. للمخصصات التلقائي اإلیداع مقترحة).
 

 ألمره المدفوع الممثل
 االجتماعي الضمان إدارة قبل من ألمره المدفوع الممثل تعیین یتم

 الضمان دخل و/أو االجتماعي الضمان مخصصات على للحصول
 الممثل یكون أن یجب أموالھ. إلدارة الدعم یحتاج لشخص التكمیلي
 یكون وأن المالیة السجالت مع التعامل من ینزعج ال ألمره المدفوع

 ذي للمستفید الفضلى المصالح االعتبار في یأخذ كي ثقة أھل
 اإلعاقة.

 
 یكون وأن النفقات تبسجال یحتفظ أن ألمره المدفوع على یجب
 التكمیلي الضمان دخل أموال من إنفاقھ تم ما كل حساب على قادراً 

 المدفوع الممثل تقریر " االجتماعي الضمان إدارة ترسل عام. كل
 بالبرید، إرسالھ وإعادة فوراً  التقریر استكمال یرجى سنویاً؛ ألمره"

 اإلنترنت. عبر التقریر تقدیم یمكنك أو
 

ً  ممثالً  تكون لكي  الضمان إدارة بمكتب اتصل ألمره، مدفوعا
 طلب، تقدیم ذلك بعد علیك أعاله).یجب (انظر المحلي االجتماعي
 الضمان إدارة ھویتك.تتطلب إلثبات ووثائق SSA-11 واستمارة

 شخصیة. مقابلة في ألمره المدفوع طلب استكمال منك االجتماعي
 

 أو مفوضاً، ممثالً  كونك أو رسمي، توكیل على حصولك أن الحظ
 السلطة یمنحك ال المستفید مع مشترك مصرفي حساب امتالكك
 و/أو االجتماعي الضمان مدفوعات وإدارة على للتفاوض القانونیة

 انظر للمستفید. التكمیلي الضمان دخل
www.socialsecurity.gov/payee 

 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.ssofficelocation.com/virginia-social-security-offices-sos46
http://www.ssofficelocation.com/virginia-social-security-offices-sos46
http://www.socialsecurity.gov/payee
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 التكمیلي الضمان دخل خصصاتوم السكن
 .والمرافق والطعام اإلیجار مثل المعیشة نفقات لتغطیة SSI یھدف
 إذا البالغ طفلك من إیجار رسوم بتحصیل یُنصح المثال، سبیل على
 علیھ الواجب اإلیجار یبلغ أن یجب األسرة. منزل في یعیش كان
 507( الحالي الفیدرالي المخصص مبلغ من األقل على ٪30 دفعھ

ً  دوالراً   المخصص على للحصول )2018 لعام الشھر في أمریكیا
 .SSI من األقصى

 التي الغرف عن منطقتك في مقارنات عن بالبحث تقوم أن یُنصح
 بأن علم على كن اإلیجار. اتفاقیة في ذلك وتشمل ستؤجرھا

 التالیة: الظروف في تخفیضھا یتم قد SSI مخصصات
 

 التكمیلي الضمان دخل اتمخصص ثلث أن یفترض عامة، بصفة
 العقاري، الرھن أو (اإلیجار السكن نفقات بدفع تقضي بك الخاصة

 والثلثین إلخ) المستأجر، تأمین الممتلكات/ على والتأمین والمرافق،
 إذا والمالبس. الطعام مثل المؤھلة األخرى النفقات مقابل اآلخرین

 منزل لشراء الخاصة االحتیاجات ذوي ودیعة من أموال استخدام تم
 العقاري الرھن أقساط تسدد الودیعة وكانت عقاري، برھن

 شھر كل الثلث بنحو للمستفید SSI دفعات تخفیض فسیتم ،الشھریة
 بالسكن). المرتبط SSI (جزء

 
 یتم فسوف عقاري، برھن أو الفور على المنزل شراء تم وسواء

 تسدد الودیعة كانت إذا الثلث من قلیالً  بأكثر SSI دفعات تخفیض
 والمیاه والكھرباء والتدفئة الضرائب مثل المنزلیة النفقات

 القمامة. وجمع الصحي والصرف
  

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

 https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835901و
 
 

 الدخل عن اإلبالغ
 االجتماعي الضمان إدارة إبالغ SSI من المستفیدین على یجب
 لمرة والدفعات العمل، دخل یشمل وھذا مكتسبة. أموال أي عن

 SSI إن ذلك. إلى وما الودائع، ودفعات الطفل، ونفقة واحدة،
 في تأخیر أي االحتیاجات. على قائم ھريش مخصص ھو

 مخصصات دفع یعني قد االجتماعي الضمان إدارة إبالغ
 الضمان إلى الوثائق أرسلت أنك یثبت بسجل احتفظ  زائدة.

 أرسلت وإذا األفضل الوسیلة المعتمد البرید یعد االجتماعي.
 الفاكس. إرسال تأكید بصفحة احتفظ بالفاكس، المعلومات

 
 
 
 
 
 

 برامج من للمستفیدین اإلبالغ نصائح حول إضافیة ماتلمعلو
 مجموعة زیارة یرجى اإلعاقة، لذوي االجتماعي الضمان
 خالل من االنترنت على بنا الخاصة االنتقال أدوات

https://thearcofnova.org/programs/transition/se
toolbox-disability/transition-child-future-curing/ 

 
 
  

https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835300
https://secure.ssa.gov/poms.nsf/lnx/0500835901
https://thearcofnova.org/programs/transition/securing-future-child-disability/transition-toolbox/
https://thearcofnova.org/programs/transition/securing-future-child-disability/transition-toolbox/
https://thearcofnova.org/programs/transition/securing-future-child-disability/transition-toolbox/
https://thearcofnova.org/programs/transition/securing-future-child-disability/transition-toolbox/
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 على للحصول بطلب التقدم :4 رقم الملحق
 لإلعفاء مدیكید برامج مخصصات:

 
Arc The لمؤسسة االلكتروني الموقع من مقتبسة المعلومات ھذه

Virginia Northern of. زیارة یرجى المعلومات، من لمزید 
www.thearcofnova.org/programs/waivers 

 
 مدیكید برنامج إطار في االعتبار في وأصولھا األسرة دخل یؤخذ ال

 ولدیھ لھ، مؤھلة وأصولھ الشخصي طفلك دخل كان إذا لإلعفاء.
 لمشاھدة الوظیفیة. األھلیة معاییر ویستوفي ،باإلعاقة تشخیص

 من اإلعفاء برامج لك تشرح والتي المسجلة االلكترونیة الندوة
 زیارة یرجى للنھایة، البدایة

https://www.youtube.com/watch?v=3sG85EQju
KE 

 
 المقدمة الجدیدة اإلعفاء برامج حول وماتالمعل أحدث قراءة یمكنك

 الرابط على الوالیة من
http://www.mylifemycommunityvirginia.org من أو 

 .1-844-603-9248 الرقم على الساخن بالخط االتصال خالل

 اإلعفاء برامج تحت المشمولة الخدمات
 

 إعفاء برامج 3 ھناك ):DD( النمائیة اإلعاقات إعفاء امجبر
  و،Living Community برنامج )1( وھم النمائیة، لإلعاقات

)(3  و ، Supports Individual and Family برنامج 2)(
Independence Building. ھذه اإلعفاء برامج وتغطي 

 لكذ في بما السكنیة، األماكن من متنوعة مجموعة في إعانات
 المنازل ومجموعات الطفل أسرة منزل في بالساعة الموظفین
 الثالثة اإلعفاء برامج وتغطي الساعة. مدار على بموظفین المجھزة

ً  ھذه  من ھادفة نھاریة وإعانات الوظائف من متنوعة مجموعة أیضا
 بعض وتشمل المدرسة. یرتادون یعودوا لم الذین األشخاص اجل

 وتوفیر المنزلي، والدعم المؤقتة، الرعایة اإلضافیة الخدمات
 العالجي، والتشاور البیئیة، والتعدیالت المساعدة، والتقنیات مرافق،
 والتمریض الخاص، والتمریض الطارئ، غیر الطبي والنقل

 ).PERS( الشخصیة الطوارئ لحاالت االستجابة ونظام الماھر،
 

 یتضمن شامل إعفاء ھو Living Community برنامج
 المستوى ھذا إلى یحتاجون لمن الساعة مدار على یةسكن خدمات

ً  ویشمل الدعم. من  في بما واألطفال، للبالغین والدعم الخدمات أیضا
 المكثفة. السلوكیة و/أو الطبیة االحتیاجات ذوي ذلك

 
 إلى یھدف Supports Individual and Family برنامج

 منازلھم في وأ أصدقائھم، أو أسرھم، مع یعیشون الذین األفراد دعم
 السلوكیة، أو الطبیة االحتیاجات ببعض األفراد یدعم الخاصة.وھو

 سواء. حد على واألطفال للبالغین ومتاح
 

 العمر من البالغین یدعم Independence Building برنامج
18  ً  األدنى الحد مع المجتمع في العیش یستطیعون الذین وأكبر عاما
 الساعة. مدار على سكنیة خدمات البرنامج ھذا یشمل ال الدعم. من

 المعیشة ترتیبات إدارة أو استئجار أو بامتالك األفراد سیقوم
 إعانات بواسطة یستكمل أن إلى الدعم یحتاج وقد بھم الخاصة
 اإلعفاءات. برامج غیر من الممولة اإلیجار

 
 (كطفل) سنتین كل اإلعفاء خدمات یتلقون الذین األفراد تقییم یتم

 الحاجة شدة مقیاس یسمى تقییم بواسطة (كبالغ) اتسنو ثالث وكل
 بین التنقل لألشخاص یمكن للدعم. حاجتھم شدة لقیاس )SIS( للدعم
 احتیاجاتھم تغیرت إذا ھذه الثالثة النمائیة لإلعاقات اإلعفاء برامج
 األشخاص یخدم إعفاء برنامج إلى االنتقال ینطوي قد الوقت. بمرور

 بنظام انتظار، فترة على األحیان بعض في األعلى االحتیاجات ذوي
 الحضور". "أسبقیة

 

 األھلیة معاییر
 اإلعفاء برامج ألحد للتأھل الجمیع بھا یفي أن یجب معاییر ھناك

 مدیكید: من النمائیة لإلعاقات
 

 األھلیة استبیان خالل من تحدیدھا ویتم :الوظیفیة القدرة )1(
 جینافیر والیة في النمائیة اإلعاقات لذوي الفردیة

)VIDES.( لدى VIDES تتراوح الذین لألطفال اختبار 
 تتراوح الذین لألطفال وأخر سنوات، 3-0 بین أعمارھم
 وتقیم للبالغین. وأخر سنة، 18-3 بین أعمارھم

 مجموعة في المساعدة إلى الشخص حاجة االستبیانات
 على االعتماد ومھارات الیومیة الحیاة أنشطة من متنوعة
 النفس.

 
 إعفاء لبرنامج المتقدمین األشخاص على یجب :صالتشخی )2(

 اإلعفاء لبرامج التشخیصیة األھلیة متطلبات تلبیة
 الشخص یكون أن یجب أنھ یعني وھذا النمائیة. لإلعاقات

 المادة في المحدد النحو على نمائیة إعاقة من یعاني
 فرجینیا. والیة قانون من 100-37.2
 الشدید الفرد عجز تعني النمائیة" "اإلعاقة .أ

 عقلیة إعاقة إلى  یعزى )1( الذي والمزمن
 العقلیة اإلعاقات من مجموعة أو جسدیة، أو

 لمرض فردي تشخیص بخالف والجسدیة،
 22 الفرد یبلغ أن قبل یتجلى )2( عقلي؛
 ً  یستمر أن المرجح من )3( العمر؛ من عاما
 قیود إلى یؤدي )4( مسمى؛ غیر أجل إلى

 من أكثر أو ينواح ثالث في كبیرة وظیفیة
 االعتناء التالیة: الرئیسیة الحیاة أنشطة نواحي

 والتعلم، والتعبیریة، االستقبالیة اللغة بالنفس،
 على والقدرة الذاتي، والتوجیھ والحركة،

http://www.thearcofnova.org/programs/waivers
https://www.youtube.com/watch?v=3sG85EQjuKE
https://www.youtube.com/watch?v=3sG85EQjuKE
http://www.mylifemycommunityvirginia.org/
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 الذاتي واالكتفاء المعیشة، في االستقالل
 الفرد احتیاجات یعكس )5( و االقتصادي؛

 ددةمتع الخاصة الخدمات من وسلسلة لمجموعة
 أي أو الفردي الدعم أو العامة أو التخصصات

ً  المساعدة أشكال من آخر شكل  مدى على الحقا
 لھا التخطیط ویتم مطولة، لمدة أو الحیاة

 من الفرد أن اعتبار فردي.یمكن بشكل وتنسیقھا
 تأخر لدیھ والذي العمر، من التاسعة حتى الوالدة
 محددة، مكتسبة أو خلقیة حالة أو كبیر نمائي
 أكثر أو ثالثة تلبیة دون نمائیة إعاقة من یعاني

 وحتى )(1 البنود في الموصوفة المعاییر من
 من ودعم خدمات بدون الفرد كان إذا )5(

 في المعاییر تلك یلبي أن كبیر بشكل المحتمل
 حیاتھ. في الحق وقت

 
 الوظیفیة المعاییر تلبیة تم إذا  المالیة: األمور )3(

 االعتبار. بعین وأصولھ الطفل دخل أخذ یتم والتشخیصیة،
 الخاصة االحتیاجات ذوي ودائع االعتبار في تؤخذ ال

 حیاة تجربة (تحقیق  ABLE قانون بموجب والحسابات
 الذین األشخاص لدى المالیة. األھلیة اختبار عند أفضل)

ً  18 عن أعمارھم تزید  لألصول أقصى حد عاما
 لىع حاصل شخص كل لدى أمریكي. دوالر 2000 قدره
 مبلغ من ٪300 قدره الشھري للدخل أقصى حد إعفاء
 (إذا االجتماعي الضمان من الحالي التكمیلي الضمان دخل
ً  دوالراً  750 التكمیلي الضمان دخل كان  في أمریكیا
 2250 الشھري للدخل األقصى الحد یكون ،2018 عام

 أمریكیاً). دوالراً 
 

Coordinated Commonwealth The اإلعفاء برنامج
Plus (CCC) Care والرعایة الشخصیة، الرعایة یغطي 

 والتقنیات الخاص، والتمریض ،األدویة تعاطي ورصد المؤقتة،
 الطوارئ لحاالت االستجابة ونظام البیئیة، والتعدیالت المساعدة،
 الشخصیة الرعایة دعم ساعات اعتماد یتم قد ).PERS( الشخصیة

 ساعة 480 تتجاوز أن یمكن وال األسبوع في ساعة 56 أقصى بحد
 .للوالیة المالیة السنة في

 لدیھ یكون أن یجب ھذا، اإلعفاء لبرنامج مؤھالً  الشخص یكون لكي
 الموحدة فرجینیا أداة تقییم حسب طبي، تمریض واحتیاجات إعاقة

)UAI(  
https://www.dss.virginia.gov/files/division/dfs/as

eng.pdf-01-0168-02-/as_intro_page/forms/032 
 

 
 

 االنتظار قائمة أھلیة
 لإلعاقات اإلعفاء لبرامج االنتظار قائمة على تكون أن یمكنك
 افتراض على ، Plus CCC برنامج لدخول بطلب وتتقدم النمائیة

 یفعلون الناس من كثیر كذلك. Plus CCC لبرنامج مؤھل نكأ
 أن ویمكن انتظار قائمة لدیھ لیس Plus CCC برنامج ألن ذلك

 .المؤقتة اإلعانات بعض یوفر
 

 االنتظار؟ مدة ھى كم
 أساس على انتظار قائمة النمائیة لإلعاقات اإلعفاء برامج لدى

 الحاجة من ولىاأل األولویة في األشخاص الملحة.یحتاج الحاجة
 الثانیة األولویة في األشخاص ویحتاج العام، خالل للخدمات الملحة

 األولویة في  األشخاص ویحتاج سنوات، 5-1 خالل الخدمات
 ال االنتظار وقت سنوات. 5 عن یزید ما خالل الخدمات إلى الثالثة
 األولى األولویة قائمة على الناس من كثیر وینتظر بھ التنبؤ یمكن

 سبیل على حیاتك، ظروف تغیر مع البرنامج. لدخول عدیدة سنوات
ً  زوجك أو أنت أصبحت إذا المثال،  العمل، عن عاطالً  أو مریضا

 ھذه أن حیث بك، الخاص الدعم منسق إخطار علیك ذلك، إلى وما
 الدعم. خدمات إلى الملحة حاجتك من تزید الظروف

 

 اتصل النمائیة، لإلعاقات اإلعفاء برامج في للتسجیل طلب لتقدیم
 منطقتك. في المجتمعیة الخدمات بمجلس
 )703( 467-3400 آلیكساندریا: في المجتمعیة الخدمات مجلس
 والنمائیة الذھنیة اإلعاقات ذوي خدمات اإلنسانیة/ الخدمات إدارة

 )(703 228-1700 بأرلینغتون:
 فیرفاكس/ في الذھنیة اإلعاقة خدمات المجتمعیة/ الخدمات مجلس

 )703( 324-4400 تشیرتش: ولزف
 

 زیارة یرجى فیرجینیا، شمال خارج كنت إذا
-http://www.dbhds.virginia.gov/community

csbs-boards-services  الخدمات مجلس على للعثور 
 منطقتك. في المجتمعیة

 بإدارة اتصل لإلعفاء، Plus CCC ببرنامج حاقلاللت
 مقاطعتك في االجتماعیة الخدمات

 
 )703( 746-5700 آلیكساندریا: مدینة

 )703( 228-1350 أرلینغتون:
 )703( 324-7948 تشیرتش: وفولز فیرفاكس

 
 زیارة یرجى فیرجینیا، شمال خارج كنت إذا

http://www.dss.virginia.gov/localagency/index.c
gi  منطقتك. في االجتماعیة الخدمات إدارة على للعثور 

 

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
http://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi
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 والفرد األسرة دعم برنامج من المالیة اإلعانة
 اإلعفاء لبرامج االنتظار قائمة على ھم لمن

 
 مؤھل فأنت إعفاء، لبرنامج االنتظار قائمة على كنت إذا

 ).IFSP( والفرد األسرة دعم ببرنامج لاللتحاق بطلب للتقدم
 االنتظار قائمة على فراداأل لمساعدة البرنامج ھذا تصمیم تم

 إلى للوصول مدیكید من النمائیة لإلعاقات اإلعفاء لبرامج
 في البقاء على مساعدتھم شأنھا من األجل قصیرة خدمات
 والتعلیمات، التقدم وطلبات للمعلومات المجتمع. في منازلھم
 زیارة یرجى

ifsponline.dbhds.vorignia.gov/https:// 
 

https://ifsponline.dbhds.vorignia.gov/
https://ifsponline.dbhds.vorignia.gov/
https://ifsponline.dbhds.vorignia.gov/
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 اإلرث في للتصرف خطة إعداد :5 رقم الملحق
 

 اءأولی ویحتاج وصیة، األمور أولیاء جمیع لدى یكون أن یجب
ً  اإلعاقة ذوي األطفال أمور  االحتیاجات ذوي دیعةو إنشاء أیضا

 أطفالھم. یتلقاھا عامة مخصصات أي لحمایة الخاصة
 

 فقد الرشد)، (سن عشر الثامن میالده عید من یقترب طفلك كان إذا
ً  تفكر  إذا القانوني الدعم أشكال من شكل على الحصول في أیضا
 والمالیة الطبیة القرارات اتخاذ في المساعدة إلى بحاجة وسیظل كان

 القانونیة.) السلطة لفھم التالي الملحق (انظر ة.والقانونی
 

 وصیة وضع
 كیفیة بشأن رغباتك تنفیذ یتم أن لضمان األھمیة بالغة الوصیة إن

 إعاقة، ذي طفل لدیك كان إذا من. وعلى وفاتك بعد ممتلكاتك تقسیم
 في متخصص محام على أعثر الوصیة. أھمیة یضاعف فھذا

 تلبیة على قادراً  سیكون حیث ة،الخاص االحتیاجات لذوي التخطیط
 مخصصات للخطر یعرض وال أطفالك من لكل الفریدة االحتیاجات

 وأفراد األشقاء بین العالقة و/أو اإلعاقة ذي طفلك خدمات أو
 الخدمات مقدمي دلیل في محامین قائمة على العثور یمكن * األسرة.
 الرابط على اإللكتروني موقعنا على بنا الخاص

https://thearcofnova.org/directory/. العدید أن حین في 
 تعریض لتجنب ولكن األسریة، الودائع تنشئ الوصایا من

 إنشاء إلى تحتاج للخطر، اإلعاقة ذي طفلك خدمات أو مخصصات
 أدناه). (انظر منفصلة خاصة احتیاجات ذوي ودیعة

 
 مستفیدینال مراجعة

 من كمستفید الخاصة االحتیاجات ذوي ودیعة تسمیة إلى باإلضافة
ً  علیك یجب الوصیة، خالل من الموروثة األموال  مراجعة أیضا
 بما ،وصیتك خارج تعتبر التي للموارد بالنسبة المستفیدین تسمیات

 ذلك: في
 

 الوالدین كال كان (إذا العمل صاحب من المقدم الحیاة على التأمین
 من التحقق من تأكد وظائفھما، خالل من تأمین ولدیھما مالنیع

 (مرة الخاصة الحیاة على التأمین وثائق لكلیھما)؛ المستفیدین
 الوثائق) لجمیع المستفیدین من تحقق أخرى،

 IRA Roth*  حسابات ذلك في بما الفردیة، التقاعد حسابات
 الموظفین معاش خطط *، b)403( و 401K تقاعد حسابات

Savings Thrift ( للتقاعد  االدخار خطط *، )SEP( مبسطةال
Plans،*( الفردیة؛ الجاریة والحسابات التوفیر حسابات 
 االدخار سندات الوساطة؛ حسابات

 
 االحتیاجات ذوي ودیعة تعیین عند خاصة تحذیرات وتنطبق
 بك الخاصة التقاعد حسابات من أكثر أو واحد من كمستفید الخاصة

 ودیعة تنشئ التي الوثیقة تنص أن یجب *). عالمة ملتح التي (تلك
 مستقلة ودیعة أو وصیة كانت (سواء الخاصة االحتیاجات ذوي

)trust alone stand(( تراكم" "ودیعة ھي الودیعة أن على 
 التقاعد. حسابات من التوزیعات تلقي لغرض

 
ً  18 اإلعاقة ذو طفلك یبلغ أن بعد دوراً  ذلك (یلعب  ویكون عاما

 18 سن بعد كبالغ. التكمیلي الضمان دخل على للحصول ھالً مؤ
 الضمان دخل على البالغ الشخص یحصل أن یمكن ال عاماً،

 عادة، أمریكي. دوالر 2000 عن تزید أصولھ كانت إذا التكمیلي
 من دوریة دفعات تلقي في یبدأ تقاعد، حساب شخص یرث عندما

 على لحصولل مؤھل غیر األرجح على یجعلھ قد مما الحساب
  مدیكید). و التكمیلي الضمان دخل مثل الفیدرالیة المخصصات

 
 ترك في األصدقاء أو اآلخرون األسرة أفراد أو األشقاء رغب إذا

 یعینوا أن یجب بأنھ إبالغھم على فاحرص لطفلك، المال بعض
 الدقیق االسم أعطھم  كمستفید. الخاصة االحتیاجات ذوي ودیعة

 ئھا.إنشا وتاریخ للودیعة
 

 )SNT( الخاصة االحتیاجات ذوي ودائع
ً  (تسمى الخاصة االحتیاجات ذوي ودائع تتیح  ودائع أحیانا

 المستقبلي المالي االستقرار توفیر لألسر التكمیلیة) المخصصات
 الفیدرالیة المخصصات برامج بعض أن بما اإلعاقة. ذوي ألحبائھم
 استبعاد یمكن وموارده، المستفید أصول على صارمة قیوداً  تفرض

 على المثال، سبیل على حصل، إذا المخصصات من ابنتك أو ابنك
 یسمح ولكن قضائیة. دعوى من عائدات أو متوقع غیر میراث
 )SNT( الخاصة االحتیاجات ذوي ودائع بإنشاء لألسر القانون
 أو األسھم أو للمیراث إیداع مخزن بمثابة تكون أن یمكن والتي

 خسارةدون األصول من غیرھا أو تأمینال تسویات أو الممتلكات
 العامة. المخصصات

 
 دخل على یحصل اإلعاقة ذوي من أسرتك أفراد أحد كان إذا

 طلب تقدیم في تفكر كنت (أو مدیكید و )SSI( التكمیلي الضمان
 ذوي ودیعة إنشاء فإن المخصصات)، ھذه على للحصول

 أال طتشتر البرامج ھذه  ضروري؛ أمر ھو الخاصة االحتیاجات
 مؤھالً. لیظل أمریكي دوالر 2000  الفرد أصول تتجاوز

 
ً  األصول أو للدخل حدود وجود عدم من الرغم على  لبرنامج حالیا
 الذین األفراد فإن )، SSDI( لإلعاقة االجتماعي الضمان دخل

ً  یمكن SSDI مخصصات على یحصلون  ودیعة ینشئوا أن أیضا
 أدناه) (انظر أول كطرف لمستفید الخاصة االحتیاجات ذوي

 المال. إدارة ألغراض
 

 الودائع من نوعان
 ثالث طرف ودائع عن عبارة الخاصة االحتیاجات ذوي ودائع معظم

 باالستعانة أو األمور أولیاء ینشئھا األسرة) من ممولة (ودائع
Northern of Arc The مثل ربحیة، غیر مجازة بمؤسسة

Virginia ، ینشئ الذي الشخص یختار اإلعاقة. ذوي ألطفالھم 
 المستفید لصالح أصولھ بعض إتاحة الواھب، عادة ویسمى الودیعة،

 اإلعاقة). ذي (الشخص
 

 المساھمة یمكنك الوالدین. حیاة فترة خالل الودائع ھذه تمویل یمكن
 ولي وفاة عند تمویلھا یمكن أو الحیاة قید على تزال ال بینما فیھا

https://thearcofnova.org/directory/
https://thearcofnova.org/directory/
https://thearcofnova.org/directory/
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 بولیصة أو بمیراث، ذلك إلى وما األصدقاء، أو (كلیھما)، األمر
 أخرى. ودیعة من تحویل أو الحیاة على تأمین

 
ً  (ممولة األول الطرف ودائع  من إنشاءھا یتم للنفس) ممنوحة أو ذاتیا

 المحكمة بأمر أو الوصي أو الجد أو األمر ولي أو المستفید قبل
 ومصادر اإلعاقة. ذي الشخص تخص التي الموارد من وتمول
 المنظمة التسویات ھي األولى األطراف لودائع ةالشائع التمویل

 طفل ونفقة االجتماعي الضمان من واحدة دفعة مستردة ومدفوعات
 للورثة ومخصصات اإلعاقة ذوي من بالغ لطفل فیھا رجعة ال معاق

 ذي الفرد إلى الخطأ بطریق مباشرة منحھ تم الذي والمیراث
 اإلعاقة.

 
 بمحام باالستعانة القانونیة ئلالمسا من العدید إجراء یمكن حین في
 فیھ بما معقدة الخاصة االحتیاجات ذوي ودائع فإن عامة، خلفیة ذي

 ذوي أو المسنین قانون في متخصص محام خدمات لطلب الكفایة
 النوع وھذا اإلعاقات مجال في الخبرة ذوي من الخاصة االحتیاجات

 الودائع. من المعین
 

 ودیعة إنشاء
 في إنشائھا، وینبغي الخاصة، االحتیاجات يذو ودائع إنشاء یمكن
 للتصرف العام األمور أولیاء تخطیط من كجزء ممكن وقت أقرب

 اإلرث. في
 

 وربما الودیعة، إلنشاء رسوم دفع علیك یجب الخیارین، من ألي
 ً  االحتیاجات ذوي ودائع برنامج یتطلب ال األموال. إلدارة أیضا

 حد Virginia nNorther of Arc The مؤسسة من الخاصة
 لإلیداع. أدنى

 
 الودائع أموال استخدامات

 االحتیاجات ذوي ودائع من المستمدة األموال توزیع یتم ال عادة
 بعض یعرض قد ذلك ألن المستفید، على مباشرة الخاصة

 عادة صرفھا یتم ذلك، من وبدالً  للخطر. الحكومیة المخصصات
 قبل من بھا والتمتع ھاالستخدام والخدمات السلع تقدم ثالثة ألطراف
 من متنوعة مجموعة في الودائع أموال استخدام ویمكن المستفید.

 اإلعاقة ذي الشخص بأھلیة المساس دون للحیاة المعززة النفقات
 حكومیة: مخصصات على للحصول

 األمثلة: بعض یلي وفیما
 الخصوصیة والدروس التعلیم •
 خاصال المال من باألسنان الخاصة و الطبیة النفقات •
 سیارة) شراء ذلك في (بما االنتقاالت •
 السیارات على التأمین المركبات، صیانة •
 الترفیھي النشاط أو للھوایة مواد •
 الطیران وتذاكر والفنادق، واإلجازات، الرحالت، •
 األلعاب أو األفالم مثل الترفیھ •
 اإللكترونیات أو األثاث أو الفیدیو شرائط أو الحواسیب •
 لمسابقاتا أو الریاضي التدریب •

 الخاصة الغذائیة االحتیاجات •
 المالبس •
 مخصصات من یقلل قد ھذا أن من الرغم (على السكن تكالیف •

 التكمیلي) الضمان دخل
 الكثیر! تشمل والقائمة •

 
 الودیعة على كأمین العمل
 الودیعة أصول على یشرف الذي الشخص ھو الودیعة على األمین
 الحسابات تقاریر إعداد االستثمار، ذلك في بما أحكامھا، ویدیر

 ودائع أمین والصرف. الشیكات، وكتابة الضریبیة، والتقاریر
Key شركة ھو Virginia Northern of Arc The مؤسسة
Bank Private مؤسسة أن حین في Arc The الودائع تدیر 
 واالستثماریة القانونیة الیومیة.والمشورة العمالء شئون وتوفر
 االحتیاجات ذوي ودائع یدیرون الذین مناءلأل بالنسبة ھامة المھنیة

 بأنفسھم. الخاصة
 

of Arc The بمؤسسة باالستعانة إنشائھا تم التي للودائع بالنسبة
Virginia Northern ، عبء یتحمالن ال والمستفید األسرة فإن 

 اإلداریة المھام بجمیع الودائع موظفو یقوم الودیعة. ھذه إدارة
 الواجبات كافة بمعالجة Bank Key وتقوم العمالء، وشئون

 واالستثماریة. االئتمانیة
 

ً  كونك حول المعلومات من لمزید  الدلیل حمل ودیعة، على أمینا
 الرابط: من المجاني

-http://www.specialneedsalliance.org/free
bookhand-trustee 

 
 من الخاصة االحتیاجات ذوي ودیعة عن المزید لمعرفة
 زیارة یرجى ،Virginia Northern of Arc The مؤسسة

https://thearcofnovatrust.org/، بتیا اتصل أو 
 على للحصول الخاصة االحتیاجات ذوي ودائع مدیر مارسیلي،
 أو tmarsili@thearcofnova.org خالل من جانیةم استشارة

 على االلكتروني الموقع عبر
-an-http://thearcofnovatrust.org/make

appointment/ 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.specialneedsalliance.org/free-trustee-handbook
http://www.specialneedsalliance.org/free-trustee-handbook
https://thearcofnovatrust.org/
https://thearcofnovatrust.org/
https://thearcofnovatrust.org/
mailto:tmarsili@thearcofnova.org
http://thearcofnovatrust.org/make-an-appointment/
http://thearcofnovatrust.org/make-an-appointment/
http://thearcofnovatrust.org/make-an-appointment/
http://thearcofnovatrust.org/make-an-appointment/
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 )ABLE( أفضل حیاة تجربة تحقیق قانون حسابات
 لبعض استخدامھا یمكن إضافیة أداة ھي ABLE حسابات إن

 حمایة مع للمستقبل لالدخار وأسرھم اإلعاقة ذوي األشخاص
 األھلیة. مخصصات

 
 سنھ الذي )ABLE( أفضل حیاة تجربة تحقیق قانون یتیح

 ادخار حسابات إنشاء للوالیات 2014 عام أواخر في الكونغرس
 نفقاتھم أجل من اإلعاقة ذوي األشخاص لبعض الضرائب وعةمدف

 في األموال ھذه تؤخذ لن ذلك، إلى وباإلضافة باإلعاقة. المتعلقة
ً  االعتبار  (ما )SSI( التكمیلي الضمان دخل برنامج أجل من عموما

 وبعض ومدیكید، أمریكیاً)، دوالراً  100000 إلى یصل
 أجلھا. من األھلیة اختبار یتم التي األخرى الفیدرالیة المخصصات

 
 ذوي ودیعة إلى الحاجة محل "ABLE" حسابات تحل ال

 استخدامھما یمكن ولكن األسرة، من الممولة الخاصة االحتیاجات
 للنفقات فقط ABLE حساب في األموال تستخدم أن یمكن معاً.

 ABLE لحسابات الرئیسیة باإلعاقة.الجوانب الصلة ذات المؤھلة
ً  الممولة الودائع أو األول رفالط ودائع تشبھ  تتطلب أنھا في ذاتیا

 المستفید. وفاة عند میدیكید تأمین استرداد
 

 زیارة یرجى ،ABLE حسابات عن المزید لمعرفة
www.ablenlc.org. ذوي ودائع بین للفروق أفضل ولفھم 

 الموقع زیارة یرجى ،ABLE وحسابات الخاصة االحتیاجات
 على Virginia Northern of Arc مؤسسة لودائع اإللكتروني

-https://thearcofnovatrust.org/pooled
accounts-trusts/abel/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 المحامي برنامج
 

 على للحصول بطلب التقدم في مشكالت تواجھ ھل
 اجتماعي، منفذ على العثور أو میزانیة، وضع أو مخصصات،

 ذوي من علیك عزیز لشخص السكن خیارات اكتشاف أو
 الخاصة االحتیاجات ذوي ودیعة أنشأت قد كنت إذا اإلعاقة؟

 المستفیدین محامي فإن ، Virginia thernNor of Arcمع
 المسائل من والعدید المسائل ھذه في للمساعدة متاح بنا الخاص

 الرقم ، 703-208-1119 الرقم على اتصل األخرى.
 من المتاحة الموارد حول المعلومات من لمزید 120 الداخلي

 من دفعھا یمكن بالساعة رسوم ھناك الخدمات. ھذه خالل
 .الودیعة خالل

http://www.ablenlc.org/
https://thearcofnovatrust.org/pooled-trusts/abel-accounts/
https://thearcofnovatrust.org/pooled-trusts/abel-accounts/
https://thearcofnovatrust.org/pooled-trusts/abel-accounts/
https://thearcofnovatrust.org/pooled-trusts/abel-accounts/


30 
 

 نونیةالقا السلطة فھم :6 رقم الملحق
 

 وغیرھا وقیمتھا الوصایة إلى الحاجة لتحدید األسر تكافح ما كثیراً 
 الشخص". "بحمایة یتعلق فیما سیما وال القانونیة، السلطة أشكال من

 نتذكر أن المھم من الشخص. على یتوقف المناسب الشكل واختیار
 الورق. على قانونیة سلطة مجرد ھي المماثلة والتدابیر الوصایة أن
 في مفیدین یكونوا قد ما. شيء فعل من ما شخص منع یمكنھم فال

 المالیة. المشكالت بعض "إنھاء"
 

 www.dlcv.org فرجینیا في اإلعاقة لذوي القانوني المركز یقدم
 السلطة خیارات بتقییم یتعلق فیما اإللكتروني موقعھ على معلومات
ً  ویوفر ةالمتنوع القانونیة  مستنداتك إلنشاء تنزیلھا یمكن نماذج أیضا
 الطبیة. والتوجیھات الرسمي للتوكیل الخاصة

 
 المدعومة القرارات واتخاذ المخاطرة حق
 الذي المخاطرة" "حق عن تتحدث حركة نمت األخیرة، السنوات في

ً  بھ نتمتع  جمیع أن ببساطة المفھوم القرارات.یعني التخاذ جمیعا
ً  ونحن القرارات، بعض اتخاذ في المساعدة إلى بحاجة الناس  جمیعا
 یعتمد المثال، سبیل على السیئة. القرارات اتخاذ خالل من نتعلم

 على نمائیة إعاقات من یعانون ال الذین األشخاص من الكثیر
 بعبارات الحیاة قرارات لشرح األطباء أو الضریبیین المحاسبین

 القرارات "اتخاذ رةالفك ھذه وتسمى فھمھا. یمكنھم بسیطة
 یشكل السیاسة. ھذه نحو متزاید دولي تحرك وھناك ،المدعومة"

 دعم دائرة اإلعاقة ذي بالشخص یھتمون الذین األشخاص فریق
ً  العمل اإلعاقة ذو الشخص منھم ویطلب  فھم على لمساعدتھ معا
 قانونیة، حقوق انتزاع على ینطوي ال األمر وذلك .القرارات واتخاذ
 القرارات اتخاذ على القدرة لتنمیة وطریقة دعم فریق یؤسس ولكنھ

 تقوم ما ھو وربما تكلفة أي لھ ولیس الوقت. مرور مع واالستقالل
 سلطة أي للفریق المدعومة القرارات اتخاذ یمنح ال بالفعل. بھ

 التعرف یمكنك قراراتھ. تجاوز وأ الفرد عن نیابة للتحدث قانونیة
 ومشاھدة المدعومة القرارات اتخاذ حول المعلومات من مزید على

 خالل من الموضوع ھذا حول اإلنترنت عبر ندوات
http://supporteddecisionmaking.org 

 
ً  یعني المخاطرة" "حق  بعض اتخاذ المقبول من أنھ استیعاب أیضا

ً  حقنا فمن السیئة. القرارات  من نتعلم ما وكثیراً  نخطئ، أن جمیعا
 یصعب التبذیر أن الناس من العدید یتعلم لنا. األفضل ھو ما ذلك
 یكثرون أنھم تعني الصحیة والمشاكل الوزن زیادة وأن الفواتیر دفع
 وم.ی كل ویمارسونھ الناس جمیع بھ یتمتع حق ھذا األكل. من

 التخاذ الفرص بنفس اإلعاقة ذوو األشخاص یتمتع أن وینبغي
 فریق على ویحصلون الطبیعیة النتائج خالل من والتعلم القرارات

ً  المضي كیفیة لمعرفة دعم  القادمة. المرة في قدما
 

 البدائل دراسة القانونیة: السلطة خیارات
 لمخططا أخیر.انظر كملجأ أمین أو وصي تعیین إلى اللجوء ینبغي

 السلطة لخیارات ووصف قائمة على للحصول 33 صفحة في
 أدلة، تقدیم الوصایة أجل من االلتماسات مقدمي على یجب القانونیة.

 اتخاذ حیث من إعاقة" "ذي الفرد أن یقرر أن القاضي على ویجب
 معینة. قرارات

 
 یزال ال ولكن إعاقة" "ذي یعتبر ال الشخص كان إذا ذلك، ومع

 عدة بین من االختیار وأسرتھ للفرد یمكن ساعدة،م إلى یحتاج
 (لیس رعایة مقدم وجود من البدائل ھذه وتتراوح أخرى. خیارات

 بھ موثوق شخص منح إلى القرارات) التخاذ قانونیة سلطة لدیھ
 والطبیة التعلیمیة القرارات یتخذ أن یمكن بحیث دائمة وكالة

 یحتاج الذي الشخص یكون قد المثال، سبیل على والمالیة. والقانونیة
 توجیھ أو رسمي توكیل على التوقیع على قادراً  المساعدة بعض إلى

 في كوكیلھ اآلخرین األسرة أفراد أحد أو أنت ویعینك مسبق، طبي
 القرارات. اتخاذ

 
 التعلیمیة الوكالة
 في والنظر الحقوق نقل حول بك الخاص IEP فریق إلى تحدث
 عملیة على الطالب سیطرة على الخیار ھذا یحافظ التعلیمیة. الوكالة
 أفراد أحد أو الوالدین أحد ھو التعلیمي" "الممثل القرار. صنع

 عن نیابة تعلیمیة قرارات باتخاذ مخول آخر بالغ شخص أو األسرة
 نقل حول المعلومات من مزید على الحصول یمكن بالغ. طالب

 خالل من اإلعاقات ذوي للطالب الحقوق
www.doe.virginia.gov/special_ed/regulations/st

ate/transfer_rights_students_disabilities.pdf. 
 

 الطبي التوجیھ
 قد مستقبلي تلوق االستعداد في وطفلك أنت المسبق التوجیھ یساعدك

 رغباتھ. توصیل أو مستنیرة قرارات اتخاذ على فیھ قادراً  یكون ال
 موثوق بالغ شخص أي أو األقارب أو الوالدین (أحد لوكیل یمكن

 السماح مع الضرورة عند الصحیة الرعایة قرارات اتخاذ بھ)
 ھناك اتخاذھا. یستطیعون التي القرارات اتخاذ في بالحق لألفراد

 االستمارات نماذج على العثور یمكن مسبق: توجیھ للعم طرق عدة
على

http://www.virginiaadvancedirectives.org/pickin
form.html-ad-an-gطبیبك مع التحدث وطفلك أنت یمكنك ؛ 

 توجیھ إلكمال بمحامي االستعانة یمكنك مسبق. توجیھ إجراء حول
 حضور في توقیعھ یجب المسبق، طفلك توجیھ كتابة بمجرد مسبق.

 عدل، كاتب لدى توثیقھ یتم أن فیرجینیا الیةو تفرض ال شاھدین.
 على حصولك بمجرد مكن.أ إن لكذ تفعل أن ةجید ةفكر لكنھاو

 واألطباء الوكیل إلى نسخ تقدیم علیك یجب الالزمة، التوقیعات
ً  یمكنك بھم. الموثوق األسرة أفراد من وغیرھم  التوجیھ تسجیل أیضا
 .www.virginiaregistry.org على اإلنترنت عبر المسبق

 
 اإلعاقة لذوي القانوني (المركز www.dlcv.org من مقتبسة المعلومات *ھذه

 فرجینیا). في
 

 واألمانة الوصایة
 شخص لحمایة محلیة محكمة قبل من واألمناء األوصیاء تعیین یتم
 المعلومات تقییم أو تلقي یستطیع ال شخص أي - إعاقة ذي

http://www.dlcv.org/
http://www.supporteddecisionmaking.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
http://www.virginiaregistry.org/
http://www.dlcv.org/
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 أو والسالمة، والرعایة بالصحة المتعلقة احتیاجاتھ لتلبیة بفعالیة
 الوصایة تحت الفرد وضع یتم المالیة.ال شؤونھ أو ممتلكاتھ إدارة

 قدرتھ ضعف بسبب ولكن األمور، على الحكم یسيء أنھ لمجرد
 جیدة. خیارات واتخاذ الفھم على

 
 ً  ومع إعاقة. ذي شخص أجل من أمین و/أو وصي تعیین یتم ما غالبا
 ذو الشخص أن یقرر أن دائرة محكمة لقاضي إال یمكن ال ذلك،
ً  ویعین إعاقة ً  و/أو وصیا  وال الشخص. ھذا عن بةنیا للتصرف أمینا
 على األمر تأخذ أن ویجب روتینیاً، أمراً  أمین أو وصي تعیین یعتبر
   القانوني. النظام یفعل كما الجد، محمل

 
 مسئوالً  األمور) أولیاء (مثل ما شخص الوصایة تجعل جوھریاً،

 تلك اتخاذ یستطیع ال شخص عن نیابة القانونیة القرارات اتخاذ عن
ً  القرارات  الطبیة القرارات الوصي یتخذ نفسھ. تلقاء من تماما
 فرجینیا، والیة في االجتماعیة. القرارات من وغیرھا والسكنیة

 الحقوق بعض انتزاع مع الفرد، مع لتتناسب الوصایة تنظیم یمكن
 من لمحام یمكن التصویت). حق (مثل اآلخر بالبعض واالحتفاظ

 التي الوصایة اغةصی في مساعدتك الوصایة قانون في الخبرة ذوي
 اإلعاقة. ذي للفرد قوي كمناصر بالبقاء لك وتسمح الفرد تناسب

 
 شؤون إدارة على القرارات اتخاذ في األمین مسؤولیة تركز

 مثل األمین، سلطة تكون قد بممتلكاتھ. والخاصة المالیة الشخص
ً  محدودة الوصي، سلطة ً  أیضا  اإلعاقة. ذي الشخص لحالة تبعا
ً  تعین نأ للمحكمة یجوز ً  أو وصیا  لمعظم بالنسبة كلیھما. أو أمینا

 الشاب لدى یكون ما عادةً  وصي. وجود یلزم اإلعاقة، ذوي الشباب
 دخل من ھو الوحید والدخل ؛أمریكي دوالر 2000 عن تقل أصول

 ممثل قبل من إدارتھا عادةً  یمكن مكتسبة أموال أو التكمیلي الضمان
 تحدید یتم المساعدة. بعض مع ھنفس الفرد قبل من أو ألمره مدفوع

 فیرجینیا. قانون وفي القاضي أمر في األمین أو الوصي سلطة مدى
 

 الوصایة في النظر

 واالستقاللیة الحقوق على الحفاظ بین القانون یوازن الوصایة، في
 األفراد لحمایة فیرجینیا كومنولث وواجب بالغ لشخص الشخصیة

 بأنفسھم المتعلقة القرارات التخاذ الكافیة القدرة إلى یفتقرون الذین
 ممتلكاتھم. أو

 

 الوصایة التماس قبل تقییداً  أقل بدائل في تنظر أن األسر على یجب
 اإلعاقة". "ذي معیار مع یتناسب ال قد الفرد أن یعتقدون كانوا إذا

 في یضعوا أن الوصایة في یفكرون الذین األمور أولیاء على یجب
 یلي: ما االعتبار

 
 

 مرن نظام ھي الوصایة أن ندرك أن المھم من ام،ع بشكل •
 فیرجینیا. والیة في

 
 مما ،طفلك احتیاجات لتلبیة الوصایة تصمم أن یمكن •

 أقویاء. كمناصرین بالبقاء األمور ألولیاء یسمح

 
 انتزاع إلى الوصایة تحتاج ال المرونة، ھذه من وكجزء •

 المثال، سبیل على جداً، الشائع .منالفرد حقوق جمیع
 على الحصول في والحق التصویت، بحق االحتفاظ
 الحقوق. من وغیرھا قیادة، رخصة

 
 في یشارك أن البالغ لطفلك یمكن الوصایة، ظل في حتى •

ً  حیاتھ بشأن القرارات اتخاذ  یقضي ما عادة لقدراتھ. وفقا
 وأخذ اإلعاقة ذي الشخص استشارة یتم بأن الوصایة أمر

 االعتبار. في رغباتھ
 

 ال حكومیة. مخصصات على للحصول مؤھالً  طفلك یظل •
 لدیھ كان إذا الحكومیة المخصصات الشخص یخسر

 حساب عند وأصولھ الوصي دخل احتساب یتم ال وصي.
 اإلعاقة. ذوي من بالغ لشخص المخصصات

 
ً  مسئوالً  تجعلك ال الوصایة •  تحت الشخص عن مالیا

 راألمو أولیاء على یتعین ال المثال، سبیل فعلى الوصایة.
 سیتحملون ولكنھم لطفلھم والمأوى الغذاء توفیر األوصیاء
 ونوع طفلھم سكن مكان بشأن القرارات اتخاذ مسؤولیة
 سیتلقاھا. التي الرعایة

 
 المالیة االلتزامات عن مسئوالً  لست فأنت وصي، بصفتك •

 تحت الشخص أضر إذا لطفلك. الجنائیة أو المدنیة أو
 مسئول غیر صيالو فإن ما، شيء أو بشخص الوصایة
 العمل الناس لرفض كذلك، األمر كان فلو قانونیاً.

 آمنة بیئة ترتیب محاولة األوصیاء واجب كأوصیاء.من
 للفرد.

 
 ولكن كأوصیاء، األمور أولیاء تعیین یتم األحیان، من كثیر في

 أن عام وصي أو صدیق أو محام أو اآلخرین األسرة ألفراد یمكن
 الصفة. بھذه یعمل

 
 لطفلك المناسب الخیار ھي الوصایة كانت إذا ما تحدید في ةللمساعد

 الرابط على االستبیان استكمل البالغ،
-http://www.thearcofnova.org/wp
-about-/05/Thinkingcontent/uploads/2011

2.pdf-checklist-Guardianship 
 

 الوصایة على الحصول
 إلى التماس تقدیم األمور أولیاء على یتعین الوصایة، على للحصول

 یتم عادة، الفرد. فیھا یعیش التي القضائیة الوالیة في الدائرة محكمة
 بالعمل لكالھما یسمح والذي مشتركین، كوصیین الوالدین تعیین
 یدعم لطفلك نفسي أو طبي تقییم تقدیم علیك یجب مستقل. لبشك

 تعیین المحكمة من تطلب أن لك ویجوز الوصایة. إلى الحاجة
 بذلك. القیام بإمكانك یعد لم متى األمر یتولون "احتیاطیین" أوصیاء

 

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
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 ).GAL( الدعوى لغرض وصي المحكمة تعین االلتماس، تقدیم عند
 المھمة وتتمثل معتمدة. قائمة من یینھتع یتم المھنة یزاول محام وھو

 ذي الفرد حقوق حمایة ضمان في الدعوى لغرض للوصي األساسیة
 ویعلنھ الفرد، مع الدعوى لغرض الوصي سیلتقي حیث اإلعاقة.

 لغرض الوصي وسیقدم حقوقھ. لھ ویشرح المحكمة، بمستندات
ً  الدعوى ً  فیھ یعطي المحكمة إلى تقریراً  أیضا  كان اإذ ما بشأن رأیا

ً  وصي تعیین  تعیینھ. ینبغي ومن ضروریا
 

 استماع جلسة تعقد تقریراً، الدعوى لغرض الوصي یقدم أن وبعد
 تعیینھم یتم الذین األشخاص یحضر أن یجب عادة، المحكمة. في

 مكتب إلی یتوجھون االستماع جلسة وبعد االستماع، جلسة کأوصیاء
 للشخص ویجوز ة.الالزم األوراق جمیع الستکمال المحکمة کاتب
ً  لھ سیعین الذي  عدم أو االستماع جلسة حضور یختار أن وصیا

 ما ھو الوصایة على للحصول النموذجي الزمني الحضور.اإلطار
 أشھر. 6 إلى یصل ما األمر یستغرق قد ولكن أشھر، 3 من یقرب

 الخدمات إدارة إلى عام كل تقریر تقدیم علیك یجب وكوصي،
 بنموذج. المحكمة زودكست المحلیة؛ االجتماعیة

 
ً  كنت إذا   األخرى، القانونیة الخیارات أو الوصایة بتعیین مھتما

of Arc  بمؤسسة الخاص الخدمات مقدمي دلیل زیارة یرجى
Virginia Northern رعایة بمحامیي قائمة على للحصول 

 //:thearcofnova.org/directory/https خالل من المسنین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم ھذا على لعملھما ولیامز موریس ولوریتا تومبسون كیلي الموقرتین/ للمحامیتین الشكر خالص1

 الوصایة. بشأن القرارات اتخاذ في األمور أولیاء یواجھھا التي المشاكل حول وآرائھما

 

https://thearcofnova.org/directory/
https://thearcofnova.org/directory/
https://thearcofnova.org/directory/
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 القرارات متخذ دور تحدید
 

 مالحظات القرارات متخذ مسؤولیات النوع

 القرارات اتخاذ
 المدعومة

 آخرین أو األسرة من بدعم القرارات، اإلعاقة ذو الفرد یتخذ
 الصلة ذات الخبرة ذوي من

www.supporteddecisonmaking.com 

 الطوارئ أمر
 لخدمات
 للبالغین الحمایة

 حاالت مع للتعامل یوماً) 15( األجل قصیرة وصایة
 طارئة حالة في تتسبب التي الظروف تصحیح أو ئالطوار

ً  تقدم أن المحلیة االجتماعیة الخدمات إدارة على ویجب  إلى طلبا
 مؤقت وصایة أمر على للحصول الدائرة محكمة

ً  أو األمر ولي تمنح التي المكتوبة السلطة دائمة وكالة  آخر شخصا
 اقةاإلع ذي الفرد عن نیابة القرارات اتخاذ سلطة (الوكیل)

 الموكل أصبح إذا حتى التصرف للوكیل یجوز (الموكل).
 بمھامھ. القیام على قادر غیر

 القرارات إلغاء للوكیل یمكن ال
 توفى أو بإلغائھا الموكل قام إذا الوكالة تنتھي

 المسبق التوجیھ
 

 عالج بشأن رغباتھ حول تعلیمات اإلعاقة ذو الشخص یعطي
 الرعایة قرارات خاذالت وكیالً  ویعین الصحیة الرعایة
 یقترن أن بنفسھ.یمكن اتخاذھا یستطیع ال كان متى الصحیة
 فیرجینیا. في شھود بحضور یوقع أن طبیة.یجب بوكالة

 الوثیقة. في الوكیل صالحیات تحدید یتم
 القرارات. إلغاء للوكیل یمكن ال

 الرعایة وكالة
 الصحیة

 مجال في حصراً  موجھة ولكنھا الدائم، العام للتوكیل مماثلة
 الصحیة. الرعایة

 
 یعرف أنھ من تأكد جداً. مھم أمر المناسب الوكیل اختیار
 قویاً  مناصراً  وسیكون وتفضیالتھ وقیمھ الفرد رغبات

ً  تمكن  المتعلقة القرارات كل أو من أي اتخاذ من ما شخصا
 عاجزاً. الفرد أصبح إذا الصحیة بالرعایة
 واحترامھا الفرد ترغبا معرفة من واألسرة الطبیب سیتمكن

 المدفوع الممثل
 ألمره

 عن نیابة آخر بشخص الخاصة الحكومیة المخصصات یتلقى
 نفقات لسداد المخصصات استخدام عن مسئول الشخص؛ ذلك

 المخصصات من المستفید معیشة

 المالیة. الشؤون إدارة على قادر غیر الفرد یكون أن یجب
ً  اً تقریر ألمره المدفوع الممثل یقدم أن یجب  إدارة إلى سنویا

 االجتماعي الضمان

 أو الفواتیر دفع مثل محددة، مالیة بمسائل المتعلقة القرارات محدودة أمانة
 القاضي. یحدده الذي النحو على الضریبیة، اإلقرارات ملء
 كفالة. سند تقدیم األمین على یجب

 إعاقة. ذي الفرد یكون أن یجب
 والنفقات خلالد حول تقریراً  األمین یقدم أن یجب

 واستثمار الفواتیر، دفع ذلك في بما المالیة، القرارات جمیع كاملة أمانة
 كفالة. سند تقدیم األمین على یجب الممتلكات. وبیع األموال،

ً  تقریراً  األمین یقدم أن یجب  المالیة المعامالت جمیع حول سنویا

ً  لیصبح الوصایة أمر في المعین الشخص احتیاطي وصي  یتوفى ماعند وصیا
 الحالي الوصي

 األساسي الوصي وفاة حتى واجبات أي یتحمل ال

 فقط)، الصحیة الرعایة (مثل محددة بمسائل المتعلقة القرارات محدودة وصایة
 اتخاذ حریة للشخص القاضي.تترك یحدده الذي النحو على

 األخرى. القرارات جمیع

 إعاقة. ذي الفرد یكون أن یجب
ً  یراً تقر الوصي یقدم أن یجب  الخدمات إدارة إلى سنویا

 االجتماعیة

 واالجتماعیة والقانونیة المالیة القرارات جمیع الوصي یتخذ كاملة وصایة
 الشخصیة بالعنایة والمتعلقة

 إعاقة. ذي الفرد یكون أن یجب
ً  تقریراً  الوصي یقدم أن یجب  الخدمات إدارة إلى سنویا

 اإلجتماعیة
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 المدرسیة االنتقال تخدما مع العمل :7 رقم الملحق
 

 للطالب والتوظیف االنتقال خدمات الثالث المحلیات جمیع تقدم
 اسأل البالغین. عالم ویدخلون المدرسي النظام من سیتخرجون الذین
 عملیة سیر كیفیة عن الثانویة طفلك مدرسة في االنتقال منسق

 ةوالمدرسی العامة المھنیة البرامج إلى توصیات منھ واطلب االنتقال
 سواء. حد على

 اسأل المنتقلین. للطالب تقدمھا التي الخدمات في المحلیات تختلف
ً  یقدم لھ التابع المدرسي النظام كان إذا عما  یلي: مما أیا

 
 تنمیة أنشطة مختلف لتوفیر الوظیفیة الحیاتیة المھارات برامج

 االجتماعیة والكفاءة التقني الوظیفي/ التكامل لزیادة المھارات
 البدنیة واللیاقة والصحة الشخصي والنضج المجتمعي املوالتك

 الوظیفیة. األكادیمیة والمھارات المنزلیة والمعیشة
 

 دادالستعا راتمھا رونھظی نیذلا بالطلل یفيوظلا بیدرلتا تمادخ
 بیدرتو معد لیإ ونسیحتاج نلکو الحر، للعمل الوظیفي

 ل.ألجا ريقصی نمتخصصی
 

 بسیطة وظیفیة اھتمامات لتوفیر سيالمدر الوظیفي التقییم عملیات
 االستكشاف مجاالت اختیار في الطالب لمساعدة للكفاءة ومراجعات

 التدریب. أو
 

 فردیة مجموعة تشمل قد والتي ،الفردي الوظیفي التقییم عملیات
 االستكشاف وأنشطة المعیاریة واالختبارات المیول استبیانات من

 وقدراتھ، الطالب، الھتمامات شاملة صورة لتكوین المصممة
 الوظیفي. القرار صنع ومھارات التوظیف، وسلوكیات

 
 آلیكساندریا مدینة

 االنتقال منسقو
King 3330  في الثانویة ویلیامز سي. تي. مدرسة مقرھم

Alexandria Street, 
 

 توظیف، أخصائیة شاه، أمیتا
 SEARCH Project ،3687-504 (703)  برنامج

ameeta.shah@acps.k12.va.us 
 

 توظیف دعم أخصائي كوني، جیم
 6892 الداخلي الرقم 6800-824-703

James.cooney@acps.k12.va.us 
 
 

 توظیف دعم أخصائیة براون، أنجیال
6254  الداخلي الرقم ,)(703 6800-824

angela.brown@acps.k12.va.us 
 

 Search Project برنامج
www.projectsearch.us/Home.aspx 

ً  SEARCH Project یدیر محلیًا، Inova مستشفى في برنامجا
Alexandria. برنامج ھو الثانویة للمدارس االنتقالي البرنامج ھذا 

 بالكامل تطبیقھ یتم العمل إلى المدرسة من لالنتقال واحد عام مدتھ
 توجیھ العمل مكان في الكلي االنغماس یسّھل العمل. مكان في

 على والتدریب الوظیفي، واالستكشاف الدراسیة، الصفوف
 الصلة. ذات الوظیفیة المھارات

 
 المدارس في المتاحة االنتقال خدمات حول المعلومات نم لمزید
 زیارة یرجى آلیكساندریا، بمدینة العامة

-http://www.acps.k12.va.us/curriculum/special
education/transition/ 

 
 أرلینغتون مقاطعة
 االنتقال منسقو
 الثانویة یوركتاون مدرسة شیرمان، كارین

2545-703)228( 
karen.sherman@apsva.us  

 
 )703( 228-5738 للوظائف أرلینغتون مركز إیجل، كریستینا

.usChristinaeagle@apsva 
 

 لي-واشنطن سویت، توماس
6265-703)228( 

thomas.sweet@apsva.us 
 

 الثانویة ویكفیلد مدرسة دیكامب، جینیفر
703-228-6728 

Jennifer.decamp@apsva.us 
 

 اتفوردستر برنامج كیلي، جویس
703-228-6450  

joyce.kelly@apsva.us 
 

 العقود خدمات ستابلتون، بریان
703-228-6360 

Brian.stapleton@apsva.us 
 

 )PEP( للعمل االستعداد برنامج
 فرص للوظائف.تستند أرلینغتون مركز يف یقع انتقالي، برنامج ھو

PEP یتمكن حتى الحالیة التجاریة واالحتیاجات االتجاھات على 
 في عمل على للحصول الصلة ذات المھارات اكتساب من الطالب

 لتأمین الالزمة االجتماعیة المھارات ذلك في بما الیوم، سوق
 نامجالبر ھذا تصمیم تم مغزى. ذي األجل طویل عمل على والحفاظ

mailto:ameeta.shah@acps.k12.va.us
mailto:James.cooney@acps.k12.va.us
mailto:angela.brown@acps.k12.va.us
http://www.projectsearch.us/Home.aspx
http://www.acps.k12.va.us/curriculum/special-education/transition/
http://www.acps.k12.va.us/curriculum/special-education/transition/
http://www.acps.k12.va.us/curriculum/special-education/transition/
http://www.acps.k12.va.us/curriculum/special-education/transition/
mailto:karen.sherman@apsva.us
mailto:Christinaeagle@apsva.us
mailto:thomas.sweet@apsva.us
mailto:Jennifer.decamp@apsva.us
mailto:joyce.kelly@apsva.us
mailto:Brian.stapleton@apsva.us
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 على الحصول إلى یؤدي وقد التمھن التدریب/ تجارب لتلقي للطالب
 واتصاالت الجامعي، واالئتمان والتراخیص، التجارة، في شھادات

 التخرج. بعد مباشرة التوظیف و/أو العالقات، تكوین
 

 الطالب لدى للعمل االستعداد مھارات زیادة إلى PEP یھدف
 بالغ. كشخص علیھ والحفاظ العمل على حصولھم إمكانیة لتعزیز

 
 من الوظیفیة الخبرات تتراوح قد الطالب، احتیاجات على بناء

ً  مدعوم برنامج ً  مستقلة عمل تجربة إلى الجامعي الحرم في كلیا  تماما
 التعلیم دورات في الطالب بعض سیشارك محلي. تجاري عمل في

 العمل. موقع في لتجاربھم مساعد كعامل )CTE( المھني التقني
 IDDS حاالت ومدیري DARS مع PEP وإداریو معلمو نسقی

 البلوغ. مرحلة إلى االنتقال لدعم أرلینغتون بمقاطعة
 

 21و 18 بین أعمارھم تتراوح الذین أرلینغتون طالب یكون قد
 ً  .اتصلPEP على للحصول مؤھلین IEPs لدیھم والذین عاما

 راسل أو تالمعلوما من لمزید الثانویة مدرستك في االنتقال بمنسق
 اإللكتروني البرید عبر إیجل كریستینا

Christinaeagle@apsva.us 
 

 مدارس في المتوفرة االنتقال خدمات حول المعلومات من لمزید
 زیارة یرجى العامة، أرلینغتون

 services-http://www.apsva.us/transition/ 
 

 فیرفاكس مقاطعة
 االنتقال منسقو
 571-423-4150 والوظائف، االنتقال خدمات

 منسقة لونغ، آن
 من كل في )ETRs( وانتقال توظیف ممثلون فیرفاكس في یوجد

 المعلومات من لمزید .29 عددھا البالغ ومراكزھا الثانویة مدارسھا
 زیارة یرجى دمات،الخ ھذه حول

-https://www.fcps.edu/academics/academic
-instruction/career-education-overview/special

services-transition-and 
 

 مع تتعاقد خاصة ارسمد في ضعھمو تم لذینا بللطال لنسبةبا
 دةلمتعدا الوكاالت تبخدما تصلا ، FCPSارسمد

https://www.fcps.edu/node/32709. كاھوانتزي، آدم 
 @fcps.eduagcahuantzi  برنامج مدیر

4030-423-571. 
 

 خالل من الثانویة بعد ما حیاة إلى الطالب انتقال ETRs یسھل
 المدرسة. في الطالب یزال ال بینما والتوظیف االنتقال خدمات توفیر

 والتطویر عمل، عن البحث مھارات التوظیف خدمات وتشمل
 عمل.ال على القائم والتعلیم بالوظیفة، واالحتفاظ الوظیفي، والتنسیب

 ما وموارد خیارات حول المعلومات مشاركة االنتقال خدمات تشمل
 ودعم المدرسیة، الخدمات إلى واإلحالة الثانویة، المرحلة بعد

 وكاالت إلى واإلحاالت المدرسة، من النھائیة السنة في الطالب

 التخرج. عند البالغین خدمات
 

 والبرامج الخدمات من عدداً  والوظائف االنتقال خدمات توفر كما
 الخدمات ھذه وتشمل  والجامعة. للعمل االستعداد لتعزیز التعلیمیة

 )،WAT( واالنتقال بالعمل التوعیة  صف و الوظیفي، التقییم
 أجل من والتعلیم )،EFE( التوظیف أجل من التعلیم وصف

 األكادیمي. والدعم الوظیفي، والتدریب المكتب، في وظیفالت
 

 22 سن حتى تعلیمھم مواصلة یختارون الذین للطالب بالنسبة
 تركز التي البرامج من عدداً  والوظائف االنتقال خدمات تقدم عاماً،
Davis مراكز ذلك في بما الحیاة ومھارات التوظیف قابلیة على

Pulley and التوظیف إلى الثانوي تقالاالن وبرامج للوظائف 
)STEP( ومارشال لیكس وساوث شانتیلي مدارس في ومقرھا 

 الثانویة. فیرنون وماونت

 الموارد استكشاف
ً  الثانویة المدارس في االنتقال لمنسقي یمكن  المزید یعطوك أن أیضا

 على تقام التي المقبلة البالغین خدمات فعالیات حول المعلومات من
 العام. مدار

 
 مقاطعة في العامة المدارس تقیم - الخدمات مقدمي موارد رضمعا

ً  أرلینغتون في العامة والمدارس فیرفاكس ً  معرضا  في للموارد سنویا
 خدمات موارد على الحصول في الراغبین للطالب الخریف
 البالغین.

 
Forward Flash - الثانوي بعد ما التعلیم خیارات 

ً  والتوظیف.یقام  تتضمن  .FCPS ستضیفھوت الربیع في سنویا
 عمل. وورش مزودین معرض الفاعلیة

 
Saturday Transition Super یقام  ً  الشتاء فصل في سنویا

 المدارس لطالب معلومات الفاعلیة ھذه تقدم .FCPS وتستضیفھ
 االنتقال. لعملیة تحضیرھم أثناء والمتوسطة االبتدائیة

 
 حول فاعلیة میسون) جورج (جامعة Quest Future معرض
 كل تقام والثانویة المتوسطة المدارس لطالب والوظائف الكلیات
  .2019الثاني تشرین نوفمبر/ في القادم المعرض سنتین؛

 
 األمور: أولیاء موارد مراكز
 آلیكساندریا مدینة في األمور أولیاء موارد مركز

12.va.us/Page/397https://www.acps.k 
 الخاصة للتربیة األسر موارد مركز

Braddock West 3801  الثانویة، ویلیامز سي تي مدرسة
0129-(703)824 VA Alexandria, Rd, 

 
 العامة أرلینغتون بمدارس األمور أولیاء موارد مركز

-education/parent-https://www.apsva.us/special
center-resource/ 

158 Suite Boulevard, Washington 2110, 

mailto:Christinaeagle@apsva.us
http://www.apsva.us/transition-services/
http://www.apsva.us/transition-services/
http://www.apsva.us/transition-services/
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/special-education-instruction/career-and-transition-services
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/special-education-instruction/career-and-transition-services
https://www.fcps.edu/academics/academic-overview/special-education-instruction/career-and-transition-services
https://www.fcps.edu/node/32709
mailto:agcahuantzi@fcps.edu
http://www.fcps.edu/dss/sei/careertransition/crtnwath.shtml
https://www.acps.k12.va.us/Page/397
https://www.apsva.us/special-education/parent-resource-center/
https://www.apsva.us/special-education/parent-resource-center/
https://www.apsva.us/special-education/parent-resource-center/
https://www.apsva.us/special-education/parent-resource-center/
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7239-228 (703) 22204  VA Arlington, 
 

 العامة فیرفاكس مقاطعة بمدارس األمور أولیاء موارد مركز
-https://www.fcps.edu/resources/family

center-resource-engagement/parent 
 األمور أولیاء لخدمات لورینغ دان مركز

 VA Loring, Dunn 105, Rm Road, Gallows 2334
22027 

3941-204 703)( 

prc@fcps.edu 

 )WWRC( والتأھیل العاملة للقوى ویلسون مركز
ً  فرجینیا كومنولث یقدم المحلیة، المدارس أنظمة إلى باإلضافة  أیضا

 والتأھیل العاملة للقوى ویلسون مركز خالل من برامج
)WWRC( المنتقلین: الطالب لمساعدة 

 
 )PERT( واالنتقال الثانوي بعد ما للتعلیم التأھیل برنامج

 بتقییم اإلعاقة ذوي الثانویة المدارس طالب PERT برنامج یزود
 والترفیھیة واالجتماعیة المھنیة للمھارات أیام 10-5 لمدة شامل

 المؤھلین الطالب عمر یكون أن المستقلة.یجب المعیشة ومھارات
16  ً  مھارات على دلیل أو 60 كامل كاءذ معدل مع وأكبر، عاما

 في المدرسة إلى سیعود الطالب یكون أن یجب الجیدة؛ التكیف
 في تكون أن یمكن ال أخرى، (بعبارة PERTلدورة التالي الخریف

 المدرسة). من األخیر العام
 

 یلي: ما PERT یقدم
 الحیاة لمھارات تقییم •
 مھني تقییم •
 عالجي تقییم •
 مھني تدریب برامج •

 
 في االنتقال بمنسق اتصل ، PERTفي للتسجیل بطلب للتقدم

 إدارة مع مفتوحة حالة لدیك یكون أن الثانویة.ستحتاج مدرستك
 التقدم طلب في للنظر )DARS( التأھیل وإعادة السن كبار خدمات
 زیارة: یرجى ،PERTحول المعلومات من لمزید بك. الخاص

http://wwrc.virginia.gov/PERT.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center
https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center
http://commweb.fcps.edu/directory/map_base.cfm?locid=5101
mailto:prc@fcps.edu
http://wwrc.virginia.gov/PERT.htm
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 الداخلي التدریب برامج استكشاف :8 رقم الملحق
 الثانویة بعد ما وموارد االنتقال وبرامج

 الداخلي التدریب برامج
 

 الداخلي للتدریب ھدسون جون برنامج
 فیرفاكس مقاطعة حكومة في صیفي داخلي تدریب برنامج ھو

 اإلعاقة ذوي الجدد والخریجین الجامعات لطالب
5421-324 703)( 

أو
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/di

pinternshi-hudson-sabilities/john 
 

 )EYE( التوظیف خالل من الشباب تثقیف
  SkillSource مؤسسة من منسقة صیفیة مبادرة ھو البرنامج ھذا

 یقوم فیرفاكس. مقاطعة في األسر خدمات إدارة مع بالتعاون
 تتراوح الذین الشباب بین والتوفیق وفحص بتوظیف البرنامج
ً  24و18 بین أعمارھم  الخاص القطاع في مھنیة وفرص عاما

 األخرى. التجاریة األعمالو
-http://www.myskillsource.org/page/id/42/eye

program 

 واحد لعام االنتقال برامج
 

 MOST برنامج
 برنامج ھو )MOST( الناجحة االنتقال لعملیات المجدیة الفرص
 إلى الناجح االنتقال لتسھیل والتدریب لألنشطة دواح عام مدتھ فردي
 في للمشاركین النتائج تیسیر على البرنامج یركز البالغین. مجتمع
 مجاالت: ثالثة
 ومھارات الذاتیة، المساعدة ذلك في بما - الذاتي االكتفاء •

 والسالمة. المستقلة المعیشة
 والتنقل االجتماعیة المھارات ذلك في بما - المجتمع •

 رفیھ.والت
 المھني والتدریب والتعلیم التوظیف ذلك في بما - المھنة •

 الیومي. والتأھیل

 من لمزید اإلعفاء. وبرامج CSB تمویل MOST برنامج یقبل
 زیارة یرجى المعلومات،

http://www.jfgh.org/services/services/ اتصل 
 الرقم على ،MOST ببرنامج إداریة موظفة بینیت، بمارسي

MBennett@JFGH.org 6031-283-240 
 

 
 

 التعلیم ودعم الثانویة بعد ما موارد استكشاف
 

 ماسون جورج جامعة من LIFE برنامج
 إعاقات من یعانون الذین للشباب الثانویة بعد ما لمرحلة برنامج ھو

 أكادیمیة بیئة في ةجامعی تجربة في یرغبون ممن ونمائیة ذھنیة
 داعمة.

https://masonlife.gmu.edu/ 
 الدكتوراه على حاصلة غراف، جیھ ھایدي البرنامج: مدیر

3905-993 703)( 
 

 Experience Living College برنامج
 اإلعاقات ذوي من للشباب الثانویة بعد ما لمرحلة دعم یوفر

  فة.المختل
www.experiencecle.com 

Street, Washington North 401   مونتغمري، كلیة
MD Rockville, 420 Suite 

 
ً  CLE یقدم كما ً  برنامجا  المتنوعین للمتعلمین أسابیع 3 لمدة صیفیا

 تخرجوا ذینال أو الثانویة المدرسة في األخیر عامھم یدخلون الذین
http://experiencecle.com/summer- مؤخراً.

2-program/ 
 

 فرجینیا بشمال المجتمع كلیة
 اإلعاقة ذوي خدمات مدیر

 إیرلیش جوان د/
www.nvcc.edu/services-disability/ 

 jehrlich@nvcc.edu 3187-323 703)(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/disabilities/john-hudson-internship
https://www.fairfaxcounty.gov/familyservices/disabilities/john-hudson-internship
http://www.myskillsource.org/page/id/42/eye-program
http://www.myskillsource.org/page/id/42/eye-program
http://www.jfgh.org/services/services/
http://www.jfgh.org/services/services/
http://www.jfgh.org/services/services/
https://masonlife.gmu.edu/
https://masonlife.gmu.edu/
https://masonlife.gmu.edu/
http://www.experiencecle.com/
http://experiencecle.com/summer-program-2/
http://experiencecle.com/summer-program-2/
http://experiencecle.com/summer-program-2/
http://experiencecle.com/summer-program-2/
http://www.nvcc.edu/
mailto:jehrlich@nvcc.edu
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 )CIP( الجامعي الداخلي التدریب برنامج
www.cipworldwide.org 

 المصابین للشباب الثانویة بعد ما مرحلة في للدعم شامل برنامج
 التعلم. في فروق من یعانون ولمن التوحد بطیف

 
 (باس LLC Services, Educational Bass شركة

 التعلیمیة) للخدمات
 فروق من یعانون الذین والطالب لألسر التعلیمیة االستشارات توفر

 التعلم. في
 Vienna, B, Suite Road, Courthouse Old 8304

VA 
703-462-0654 

www.basseducationalservices.com 
 
 

 NVCC في Strive برنامج
ً  STRIVE برنامج یوفر  صعوبات من یعانون الذین للشباب فرصا

 والتوظیف الثانویة بعد ما مرحلة إلى المدرسة من لالنتقال التعلم في
  الناجحة. عیةالمجتم والحیاة

 ستون ریتشارد
strive05@icloud.com 4482-212-571 

www.strivecld.org 

 اإلنترنت على الثانویة بعد ما موارد
 

www.heath.gwu.edu عبر المعلومات لتبادل مركز 
 اإلعاقات ذوي لألفراد الثانوي بعد ما التعلیم حول اإلنترنت

 
www.thinkcollege.net للبحث اإلنترنت على بیانات قاعدة 

 الذھنیة. اإلعاقات ذوي للطالب الكلیات برامج عن
 

-www.bestcolleges.com/resources/disabled
students/ 

 اإلعاقة. ذوي لألشخاص الكلیات موارد عن عامة لمحة یقدم
 
 
 

 فرجینیا بشمال المجتمع بكلیة الدعم خدمات
 

 مقابل برسوم إضافیة برامج ثالثة NOVA تستضیف
 الموارد توفر والتي المختارة NOVA حرم في الخدمات

 اإلعاقة: ذوي للطالب والدعم المتخصصة
 

Steps College 
www.collegesteps.org 

 .NOVA في الجامعیین وأناندیل الودون حرمي
 ذوي الطالب لدعم NOVA مع البرنامج ھذا یشترك

 في عاماً، 26-17 بین أعمارھم تتراوح الذین اإلعاقات،
 الدعم وخدمات األقران تدریب خالل من الجامعیة مساعیھم

 الخدمات. مقابل بالساعة رسوم نموذج الجامعي. الحرم في
 أو 1022-732-888-1

contactus@collegesteps.org 
 

(ACE) Experience College Adaptive 
 الجامعي. الودون حرم

ً  مرتین جماعیة جلسات من ACE برنامج یتكون  شھریا
 اإلعاقات. ذوي الطالب لدعم مصممة

 703-787-9090 الرقم على اتصل
 

 الجامعیین للطالب ionsInNOVAt Social برنامج
 الجامعي أناندیل حرم
ً  النادي ھذا یوفر  مشترك برنامج شھریة.وھو اجتماعیة فرصا
 NOVAو فرجینیا شمال في الیھودیة الجالیة مركز بین

 اإللكتروني البرید أو 703-537-3040 الرقم على اتصل
g@jccnv.orgMelissa.Hochber 

http://www.cipworldwide.org/
http://www.basseducationalservices.com/
mailto:strive05@icloud.com
http://www.strivecld.org/
http://www.heath.gwu.edu/
http://www.thinkcollege.net/
http://www.bestcolleges.com/resources/disabled-students/
http://www.bestcolleges.com/resources/disabled-students/
http://www.bestcolleges.com/resources/disabled-students/
http://www.bestcolleges.com/resources/disabled-students/
http://www.collegesteps.org/
mailto:contactus@collegesteps.org
mailto:Melissa.Hochberg@jccnv.org
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 الكلیة مقابل الثانویة المدرسة
 اإلعاقات ذوي األفراد تعلیم تحسین قانون

 اإلعاقات ذوي األمریكیین وقانون
 

 )ADA( الكلیة )IDEIA( الثانویة لمدرسةا

 والخدمات، التیسیریة الترتیبات جمیع IEP تقود
ً  وتحتاج والمستشارین، المدرسین وتشمل  دائما

 عاماً. 18 من األقل للطالب الوالدین توقیع إلى
 

 الطالب.في قبل من إال بالمعلمین االتصال یتم وال تعلیمیة، خطة توجد ال
 الحصول دون الطالب درجات األمور أولیاء یستلم ال قد األحیان من كثیر
 الطالب. من كتابي إذن على

 مناسب سن في ألنھ العام للتعلیم الطالب یتأھل
 .إعاقة ولدیھ

 

 متطلبات كل یستوفي أن یجب الطالب أن تعني أخرى بطریقة یتأھل
 ترتیبات یتلقى یكن لم أو كان سواء األكادیمیة، والمتطلبات الدخول

 یریة.تیس

 اإلعاقة ذوي لألطفال یحق ،IDEA بموجب
 ومناسب". مجاني عام "تعلیم على الحصول

 

ً  الطالب یمتلك  في المساواة لضمان عنھا الدفاع علیھم یجب مدنیة حقوقا
 شيء. أي ألحد یحق ال العالي. التعلیم إلى الوصول

 المناسب التقییم عن مسئولة العامة المدارس
 الطالب. إلعاقات

 

 تقدیم الطالب من تتوقع أن یمكن ولكن الطالب، تقییم الكلیات من یُطلب ال
 مقبولة. إرشادیة توجیھات مع اإلعاقات على دلیل

 IEP فریق خالل من الطالب تنسیب تحدید یتم
 بیئة أقل في التنسیب یكون أن یجب بھ. الخاص

 للطالب. مناسبة تقییداً 
 

 الترتیبات خالل من البیئة تعدیل ویمكن الكلیة، مجتمع في الطالب دمج یتم
 مقدماً. البیئة اختیار الكلیات تتعمد ال التیسیریة.

 IEP في واحتیاجاتھ الطالب إعاقة توثیق یتم
 العمل لفریق متاحة المعلومات بھ.ھذه الخاصة
 الطالب. مع المشارك

 الجامعات ألساتذة صریح إذن إعطاء الطالب على یجب تعرف: أن تحتاج
 أجل من اإلجراءات جمیع بدء الطالب على بإعاقاتھم.یجب ھمإخطار لیتم
 دراسي، مقرر ولكل فردي، بشكل أستاذ كل مع التیسیریة الترتیبات تلقي
 الترتیبات لرفض المدني بالحق الطالب دراسي.یتمتع فصل كل وفي

 یحتاجونھا. أو یریدونھا ال التي التیسیریة

 المھني وأ الفیزیائي والعالج التقییم توفیر یتم
 و/أو الشخصیة والعنایة واللغة الكالم وخدمات

 موضح ھو كما المدرسة، قبل من آخر عالج أي
 للطالب. التعلیمیة الخطة في

 

 مثل الشخصیة، الخدمات وجمیع أي عن مسئولون الجامعات طالب
ً  الطبیة، أو الشخصیة الرعایة  وال مستقل بشكل یعیشون كانوا لو كما تماما
 معة.الجا یرتادون

 إذا بوقت محددة غیر اختبارات الطالب یتلقى قد
 التعلیمیة. خطتھ في الحاجة توثیق تم

 

 الزمنیة المھل تكون معقولة.قد تعتبر ال بوقت المحددة غیر االختبارات
 الفترة). ضعف من أكثر لیس ولكن ونصف، فترة تكون ما (عادة معقولة
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 للعمل االستعداد :9 رقم الملحق
 

 أو وظیفة على الحصول أجل من بھ القیام یجب ما عرفةم یشكل
ً  مھنة  على بالفعل یكون قد طفلك أن حین بالغ.في شاب لكل تحدیا
 حقاً)، بھ القیام یرید ال ما (أو بھا جیداً  سیكون التي بالوظائف درایة

 األمر یتطلبھ بما كبیرة درایة على لیسوا الشباب معظم فإن
 فة.وظی على والحصول لالستعداد

 
 أولیاء على یجب شيء. كل لمعرفة الوقت بعض األمر ویستغرق

 في التفكیر في والبدء الخمس الخطوات ھذه اتخاذ والطالب األمور
 المرتبطة والمھارات العمل حول والثانویة المتوسطة المدارس
 اإلعاقات، ذوي لألفراد التوظیف حول المعلومات من لمزید بالعمل.

 ذوي للبالغین التوظیف برامج دلیل العمل: عالم إلى الدخول أنظر
 تشیرتش وفولز وفیرفاكس وأرلینغتون، آلیكساندریا، في اإلعاقة

 خالل من االنترنت على
http://www.thearcofnova.org/programs/transitio

points-onn/transiti. 
 

 عمل خبرة على أحصل األولى: الخطوة
ً  كن  أن یمكن وكیف بالفعل طفلك بھ یقوم ما في التفكیر في مبدعا

 یبدأ مھني. میل لیصبح توسیعھ یتم أو العمل مھارات ذلك یعلّمھ
 مثل: أنشطة خالل من العمل عالم بشأن التعلم في الناس معظم

 في المتبعة األنشطة لتطوعي؛ا العمل المنزل؛ في المنزلیة األعمال
 خالل ومن الداخلي، التدریب الفتیات؛ أو الفتیان كشافة فرق

 مثل بالعمل الصلة ذات المھارات تعلم التي التدریبیة الدورات
 الحیوانات. رعایة أو الحواسیب إصالح

 
 یلي: ما استكشف التطوعي، العمل في الخبرات على للحصول

 Match Volunteer مؤسسة
www.volunteermatch.org 

 
 Alexandria Volunteer مؤسسة
 )(703 836-2176 الھاتف:
 اإللكتروني: الموقع

http://www.volunteeralexandria.org/ 
 

 Arlington Volunteer مؤسسة
 )(703 228-1760 الھاتف:
 اإللكتروني: الموقع

https://volunteer.leadercenter.org/ 
 

 Church Fairfax/Falls Volunteerمؤسسة
 )(703 246-3460 الھاتف:
 /:www.volunteerfairfax.org/http اإللكتروني: الموقع

 
 

 
 العمل ومھارات میول تقییم الثانیة: الخطوة
Personal Positive ( اإلیجابي الشخصي الملف نموذج استخدم

Profile( من بھ القیام طفلك یرید لما عامة صورة على للحصول 
 والصفات المواھب ھي وما مھنة أو وظیفة على الحصول أجل

 أشرك اإلمكان، بقدر العمل. مكان إلى سیجلبھا التي والمھارات
 كي لھ المناسب الوقت ھو فھذا المحادثة؛ ھذه في المنتقل طالبك
ً  یكون  قد أنھ یشعر دعم أي وحول یكرھھ وما یحبھ ما حول صادقا

 یحتاجھ.
 

ً  الملف سیساعدك  المھارات بخالف األشیاء ما معرفة في أیضا
ً  سعیداً  ستجعلك التي والمواھب  مثل: العمل، في وناجحا

 
 تتطلب التي الخدمات وظائف مثل تفضلھا، التي الوظیفة نوع 

 أو اإلنتاج وظائف مقابل العمالء بالزبائن/ االتصال من الكثیر
 الجمھور مع أقل اتصال على تنطوي قد التي المواد مع التعامل

 العمل. زمالء أو
 

 ستعمل التي الفعلیة المساحة حجم تتضمن والتي العمل، بیئة 
 مفتوحة. أم مغلقة أماكن في والعمل الضوضاء ومستوى ھاب

 
 فریق من كجزء للعمل (تفضیالت العمل في وزمالؤك رئیسك 

 استقاللیة) أكثر بشكل العمل مقابل
 

 أیام جزئي، دوام كامل، دوام بك: الخاص العمل جدول 
 أم نھاراً  العمل نوبة األسبوع، نھایة عطالت مقابل األسبوع

 إلخ. لیالً،
 

 تستغرقھا التي المدة في العمل.النظر مكان إلى الیومیة التكرح 
 الوظیفة. مالئمة اعتبار أجل من مھم التكلفة ومقدار الرحلة

 
 عام كل مراجعتھ في أنظر جاري؛ عمل عن الملف یكون أن یجب
 أو التطوعي أو األكادیمي العمل في أكثر خبرة على حصلت كلما

 األجر. مدفوع
 

 االنتقال منسق قابلةم الثالثة: الخطوة
 للحصول مورد أول أفضل الثانویة مدرستك في االنتقال ممثل یعد

 ذلك في بما الثانویة، المرحلة بعد ما خیارات حول معلومات على
 االنتقال، وبرامج المفیدة، الیومیة اإلعانة وخدمات التوظیف
 تقدمھا التي الخدمات في المحلیات تختلف .DARS وخدمات
  تقلین.المن للطالب

 
 
 
 
 
 

http://www.thearcofnova.org/programs/transition/transition-points
http://www.thearcofnova.org/programs/transition/transition-points
http://www.volunteermatch.org/
http://www.volunteeralexandria.org/
http://www.volunteeralexandria.org/
http://www.volunteeralexandria.org/
https://volunteer.leadercenter.org/
https://volunteer.leadercenter.org/
https://volunteer.leadercenter.org/
http://www.volunteerfairfax.org/
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 المساعدة األمور ألولیاء یمكن كیف
 

 دبعد میقو جعلھوأ للمنزا في بھا میقو أعماالً  طفلك أمنح •
 مستقل. بشكل للمنزا في ملمھاا من

 موظفي مع ذاتیة.شاركھا سیرة صیاغة في طفلك ساعد •
 DARS ومستشار المدرسة في االنتقال

 الشخصي الملف وشارك ،IEP اجتماعات أحضر •
 التوظیف خطط في الخاصة بأفكارك وساھم ابي،اإلیج

 المتعلقة األھداف أو الخطط من وغیرھا )IPEs( الفردیة
 الطالب. بتوظیف

 اتفقت معود تیسیریة ترتیبات یةأ لالنتقاا قیرف مع شناق •
 مطلوبین. یكونوا دق أنھم وطفلك أنت

 نفسھ عن ثیتحد طفلك دع لكنو ،لحاجةا عند ناصر •
 ممكن. رقد بأكبر
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 اإلیجابي الشخصي الملف
 

 :_____________________________________________________االسم
 
 

 واألھداف األحالم
 
 
 

 المواھب
 

 والمعرفة المھارات
 
 
 

 التعلم أنماط
 

 واالھتمامات المیول
 
 
 

 اإلیجابیة الشخصیة الصفات

 المزاجیة الحالة
 
 
 

 القیم

 العمل خبرات
 
 
 

 الدعم نظام

 محددة دیاتتح
 
 
 

 التیسیریة والترتیبات الحلول

 
 :الستكشافھا وإمكانیات العمل خبرات أفكار

 
 
 
 
 
 

 بروكس اتش. بول شركة (بالتیمور: االنتقال. مرحلة في للشباب العمل خبرات تیسیر كیفیة العمل: إلى الطریقلوكینج. جي. ریتشارد :المصدر
 55 ص ،2009 للنشر،
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 DARS ھلیةأ على للحصول السعي .4
 خدمات التأھیل) وإعادة السن كبار خدمات (إدارة DARS توفر
 على اإلعاقة ذوي من األفراد لمساعدة األجل قصیرة دعم

 على والحصول وظیفة، على والعثور العمل، لمكان االستعداد
 على DARS تركز الوظیفة. استالم بمجرد المطلوب الدعم

 على لألجور األدنى حدال (تقدم المجتمعیة التنافسیة الوظائف
 األقل).

 المھني التأھیل خدمات الطالب یستكشف بأن DARS توصي
)VR( المدرسة من للتخرج التخطیط من سنوات ثالث قبل 

 على التعرف على الطالب المبكرة المشاركة ھذه تساعد الثانویة.
 العمل على المستشار ویساعد بھم الخاص المھني التأھیل مستشار

 التوظیف. ھدف تحقیق إلى تؤدي التي األنشطة حدیدلت الطالب مع
 

 الوظیفي، االستكشاف المساعدة، التقنیة :DARS خدمات تشمل
 الوظیفي، التنسیب الوظیفي، التطور واإلرشاد، المھني التوجیھ
 التدریب العمل، أثناء التدریب الوظیفة، طبیعة على التدریب
 ، المدعوم توظیفال ، PERTبرنامج الثانویة، بعد ما والتعلیم
 خدمات حول المعلومات من لمزید المھني. والتقییم التقدیر

DARS زیارة یرجى بھا، الخاص الدلیل ولتنزیل 
http://www.vadars.org/transitionservices.htm 

 
 مستشارك دور

 اإلرشاد في خبیر ھو بك الخاص )VR( المھني التأھیل مستشار
 مخصصون مستشارون ھناك اإلعاقات. ذوي وتوجیھ الوظیفي
 وفولز وفیرفاكس وأرلینغتون آلیكساندریا في الثانویة للمدارس
 ، DARS خدمات على للحصول أھلیتك سیحدد تشیرتش.
 على ویعمل التنافسي، التوظیف أمام عوائق أي تحدید في ویساعد

 معك. )IPE( ردیةالف التوظیف خطة
 

 حتى إفصاح إذن على التوقیع أمرك) ولي (أو أنت تحتاج قد
 من، وثائق على الحصول أو مع، التحدث لمستشارك یتسنى
 وموظفي وجد)، (إن السابقین عملك وأرباب ومعالجیك أطبائك

 مدرستك.
 

 DARS عمیل تصبح لكي
 مشترك وتسجیل اإلحالة، التالیة: الخطوات ستنفذ للمشاركة،

 الخطط ووضع االحتیاجات، وتقییم األھلیة، وتحدید جدید،
 والتنفیذ.

 
 اإلحالة

 أو IEP خطط لدیھم الذین ( اإلعاقة ذوي الطالب تشجیع یتم
 DARS خدمات على للحصول بطلب التقدم على )504 خطة

 أو یحیلك أن مدرستك في االنتقال أخصائي من اطلب المھنیة.
800- الرقم على )DRS( لتأھیلا خدمات بإدارة االتصال یمكنك

 نصي)( 800-464-9950 أو (صوتي) 5019-552
 

 
 

 المھني) (التأھیل VR في جدید مشترك تسجیل
 بك الخاص االنتقال لمنسق یمكن المدرسة، في تزال ال كنت إذا

 مستشار خالل من VR في جدید مشترك لتسجیل لك موعد تحدید
DARS، الغرض بنفسك. المحلي بالمكتب االتصال یمكنك أو 

 VR خدمات على للحصول بطلب التقدم ھو االجتماع ھذا من
 واإلعاقة، العمل، خطط حول DARS مستشار مع والتحدث
 من DRS ستتمكن كیف إلى باإلضافة عمل، سجل وأي والتعلیم،

 مساعدتك.
 

 أو إضافیة معلومات مستشارك یطلب قد االجتماع، ھذا في
 تكنولوجیا تقییم أو نفسي تقییم مثل علیك)، تكلفة (بدون اختباراً 

 تتمكن حتى إفصاح إذن على التوقیع منك سیُطلب التأھیل. إعادة
DARS سجالتك. طلب من 

 
 األھلیة

 لدیك كان إذا DARS خدمات على للحصول مؤھالً  تكون قد
 معاییر وتلبي متكاملة عمل بیئة في التنافسي للتوظیف ھدف

 عاطفیة أو عقلیة أو جسدیة إعاقة لدیھم نالمؤھلو األفراد األھلیة.
 العمل. على قدرتھم مع تتداخل تعلیمیة أو حسیة أو

 
ً  DARS تستخدم سرة.األ دخل على المالیة األھلیة تعتمد ً  مقیاسا  متدرجا

 ومع  الدخل. لضریبة إقرار أخر في المزعومین المعالین لعدد یخضع
 أو )SSDI( لإلعاقة عياالجتما الضمان دخل الطالب یتلقى عندما ذلك،
 مؤھلون أنھم المفترض فمن إلعاقتھم، )SSI( التكمیلي الضمان دخل

 العمل. یعتزمون كانوا إذا ،DARS خدمات على للحصول
 

 جدیدة تقاریر أي ومن سجالتك، ومن منك، المعلومات ستُستخدم
  العمل، في وحدودك قدراتك على تؤثر وكیف إعاقتك، لمعرفة

 التوظیف. في مساعدتك DARS خدمات انبإمك كان إذا وما
 

ً  60 غضون في األھلیة مراجعة تكتمل  األولي. االجتماع من یوما
 أو لمستشارك سجالتك على الحصول طریق عن المساعدة یمكنك
 المقابالت. مواعید على والحفاظ لطلبھا لمستشارك السماح

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vadars.org/transitionservices.htm
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 االحتیاجات تقییم
 ومستشارك أنت تناقش فسوف ھلیة،األ معاییر تستوفي كنت إذا

ً  وتعمالن المھني ھدفك  لك. المناسب العمل نوع الختیار معا
 

 مستشارك یقترح قد المعلومات، من مزید إلى بحاجة كنت إذا
 ً ً  تقییما  المھني التقییم یشمل أن یمكن علیك). تكلفة أي (دون مھنیا

 العمل. ءأثنا والتقییمات العمل وعینات واالختبارات االستشارات
 بھا القیام یمكنك التي الوظائف أنواع معرفة على النتائج تساعدكما

 بھا. للقیام أكثر تمیل والتي
 

ً  ومستشارك أنت ستقرر ذلك، بعد  تحتاجھا التي الخدمات معا
 المقدمة الخدمات علیھ. والعثور الوظائف من النوع لھذا لالستعداد

 تشمل: تكلفة بدون
 الوظائف استكشاف •
 المھني واإلرشاد ھالتوجی •
 باإلعاقة التوعیة استشارات •
 الوظیفي التنسیب بعد المتابعة خدمات •
 عمل) مدرب تحتاج (ال والتنسیب وظیفة عن البحث •
 مھني تقییم •
 العمل أثناء تدریبي برنامج •
 األجر مدفوع غیر العمل خبرات •

 
 یلي: ما على تكلفة مشاركة تتضمن قد التي الخدمات تشتمل

 الكلیة •
 لتدریبا برامج •
 السلع من غیرھا أو دائمة طبیة معدات •
 مساعدة تقنیة •
 أخرى طبیة خدمات أو عالجات •
 عمل) مدرب مع (بالتعاون مدعوم توظیف •

 الوظائف عن البحث  
 الوظیفي التنسیب متابعة خدمات  

 
 )IPE( الفردیة التوظیف خطة
 مع وأسرتك أنت ستعمل ، DARS لخدمات األھلیة إثبات بعد

 التوظیف خطة لكتابة محتمل خدمة مقدم أو/و VR مستشار
 الفردیة: التوظیف خطة ).IPE( الفردیة

 
 التوظیف ھدف على تركز •
 التوظیف ھدف لتحقیق الالزمة الخطوات تحدد •
 الالزمین والتمویل للخدمات تخطط •

 
 ووالدیك أنت تأخذ أن یجب الالزمة، الخدمات في التفكیر عند

 على قدرتك على یؤثر دق شيء أي االعتبار في VR ومستشار
 في البقاء أو وظیفة على للحصول التقدم أو التأھل أو التحضیر

 الرعایة الذاتي، التوجیھ التنقل، المسائل: ھذه وتشمل وظیفة.
 العمل، مھارات االتصال، مھارات الشخصیة، المھارات الذاتیة،

 التحمل، على القدرة الذات، مناصرة مھارات التنظیمیة، المھارات

 الدواء. وإدارة األموال، ارةإد
 

 الموضحة الخطوات باتخاذ تعد فإنك ،IPE على التوقیع خالل من
ً  توضح كما توظیفك. لیتم خطتك في  باتخاذ قمت أنك أیضا

 أو والدیك أو مستشارك مع باالشتراك IPE تخطیط قرارات
 وحقوقك دورك تفھم أنك من للتأكد أسئلة اطرح أوصیائك.

 على واحدة مرة IPEs مراجعة تتم .IPE بموجب ومسؤولیاتك
 عام. كل األقل

 
 تأھیلك على تؤثر تغییرات أي عن مستشارك تخبر أن یجب

 األسرة حجم أو المالي الوضع أو الھاتف رقم أو (العنوان المھني
 المخصصات أو العامة الصحة أو إعاقتك أو الطبي التأمین أو

 الحكومیة).
 

 DARS موارد
 في یقع )WWRC( والتأھیل العاملة للقوى ویلسون مركز

 وفردیة شاملة خدمات اإلعاقة ذوي لألشخاص ویقدم فیشرسفیل،
 التقییم یقدم كما االستقاللیة. وتحسین التوظیف إلى تؤدي

 الحیاتیة المھارات وتقییم الطبي، والتأھیل المھنیین، والتدریب
 لمعرفة الخدمات. من وغیرھا المساعدة، والتقنیة والتدریب،

 زیارة یرجى ،WWRC عن لمزیدا
 http://wwrc.virginia.gov 

 
 )PREP( التوظیف قبل لما والتعلیم الجاھزیة برنامج

 ثالث إلى مقسم أسابیع تسعة لمدة تمھیدي برنامج ھو PREP إن
 الفصول في العمالء یشارك .WWRC في دراسیة وحدات

 كجزء الشخصیة المھارات من أساس لتوفیر صممةالم الدراسیة
 وخارج داخل األنشطة توفر واالستقالل. التوظیف إلى انتقالھم من

 األموال إدارة بین تتراوح مسائل حول مقدمة الجامعي الحرم
 والتوعیة الشخصیة، الصحیة العنایة إلى والطھي، البقالة وتسوق

 من لمزید عمل. نع البحث ومھارات الذات، ومناصرة باإلعاقة،
 http://wwrc.net/LSTP.htm زیارة یرجى المعلومات،

 
 شھادة على للحصول فرصة للعمالء یتاح فإنھ ذلك، إلى باإلضافة
 الجاھزیة برنامج في وجودھم اءأثن )CRC( المھني االستعداد
 شھادة ھي فرجینیا والیة في CRC إن التوظیف. قبل لما والتعلیم

 ومھنیي المھن عن والباحثین العمل أرباب تمنح التقییم على قائمة
 لمھارات موحد مقیاس إلى والوصول المعلومات العاملة القوى
 العمیل. أظھرھا التي الرئیسیة العمل

 كان إذا بك. الخاص DARS بمستشار اتصل بطلب، للتقدم
ً  فستستكمل متفقاً، الفریق  إلى الطلب یذھب ثم مستشارك؛ مع طلبا

 النھائي. القرار تتخذ والتي ،WWRC قبول لجنة
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 DARS قیود
 علیك یجب وقت. أي في وظیفة أي DARS تضمن ال

 یمكنھا ال كما بك. الخاص وظیفة عن البحث إجراء في االستمرار
 التدریب. من آخر نوع أي أو مدرسة إلى إرسالكب تعد أن

 
 من یتطلب القانون فإن محدوًدا، DARS تمویل كان ومتى إذا

DARS لمن االختیار) أمر (یسمى خدماتھا أولویات تحدید 
 كعائق DARS (تحددھا شدیدة وظیفیة وقیود إعاقات من یعانون
 توجیھال أو الحركة على تؤثر التي اإلعاقة بسبب حائل أو مھني
 العمل مھارات أو الشخصیة المھارات أو الذاتیة الرعایة أو الذاتي

 العمل). تحمل أو التواصل أو
 

 اإلقلیمیة DARS مكاتب مواقع
 آلیكساندریا في DRS مكاتب
 العامة آلیكساندریا و أرلینغتون مدارس تخدم
410 Suite Highway Richmond Old 5904 

22303  VA , Alexandria 
rown@dars.virginia.govKaren.B 

3411-960 703)( 
 

 تشیرتش فولز فیرفاكس/ في DRS مكتب
300 Suite Blvd. Fairfax 11150 

22030  VA Fairfax, 
Leanne.rerko@dars.virginia.gov 

1124-359 703)( 
 

 ماناساس في DRS مكتب
302 Suite Rd, useCourtho W 9300 

20110 VA Manassas, 
Mark.fletcher@dars.virginia.gov 

5550-335 703)( 
 

 توظیف خدمات منظمة مع العمل
 منظمات یسمون خارجیین موردین مع DARS شركة تتعاقد

 التوظیف خدمات من العدید لتوفیر )ESO( التوظیف خدمات
 تلتقي دق ل،لمثاا لسبی علی المؤھلین. للعمالء األجل قصیرة
 من نلکو ظرفیة، تبتقییما مللقیا ؤھلم كنأ دیدلتح VR ربمستشا

 نم توظیف خصائيأ مع DARS نم VR رمستشا دیتعاق مث
ESO ھؤالء یكون قد الوضع. متقیی في کةرللمشا فعالً ذكخأل 

 قائمة تبدأ ربحیة. وأ ربحیة غیر خاصة منظمات الموردین
 .50 ص في ھؤالء الخدمات بمقدمي

 
 التوظیف أخصائي دور

 وثیق بشكل ستعمل فإنك ، DARS عمالء أحد تصبح أن بمجرد
 من توظیف أخصائي أو DARS من مھني مستشار إما مع

 كموظف .DARS مع تعاقدت التي التوظیف خدمات منظمة
 على: یساعدك التوظیف أخصائي فإن محتمل،

 فیھا؛ والبقاء علیھا والحصول وظیفة على للحصول حضیرالت

 التقدم طلبات استكمال تقدمك؛ حول أسرتك مع التواصل
 حسب األولي التدریب في مساعدتك الذاتیة؛ والسیر الضروریة

 .التنقل على التدریب وكذلك االنتقاالت موارد تحدید الحاجة؛
 

 لضمان راداألف العمل أصحاب مع التوظیف أخصائیو یعمل كما
 ذلك: في بما ومھاراتك، الوظیفة متطلبات بین تطابق وجود

 عن العمل المتاحة؛ الوظائف لمعرفة العمل صاحب مع التعاون
 العمل بیئة تحلیل العمل؛ نطاق لتحدید التوظیف مدیر مع كثب

 إدارة مساعدة لإلدارة؛ الثقافیة والجوانب األساسیة المھام لتحدید
 الترتیبات تحدید المقابلة؛ وتخطیط جدولة في البشریة الموارد

 صاحب مع التواصل تحتاجھا؛ قد التي التعدیالت و/أو التیسیریة
 العمل لزمالء باإلعاقة التوعیة تدریب تقدیم تقدمك؛ لتقییم العمل
 الحاجة. حسب

 
 بشأن بك الخاص DARS مستشار مع األخصائي ینسق كما

 العمل، وزمالء العمل صاحب ومخاوف العمل، استراتیجیات
 العمل. مكان في الطبیعي الدعم وتطویر

 
 الوظیفي التطور عملیة
 الوظیفي: التطور لعملیة مراحل أربع ھناك

 
 شھر) (حوالي الوضع تقییمات
 المھام) "ممارسة" و العمل موقع إلى (الذھاب الوضع تقییمات

 نوع في یؤدي أن للفرد یمكن كیف برؤیة العمل لمدرب تسمح
 التقییم أثناء جمعھا یتم التي المعلومات تساعد لعمل.ا من معین
 ومشكالت المفضلة والبیئة المھارة ومستوى المیول تحدید على

 إلى یحتاجون أو الجمیع یرید ال وظیفة. عن البحث بدء قبل أخرى
 وضع. تقییم

 
 أشھر) 6-2( الوظیفي التطور
 والتحضیر الوظائف عن الفعلي البحث المرحلة ھذه تشمل

 كتابة العمل، فرص عن البحث العالقات، تكوین العمل: قابالتلم
 على التدریب تعریف، خطاب كتابة الذاتیة، السیرة تحدیث أو

 المقابالت. وإجراء التوظیف طلبات ملء
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 والتدریب التنسیب
 إلى الذھاب للمورد یمكن مناسبة، وظیفة على العثور یتم عندما

 بمجرد مطلوب. تیسیري رتیبت أي تحدید في والمساعدة المقابلة،
 مدرب بك الخاص األخصائي یصبح وظیفتك، على تحصل أن

 ومع معك والتواصل العمل على تدریبك في لمساعدتك عمل
 نجاحك. من التأكد استراتیجیات حول وأسرتك العمل صاحب

 
 محدود؛ زمني إطار لھ التنافسي التوظیف مع الوظیفي التدریب

ً  لالعم من مبدئیة بمرحلة تمر  تشعر حتى جداً  وثیق بشكل معا
 على الوظیفة في التدخل مقدار یعتمد مستقالً. تكون أن في بالراحة

 الفرد یصبح أن ما التالشي في العمل مدرب یبدأ   الفرد. حاجة
 في یرام ما على األمور وتسیر مساعدة، دون األداء على قادراً 

   العمل.
 مدرب من أقل تدخل مع العمل في مستقراً  الفرد یصبح أن بمجرد
 على التدریب یكون قد  التالیة. الخطوات الفریق سیناقش العمل،
ً  التدریب یشمل قد المورد. مع العقد من جزًءا التنقل  أیضا

 التنسیب. في للنجاح الزمة خارجیة مجتمعیة موارد إلى اإلحاالت
 

 المساعدة األمور ألولیاء یمكن كیف
 المظھر، حسن مثل ك،طفل لدى العمل مكان توقعات عزز 

 بالمواعید وااللتزام المناسب، واللباس
 

 من العمل تجربة حول للمستشارین مرجعیة تعلیقات قدم 
 طفلك من المنزل في وتسمعھ تشاھده ما خالل

 
 الوظیفة في طفلك أداء كیفیة حول ومالحظات تعلیقات اطلب 

 العمل وصاحب التوظیف أخصائي نظر وجھة من
 

 االنتقاالت مثل مسائل في التحدیات للح المساعدة أعرض 
 الخاصة التیسیریة والترتیبات

 
 عن مسئوالً  مثالً  تجعلھ بأن مسؤولیاتھ، زیادة مع طفلك ادعم 

 مھمة/ توجد ال المنزل. أنحاء جمیع في منزلیة أعمال
 علیھا. والتأسیس بھا البدء یمكن ال بحیث تافھة مسئولیة

 
 لمدة العمل في وتستقر عملت أن بعد عام، بشكل   حالتك إغالق

90  ً  .DARS مع حالتك ومستشارك أنت ستغلق األقل، على یوما
 أن من للتأكد اتصال على مستشارك سیبقى حالتك، تغلق أن قبل

 بالرضا. عملك ورب أنت تشعر وأنك لك مناسبة الوظیفة
 

ً  DARS تغلق قد  كانت إذا أو مؤھالً، تعد لم إذا حالتك أیضا
 مسؤولیاتك. تتحمل لم إذا أو توظیفك، إلى تؤدي لن الخدمات

 
 بعد DARS من إضافیة خدمات إلى بحاجة أنك تعتقد كنت إذا

 أو حالتك فتح إلعادة الخیارات مناقشة فیمكنك حالتك، إغالق
ً  الخدمات على للحصول طلب تقدیم إعادة  الحتیاجاتك وفقا

  مع وعملت قدمت التيESO بـ االتصال أیًضا یمكنك الخاصة.
DARS خدماتك. لتوفیر 

 
 التوظیف خدمات منظمة اختیار
 الالزمة األموال تمویل یتم قد ،DARS تمویل انتھاء بمجرد
 لإلعفاء مدیكید برنامج خالل من األجل طویل المستمر للدعم

 المحلي المجتمعیة الخدمات مجلس أو النمائیة، لإلعاقات
)CSB،( خاص. بشكل األسرة قبل من دفعھا خالل من أو 

 نظام إلى األولى الدخول نقطة المجتمعیة الخدمات مجلس ویعتبر
 اإلعاقات ذوي لألشخاص العام القطاع من الممولة الخدمات
 بطلب التقدم كیفیة حول المعلومات من لمزید والنمائیة. الذھنیة

 في لإلعفاء مدیكید وبرنامج CSB من خدمات على للحصول
 .24 ص انظر محلیتك،

 
 ص في القائمة (تبدأ الخدمات مقدمي من عدد بلةمقا في ترغب قد

ً  األكثر سیكون أنھ تعتقد الذي الشخص اختر ثم )50  بالنسبة نجاحا
 موعد حدد ثم بھم الخاصة اإللكترونیة المواقع بزیارة ابدأ لك.

 اجتماع.
 

 تذكیرات
 مقابلة أثناء لمساعدتك عامة إرشادات ھي التالیة األسئلة •

 التفكیر في ستبدأ التحضیر، أثناء التوظیف. خدمات منظمات
 ال لطفلك. الخاصة باالحتیاجات تحدیداً  المرتبطة األسئلة في

 سؤال! أي طرح في تتردد
 

 مفھ كیدل یكون أن رحلمقتا نم ،ESOمع عالجتماا لقب  •
 اتمدلخا س(مجال إلیھا ستنضم لتيا لیولتما درلمصا سخرا
 مدیكید برنامج والتأھیل، السن كبار تمادخ إدارة ،لمجتمعیةا

 الدعم خیارات على التوجیھ).تعرف ذاتیة تمادلخا لإلعفاء،
 لك. المتاحة

 إضافیة أسئلة العملیة ھذه ستثیر ،ESOs مقابلة تبدأ عندما  •
 تشعر كنت إذا بذلك! بأس ال بھا. فكرت قد تكون ال قد

 تحدیداً  أكثر مقارنة إلكمال ثانیة مقابالت إجراء إلى بالحاجة
ً  ذفخ للخدمات، ً  وقتا  المقابلة. إلعادة إضافیا

 وأھدافك. واحتیاجاتك ومھاراتك قدراتك شارك •
 الخدمات مقدم رد كیف ارك:قر ذتخاا عند یلي ما في فكر •

 ھل الموظفین؟ أعجبك ھل باحترام؟ عاملك ھل ؟سئلتكأ على
 احترافیة؟ بطریقة أنفسھم قدموا
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 لطرحھا أسئلة على أمثلة
 )sESO( التوظیف خدمات منظمات

 
 للناس؟ العمل فرص بتطویر مؤسستك تقوم كیف •
ً  بھا وظفت التي الشركات ھي ما •  من نوع أي وفي أشخاصا

 الوظائف؟
 والتدریب التطور نع والمالحظات التعلیقات وعن ما •

 لألسرة؟ مھدتق ذيلا الوظیفي
 مسیت أو یفيوظلا بیدرلتا یضاًأ الوظیفي المطور رفوسی ھل •

 إعداد عمل، دربم (أي كلذب مللقیا رخآ صشخب االستعانة
 ك)؟لذ لیإ ماو مدرب، عمل، زمیل ،بیعيط معد

 مطابقة عند االعتبار في تضعھا التي العوامل بعض صف •
 الفرد. مع عمل موقع

 جدید عمل صاحب مع بك الخاص التسویق نھج ھو ما •
 محتمل؟

 التوظیف في مؤسستك في العاملین األشخاص عدد كم  •
 المدعوم؟

 بھ نفسك لتعریف الفرد مع بھا ستقوم التي األنشطة نوع ما •
 أفضل؟ بشكل

 العمل؟ موقع وإلى من التنقل على التدریب توفر ھل •
 مصادر ھي ما سیدفعھا؟ ومن المتضمنة التكالیف ھي ما •

 تقبلھا؟ التي التمویل
 اتصاالتنا؟ شكل سیكون كیف •
 توفرھا التي األخرى التدریب أو الدعم خدمات ھي ما •

 ومھارات االجتماعیة، المھارات على التدریب مؤسستك؟
 العمل خبرات التواصل؟ ومھارات المستقل، العیش

 المجتمعي؟ التكامل خدمات التطوعي؟
 عمالً؟ أجد أن بعد إضافیة مساعدة إلى احتجت إذا تفعل ماذا •
 سبیل على وظیفة؟ عن أبحث بینما خدمات أي تقدم ھل •

 مفیدة تمعیةمج خبرات أو الشخصیة، المھارات تعلیم المثال،
 صفھا؟ بنعم، اإلجابة كانت إذا التطوعي؟ العمل خبرات و/أو

 المجتمع؟ في الخدمات تقدیم یتم مرة كم
 

 

 
 بأن القائلة الفرضیة في متجذرة وطنیة حركة ھي أوالً  التوظیف

 الخطیرة، اإلعاقات ذوي األفراد ذلك في بما األشخاص، جمیع
 إطار ھو أوالً  التوظیف والمجتمعي. التنافسي العمل على قادرون

 التوقعات زیادة إلى المبادرة وتدعو األنظمة. تغییر لجھود عمل
 التعویض وھیاكل السیاسات ومواءمة أفضل ممارسات وتنفیذ

 للجمیع. والمتكامل التنافسي العمل فرص لتعزیز
 

 127 رقم المشترك القرار تمریر تم ، 2012 شباط فبرایر/ في
 وضع والذي فرجینیا، بوالیة الشیوخ مجلس عن الصادر
 في التوظیف الكومنولث. في األولى الرسمیة أوالً  التوظیف سیاسة
 والیة لسكان والمفضل األول الخیار ھو العامة العاملة القوى

 الممولة األنظمة من اإلعانة یتلقون الذین اإلعاقات ذوي فرجینیا

 العام. القطاع من
 

 التمویل ومصادر التوظیف نماذج
 

 الیومیة واإلعانة التوظیف خدمات تندرج الحاضر، لوقتا في
 أدناه. الموضحة المختلفة النماذج ضمن اإلعاقة ذوي لألفراد
 المستخدمة الخدمات نماذج أنواع 50 ص في الجدول یوضح

 ذلك، ومع التوظیف. خدمات منظمات لمختلف التمویل ومصادر
 أوالً، توظیفال تشریع بموجب دائماً، األول الخیار یكون أن یجب

 المجتمعي، التنافسي التوظیف في اإلعاقة ذوي األفراد تنسیب ھو
 متكاملة. بیئة في ،أعلى أو لألجور األدنى الحد یوفر الذي

 
 الالزمة األجل قصیرة للخدمات األول الدافع ھي DARS إن

 أن بمجرد المتكامل. الفردي المدعوم التوظیف في األفراد لتنسیب
 یوماً، 90 لمدة فیھا والبقاء وظیفة على لحصولا من الفرد یتمكن

 CSB أو إعفاء برنامج تمویل ویبدأ ،DARS تمویل إنھاء یتم
 تتمكن لم إذا متاحاً. كان إذا المجتمعیة) الخدمات (مجلس

DARS قبل من مؤھالً  یكون ال (قد ما فرد خدمة من RS DA 
 التمویل كل اإلعفاء برنامج یوفر أن یمكن انتظار، قائمة ھناك أو

 البدایة. من
 

 التمویل إلى األولى الدخول نقطة المجتمعیة الخدمات مجلس یعتبر
 والنمائیة. الذھنیة اإلعاقات ذوي األشخاص لدعم محلیتك في العام

 الفردي المدعوم والتوظیف الدعم، تنسیق الخدمات وتشمل
 توافر على الخدمات تتوقف الیومیة. اإلعانة وخدمات والجماعي،

 األھلیة. ومعاییر ویلالتم
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 نموذجین: تحت المدعوم التوظیف یندرج
  

 یتم ما وعادة متقطع، دعم بأنھ ویعرف الفردي المدعوم التوظیف
 منصب في فرد إلى عمل مدرب قبل من منفرد بشكل توفیره

 العمل. موقع في الوقت معظم خالل مستقل بشكل یعمل مدعوم،
 

 یقدمھ مستمر دعم بأنھ ویعرف الجماعي المدعوم التوظیف
 منصب في اإلعاقة ذوي من أقل أو أشخاص ثمانیة إلى الموظفون

  بأعمال یقوم متنقل عمل لفریق أو محلیة شركة مع تعاقدي
 المجتمع. من مختلفة أماكن في

 
 في التوظیف خدمات منظمات من **العدید

 مع AbilityOne برنامج عقود لدیھا فیرجینیا شمال منطقة
 زیارة یرجى ، المعلومات من لمزید رالیة.الفید الحكومة

www.abilityone.gov. برنامج یوفر AbilityOne فرص 
 من یعانون الذین أو المكفوفین لألشخاص وتدریب توظیف
 إنتاجیة أكثر حیاة قیادة لھم یتیح مما أخرى، حادة إعاقات

 الوكاالت مطالبة ھي بذلك للقیام ساسیةاأل والوسیلة واستقاللیة.
 غیر المنظمات من مختارة وخدمات منتجات بشراء الحكومیة
 األفراد. ھؤالء تستخدم التي الربحیة

 التدریب وموارد وظیفة عن البحث
  )WIOA( العاملة قوىال وفرص ابتكار قانون
 خالل من العمل. وزارة برعایة فیدرالي وظیفي تدریب برنامج

 WIOA یقدم )،Centers Stop One( الشاملة المراكز شبكة
ً  وصوالً  عمل عن والباحثین العمل ألصحاب  خدمات إلى عاما
 بأدوات العاملین WIOA یساعد المجانیة. والتدریب التوظیف

 على العثور في العمل أرباب ویساعد المھنیة حیاتھم إلدارة
 واالحتفاظ التوظیف زیادة ھو الرئیسي الھدف المھرة. العمالة

 العمل أرباب جمیع بین المھنیة والمھارات واألرباح بالوظائف
 للعثور اإلعاقة. ذوي األفراد ذلك في بما العمل عن والباحثین

 رةزیا یرجى المحلیة، منطقتك في الشاملة المراكز أحد على
-http://www.elevatevirginia.org/career

centers-stop-seekers/one/ 
 

 فیرفاكس بمقاطعة الشاملة SkillSource مراكز
 فرجینیا شمال في العمل وأصحاب العمل عن للباحثین یمكن

 والموارد والتدریب وظیفالت خدمات من شامل منظا إلى الوصول
 التوظیف موارد مراكز خالل من وتنسیقھا تقدیمھا یتم التي

ً  والمعروفة الشاملة  تقدیم یتم  .SkillSource مراكز باسم محلیا
 الذاتیة السیرة كتابة عمل ورش  وتشمل: تكلفة أي وند الخدمات

 التوظیف وتقییمات المھني، والتدریب للمقابالت، والتحضیر
 نسخ، وآالت وھواتف، حواسیب، إلى والوصول األساسیة،
 فرص على العثور في والمساعدة عمل، عن للبحث وإنترنت

 المستمر. العمالء ودعم عمل،
www.fairfaxcounty.gov/dfs/ss/employtraining.

htm 

 
 )(703 324-7280 فیرفاكس:

 )(703 533-5400 أناندیل:
 )(703 704-6286 آلیكساندریا:

 )(703 787-4974 ریستون:
 أنظر: ھذه، من أي حول المعلومات من لمزید

http://www.myskillsource.org 
 

 لمساعدة للعمل تذكرة بمثابة SkillSource برنامج أن كما
 الضمان مخصصات یتلقون الذین اإلعاقة ذوي األشخاص
 على الخدمات تشتمل قد عمل. على العثور في االجتماعي

 عن فضالً  فردیة، توظیف خطط ووضع شاملة، تقییمات
 فرص إلى والوصول الوظیفي، والتخطیط المھنیة، االستشارات

 أو )(703 752-1606 بالعمل. المتعلقة التدریب
MyTicket@myskillsource.org 

 
 اإللكترونیة Autism Hire بوابة

www.hireautism.org 
 الموقع ھذا ).OAR( التوحد أبحاث منظمة بواسطة إنشاؤھا تم

 لوحة ویوفر التوحد بطیف المصابین لألفراد مخصص اإللكتروني
 المحلیة، العمل فرص إلى المباشر والوصول وظائف، إعالنات

 العمل. لمكان مفیدة وموارد شخصي، ملف وبناء
 

  

http://www.abilityone.gov/
http://www.doleta.gov/usworkforce/wia/Runningtext.cfm
http://www.elevatevirginia.org/career-seekers/one-stop-centers/
http://www.elevatevirginia.org/career-seekers/one-stop-centers/
http://www.elevatevirginia.org/career-seekers/one-stop-centers/
http://www.elevatevirginia.org/career-seekers/one-stop-centers/
http://myskillsource.org/page/id/13/locations
http://www.fairfaxcounty.gov/dfs/ss/employtraining.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/dfs/ss/employtraining.htm
http://www.myskillsource.org/
mailto:MyTicket@myskillsource.org
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 الیومیة اإلعانة خدمات
 لىع تنطوي وال مفیدة یومیة أنشطة الخدمات ھذه توفر أن ینبغي
 أو صغیرة مجموعة في األنشطة توفیر األجر.یتم مدفوع عمل
 اإلعاقة ذوي األشخاص دعم على التركیز ینصب فردي. بشكل

 األشخاص معظم یعاني ال حیث المجتمعیة األنشطة إلى للوصول
 مثل المجتمعي التكامل أنشطة العامة األنشطة وتشمل إعاقات. من

 الحیاة وأنشطة االجتماعیة، المھارات وتحسین والتسلیة، الترفیھ
 ھذا یخدم التطوعیة. والخبرة المجتمع في تمارس التي الیومیة
 دعم احتیاجات من عالٍ  مستوى لدیھم الذین األفراد عادة الخیار
 من المزید إلى یحتاجون والذین الیوم مدار على الیومیة الحیاة
 المھنیة. المھارات لتطویر الدعم

 
 خدمات متابعة فیمكن العمل، يف یرغب ال الشخص كان إذا

 التسجیل دون CSB أو إعفاء برنامج خالل من الیومیة اإلعانة
 الیومیة اإلعانة خدمات DARS تمول لن أوالً. DARS في

 بالتوظیف. تتعلق ال ألنھا
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 الیومیة واإلعانة التوظیف خدمات منظمات

 الخدمات اإللكترونیة المواقع الخدمة مقدم
 المقدمة

 التمویل مصادر

Prince Greater Arc منظمة
William/INSIGHT 

Drive Hillendale 13505 
22193 VA Woodbridge, 
4800-670 703)( 

 

www.arcgpw.org مدعوم توظیف 
 الیومیة اإلعانة خدمات

 

 فاءإع امجنبر
CSB 

DARS 
 

Buddies Best مؤسسة
Virginia 

 Street, Broad East 131
205 Suite 

22046 VA Church, Falls 
 

www.bestbuddiesvirginia.or
g 

 

 DARS فردي مدعوم توظیف

 Chimes شركة
 Drive, Pender 3951

#120 
02203  VA Fairfax, 

6558-267 703)( 
 

www.chimes.org إعفاء امجنبر الیومیة اإلعانة خدمات 
CSB 

DARS 
 المال من دفع

 الخاص

 Group Choice The منظمة
 Ave. Radford 4807

#106 
23230 VA Richmond, 
9151-804)278( 
 مقرھا أن من الرغم **على

 أن إال ند،ریتشمو في الرئیسي
 في موجودون التوظیف أخصائیي

 فیرجینیا شمال أنحاء جمیع

www.thechoicegroup.com 
 

 إعفاء امجنبر فردي مدعوم توظیف
DARS 

 المال من دفع
 الخاص

 Visions Communityشركة
 Commission 3460

Court, 
101 Suite 

22192 VA Woodbridge, 
 

Charming برنامج
Concepts 

Arts Workhouse  مؤسسة
Center 

Road Ox 9601 
22079 VA Lorton, 

www.comvsllc.net 
 

 المھنیة قبل ما خدمات
 الیومیة اإلعانة خدمات

 

 إعفاء امجنبر
CSB 

DARS 
 المال من دفع

 الخاص

  Didlakeشركة
Ave reedenB 8641. 

20110 VA Manassas, 
4195-361 703)( 

 

 
www.didlake.org 

 

 مدعوم توظیف
 الیومیة اإلعانة خدمات

 إعفاء امجنبر
CSB 

DARS 
 المال من دفع

 الخاص
 

 
  

http://www.arcgpw.org/
http://www.bestbuddiesvirginia.org/
http://www.bestbuddiesvirginia.org/
http://www.chimes.org/
http://www.thechoicegroup.com/
http://www.comvsllc.net/
http://www.didlake.org/
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 الیومیة واإلعانة التوظیف خدمات منظمات
 خدماتال اإللكترونیة المواقع الخدمة مقدم

 المقدمة
 التمویل مصادر

Has Citizen Every منظمة
)(ECHO Opportunities 

SE Road, Lawson 71 
20177 VA Leesburg, 
2100-779 703)( 

 

 
www.echoworks.org 

 

 مدعوم توظیف
 الیومیة اإلعانة خدمات

 

 إعفاء امجنبر
CSB 

DARS 
 الخاص لالما من دفع

 

 الیھودیة االجتماعیة الخدمات وكالة
)JSSA( 
 Suite Ct, Hamaker 3025

450 
22030  VA Fairfax, 
9100-703)204( 

-https://www.jssa.org/get
-help/specialized

employment/ 

 مدعوم توظیف
 مھني تقییم

 الخاص المال من دفع

 Discovery Job شركة
Lane Democracy 10345 

22030  VA Fairfax, 
0041-385 703)( 

 
www.jobdiscovery.org 

 
 

 مدعوم توظیف
 الیومیة اإلعانة خدمات

 إعفاء امجنبر
CSB 

DARS 
 الخاص المال من دفع

 Resources Linden شركة
Street 23rd South 750 
22202 VA Arlington, 
4441-521 703)( 

 
www.linden.org 

 

 الوظیفي لالستعداد انتقال برنامج
 مدعوم توظیف
 الیومیة اإلعانة خدمات

 إعفاء امجنبر
CSB 

DARS 
 الخاص المال من دفع

 
 MVLE شركة

 Road Fullerton 7420
110 Suite 

22153 VA Springfield, 
3900-569 703)( 

 
www.mvle.org 

 

 مدعوم توظیف
 الیومیة اإلعانة خدمات

 إعفاء امجنبر
CSB 

DARS 
 

Outstanding منظمة
Revealed Possibilities 

 Suite Road, Javier 3022
130 

22031 VA Fairfax, 
6533-202)888( 

 

www.oprservices.org مدعوم توظیف DARS 
 الخاص المال من دفع

 eSourceServic شركة
 Granite White 10467

Drive 
22124 VA Oakton, 
6000-703)461( 

www.servicesource.org 
 
 

 مدعوم توظیف
 الیومیة اإلعانة خدمات
 المساعدة التقنیة فحص
 وظائف مركز

 إعفاء امجنبر
CSB 

DARS 
 الخاص المال من دفع

 
of lettaCo Saint منظمة

Washington Greater 
Street Peyton S. 207 
22314 VA , Alexandria 

571-438-6940 
 

 
www.stcoletta.org 

 

 مدعوم توظیف
 الیومیة اإلعانة خدمات
 الحیاة مھارات على تدریب

 إعفاء امجنبر
CSB 

DARS 
 الخاص المال من دفع

 
  

http://www.echoworks.org/
http://www.jobdiscovery.org/
http://www.linden.org/
http://www.mvle.org/
http://www.servicesource.org/
http://www.stcoletta.org/
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 التمویل مصادر المقدمة الخدمات اإللكتروني الموقع ةالخدم مقدم

 .s’John St شركة
Services Community 

 River Little 7611
 #404, Turnpike

22003 VA Annandale, 
2755-914 703)( 

 
 

 
www.sjcs.org 

 مدعوم توظیف
 الیومیة اإلعانة خدمات

 

 إعفاء امجنبر
BCS 

DARS 
 الخاص المال من دفع

Opportunities Work شركة
Unlimited 

 Westerre 3801
C Suite Parkway, 

23233 VA Richmond, 
6788-804)861( 
 مقرھا أن من الرغم **على

 أن إال ریتشموند، في الرئیسي
 في موجودون التوظیف أخصائیي

 فیرجینیا شمال أنحاء جمیع
 

www.workopportunities.net مدعوم وظیفت 
 الحیاة مھارات على تدریب

 إعفاء امجنبر
DARS 

 التقلیدیة الیومیة واإلعانة التوظیف لخدمات بدائل
 

 فیرفاكس مقاطعة في التوجیھ ذاتیة خدمات
 لدعم التقلیدي للنموذج بدیل ھي )SD( التوجیھ ذاتیة الخدمات

 یةالمسؤول األسرة الفرد/ الذھنیة.یتحمل اإلعاقات ذوي األشخاص
 منسق من مدخالت (مع الخدمات احتیاجات تحدید عن النھایة في

 التخصصات متعدد والفریق المجتمعیة الخدمات مجلس دعم
 مقدمي وتعیین للخدمات، الزمني الجدول وتحدید بالفرد)، الخاصین
 علیھم واإلشراف وتدریبھم واستخدامھم المباشرین الخدمات

 لتوجیھ:ا ذاتیة الخدمات وتقییمھم. وتعویضھم
 الفردیة الخدمات وخطط خیارات وتوسیع زیادة •
 للفرد/ الخدمات على واإلشراف السیطرة من مزید تحقیق •

 األسرة
 الخدمات وتلقي جدولة في المرونة من أكبر بقدر السماح •
 الفرد منزل إلى األقرب المجتمع في توفیرھا یمكن •

 
 

 الذین ذھنیةال اإلعاقات ذوي لألفراد متاحة التوجیھ ذاتیة الخدمات
ً  یتلقون والذین ،CSB لخدمات األھلیة متطلبات یستوفون  أو حالیا

 الیومیة. اإلعانة أو التوظیف خدمات تمویل تلقي لھم یخول سوف
)(703  الرقم على فرایدمان بجویل اتصل المعلومات، من لمزید

 أو 4433-324
.friedman@fairfaxcounty.govjoel. 

 
Clubs Resource Adapted Specially برنامج

)(SPARC 
ً  یوفر  نادي نمط على یومي برنامج ھو ھادفة. یومیة مجتمعیة فرصا
ً  22 سن فوق اإلعاقة ذوي البالغین یدعم  المھارات لتطویر عاما

 العالجات مثل اإلثراء وأنشطة األعمال ریادة ومشروعات الحیاتیة،
 وأرلینغتون ومكلین ریستون في النوادي تقع والفن. بالموسیقى

 أیام لثالثة الشھر في أمریكي دوالر 400 الرسوم تبلغ وفیرفاكس.
ً  دوالراً  340و األسبوع، في أكثر أو  في لیومین الشھر في أمریكیا

 األسبوع. في واحد لیوم الشھر في أمریكیاً  دوالراً  260و األسبوع،
 
 
 
 

  

http://www.sjcs.org/
mailto:joel.friedman@fairfaxcounty.gov
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 SPARCأعمال
 فردي. توظیفي تدریب یوفر

 
 

 لقیادة المستمر التعلیم (مناصرة C.A.N SPARC منھج
 المجتمع)

 معلمي یوفر سنة لمدة األسبوع في أیام لخمسة دراسي منھج
 والعثور مستقل بشكل العیش في یرغبون الذین لألفراد مھارات

 عمل. على
 

 زیارة یرجى البرامج، ھذه جمیع حول معلومات على للحصول
www.sparcsolutions.org غولدبرانسون بدونا اتصل أو 

)338(703-6185  الرقم على
donna@sparcsolutions.org 

 
 )ADDP( اإلعاقات ذوي للبالغین الیومي البرنامج

 المدارس لخریجي )Bible McLean( بایبل مكلین كنیسة تقدمھ
تدریب ویركز على التكوین الروحي، ومحو األمیة، وال الثانویة

المھني، والعنایة الشخصیة واالستقالل، والترفیھ والتسلیة، 
والمھارات االجتماعیة، وتدریب السفر والتنقل في المجتمع، 

 رسوم شھریة على أساس عدد أیام التسجیل توجد ومناصرة الذات.
یعمل البرنامج خمسة أیام في األسبوع، من االثنین إلى  .األسبوعفي 

لمزید من المعلومات،  مساًء. 3 إلىصباحاً  1 الجمعة من
-https://www.mcleanbible.org/connect/adults
-prince-tysons-mbc-addp-program-day-disabilities

william 
 

 االنتقال ودعم التوظیف ماتخد مقدمو
 

 Consulting Transition Level Next شركة
 والتخطیط الوظیفي، واالستكشاف االنتقال، لخدمات الدعم یوفر

 الدفع تقبل المستقلة. للمعیشة المكان في والدعم الوظیفي، والتدریب
 .DARS وتمویل الخاص المال من

www.nextleveltransition.com :ویلبر، سكوت لالتصال 
 )332(571-2992 االنتقال مدیر

scottwilbur@nextleveltranstion.com 
 

 Savers Starfish شركة
 والتدریب، والمناصرة، االستشارات المقدمة الخدمات تشمل

 الدفع تقبل المجتمعي. االنتقال على والتدریب الحیاتیة، المھاراتو
 .DARS وتمویل الخاص المال من

www.starfishsavers.com 
 )(703 631-9551 راندال إلین الري لالتصال:

arrie.Ellen@starfishsavers.comL 
 
 
 

 Consultants Inclusion منظمة
 واألسر لألفراد االستشاریة والخدمات والتدریب، المشورة، تقدم

 أو التقلیدیة الخدمات على للحصول مؤھلین غیر أنھم یعتقدون الذین
 احتیاجاتھم. تلبي ال الحالیة خدماتھم أن یعتقدون

www.inclusionconsultants.com 
 )304(703-8537 میرسیر بنانسي اتصل

nancy@inclusionconsultants.com 

 التوظیف لدعم مبتكرة نماذج

 Chocolates Coffee& s’Cameron متجر
 غیر منظمة وھي ،2013 عام في Work Can Every1 بدأت

 التجاري، مشروعھم في اإلعاقات ذوي األشخاص توظف ربحیة
Chocolates Coffee& s’Cameron. الموظفون یتعلم 

 مدربین. مع بالعمل والحیاة المطبخ مھارات
www.every1canwork.com 

2627-(703)278 VA fax,Fair Blvd., Fairfax 9639 
 

 Training-In Chef Bakery Wildflour برنامج
 التوظیف خدمات مع بالشراكة ،2016 آب أغسطس/ في بدأ

 ویوفر تشیرتش، فولز - فیرفاكس في CSB من الیومیة واإلعانة
 26 فترة خالل األغذیة وسالمة الطھي مھارات على التدریب
 في سانجیورجیو لبرتوبا اتصل المعلومات، من لمزید شھراً.

Catering Wildflour 703 263-1951 الرقم على)(. 
 

 Weaves Arlington برنامج
 اإلعاقات ذوي للبالغین الدعم ArlingtonWeaves, Etc.   یقدم

 والمساعدة واالجتماعیة التقنیة المھارات تعلیمھم طریق عن النمائیة
 شركة البرنامج یدیر الذاتي. اكتفائھم تحسین في

ServiceSource، اإلنسانیة الخدمات إدارة مع تعاقد أساس على 
 بخدمات اتصل المعلومات، من لمزید أرلینغتون. مقاطعة في

 .703-228-1700 الرقم على أرلینغتون في النمائیة اإلعاقات
 

 قراءة یرجى التوظیف، حول المعلومات من مزید على للحصول
of Arc سةمؤس من POINTS Transition برنامج دلیل

Virginia Northern: عالم إلى الدخول 
العمل

https://thearcofnova.org/programs/transition/en
work-world-tering/ 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.mcleanbible.org/connect/adults-disabilities-day-program-addp-mbc-tysons-prince-william
https://www.mcleanbible.org/connect/adults-disabilities-day-program-addp-mbc-tysons-prince-william
https://www.mcleanbible.org/connect/adults-disabilities-day-program-addp-mbc-tysons-prince-william
http://www.nextleveltransition.com/
mailto:scottwilbur@nextleveltranstion.com
http://www.starfishsavers.com/
mailto:Larrie.Ellen@starfishsavers.com
http://www.inclusionconsultants.com/
mailto:nancy@inclusionconsultants.com
http://www.every1canwork.com/
https://thearcofnova.org/programs/transition/entering-world-work/
https://thearcofnova.org/programs/transition/entering-world-work/
https://thearcofnova.org/programs/transition/entering-world-work/
https://thearcofnova.org/programs/transition/entering-world-work/
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 بالوقت: االستمتاع :9 رقم الملحق
 

 العامة العالجي الترفیھ وكاالت
 توفر العالجي للترفیھ مكاتب الثالث المحلیات جمیع في توجد

 ً  العروض تشمل اإلعاقة. ذوي لألفراد والتسلیة للترفیھ فرصا
ً  البالغین للشباب المقدمة  ، اجتماعیة ونوادي معدلة، صفوفا

 إكمال طلب یمكنك المنطقة، في جدیداً  كنت إذا صیفیة. ومخیمات
 طفلك. احتیاجات فھم على لموظفینا لمساعدة تقییم

 
 آلیكساندریا مدینة 
آلیكساندریا في والعالجیة الثقافیة واألنشطة والحدائق الترفیھ 
 

https://www.alexandriava.gov/recreation/info/defau
lt.a id=45758spx? 

703-746-5422 
 

 أرلینغتون مقاطعة 
 والترفیھ الحدائق إدارة 
 العالجي الترفیھ مكتب 
 -https://parks.arlingtonva.us/therapeutic

recreation/ 
 703-228-4740 

 
 فیرفاكس مقاطعة 
 فیرفاكس في العالجي الترفیھ خدمات 
 www.fairfaxcounty.gov/ncs/trs 

 703-324-5532  
 

ً  أنظر   مقاطعة مدارس في األمور أولیاء موارد مركز أیضا
 )FCPS( العامة فیرفاكس

 اإلعاقة لذوي المعدل والترفیھ الریاضیة األلعاب 
http://www2.fcps.edu/dss/osp/prc/documents/A

daptedSportsRecreationGuide2016.pdf 
 

 خاصون خدمات مقدمو
 مكیف تعلم Iceplex Kettler منشأة توفر المكیف التزلج تعلم
 على اتصل سبت. یوم كل صباح في لثانيوا األول المستوى من

 ,571-224-0555 الرقم
LTS@kettlercapitalsiceplex.com, یرجى أو 

 .http://kettlercapitals.pointstreaksites.com زیارة
 

Tae Rhee Jhoon معھد لدى )4-18( مكیفة قتالیة فنون
Do Kwon لتحسین المتمرسین وحتى المبتدئین من فصول 

 اتصل النفس. على والسیطرة والتركیز والتنسیق الحركیة المھارات
 زیارة یرجى أو ,703-532-7433 الرقم على روم بآنا

aptivetkd.comwww.ad, بریداً  أرسل أو  ً  على إلیكترونیا
adaptivetkd@tkdlifeskills.com المعلومات من لمزید. 

 
ArtStream ذوي والبالغین لألطفال وحركة راماد فصول 
 وأرلینغتون، ماریالند، سبرینغ، سیلفر في اإلعاقة.الفصول

 على اتصل أو stream.org-http://www.art فیرجینیا.
 565-4567-301الرقم

 
 ،Life Young من توعیة كمھمة  .Capernaum برنامج

 برنامج یقدم  المسیحیین، للشباب طائفیة غیر منظمة وھي
Capernaum في مرتین اجتماعیة وتجمعات صیفي معسكر 

ً 14-22 عمر من للمراھقین الشھر  الجسدیة اإلعاقات ذوي عاما
 ومكلین: أرلینغتون والذھنیة.

caleb.younglife@gmail.com 
 wonkamas@gmail.com فیرفاكس: وسط
 younglifemike@gmail.com فیرفاكس: غرب شمال

 
 اجتماعي نادي ھو فیرجینیا شمال في Aspies Cool نادي

 األداء ذو والتوحد أسبرجر متالزمة من یعانون الذین للشباب
 العالي الوظیفي

 زیارة یرجى أو alexaspies@gmail.com لالتصال:
 الفیسبوك موقع على الصفحة

-http://www.facebook.com/pages/Cool
551Aspies/329777750424 

 
 الیوم برامج وھي فرجینیا شمال في  Seals Easter  برامج

 (للبالغین أرلینغتون في المجتمعي رید والتر مركز في تقدم الترفیھي
 703-228-0964 األسبوع. في یومین أدنى بحد ، +)18 فقط،

 
 .Movement Therapeutic Expressive منظمة
ً  13 من لألعمار فصول  الذھنیة. عاقاتاإل ذوي من وأكثر عاما
 بالجسم والوعي اإلیقاعیة والموسیقى التنفس وتمارین الیوغا تستخدم

 والتمكین الحركي والتخطیط والھدوء والمرونة القوة تطویر في
 703-218-0751 وھیرندون، سبرینغفیلد الذاتي.

etm.movements@gmail.com 
 

 عمل ورشات تقدم )JSSA( الیھودیة االجتماعیة لخدماتا وكالة
 للشباب. ومجموعات

-with-https://www.jssa.org/service/individuals
needs-special/ 

 
 یقدم )JCCNV( فرجینیا شمال في الیھودیة الجالیة مركز

 اجتماعیة. ونوادي مجموعات
-http://www.jccnv.org/specialneeds/special

needs/ 
 

Fitness Lifechanging بدنیة لیاقة جلسات األعمار) (كافة 
 في البرنامج یساعد أن اإلعاقة.یمكن ذوي لألفراد وجماعیة فردیة

 األلعاب مھارات تعلم وحتى القوة وزیادة القلب صحة سینتح

https://www.alexandriava.gov/recreation/info/default.a%09spx?id=45758
https://www.alexandriava.gov/recreation/info/default.a%09spx?id=45758
https://www.alexandriava.gov/recreation/info/default.a%09spx?id=45758
https://parks.arlingtonva.us/therapeutic-recreation/
https://parks.arlingtonva.us/therapeutic-recreation/
https://parks.arlingtonva.us/therapeutic-recreation/
https://parks.arlingtonva.us/therapeutic-recreation/
http://www.fairfaxcounty.gov/ncs/trs
http://www2.fcps.edu/dss/osp/prc/documents/AdaptedSportsRecreationGuide2016.pdf
http://www2.fcps.edu/dss/osp/prc/documents/AdaptedSportsRecreationGuide2016.pdf
mailto:LTS@kettlercapitalsiceplex.com
http://kettlercapitals.pointstreaksites.com/
http://www.adaptivetkd.com/
http://www.arlingtonva.us/departments/ParksRecreation/scripts/assistance/ParksRecreationScriptsAssistanceTrResourcelinks.aspx
http://www.art-stream.org/
mailto:caleb.younglife@gmail.com
mailto:wonkamas@gmail.com
mailto:younglifemike@gmail.com
mailto:alexaspies@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/Cool-Aspies/329777750424551
http://www.facebook.com/pages/Cool-Aspies/329777750424551
mailto:etm.movements@gmail.com
https://www.jssa.org/service/individuals-with-special-needs/
https://www.jssa.org/service/individuals-with-special-needs/
https://www.jssa.org/service/individuals-with-special-needs/
https://www.jssa.org/service/individuals-with-special-needs/
http://www.jccnv.org/specialneeds/special-needs/
http://www.jccnv.org/specialneeds/special-needs/
http://www.jccnv.org/specialneeds/special-needs/
http://www.jccnv.org/specialneeds/special-needs/
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 اإللكتروني موقعھم زیارة یرجى الریاضیة.
www.lifechangingfitness.org بریكاردو االتصال أو 

 .703-909-7971 الرقم على كانینجھام
 
 
 
 

l/ChallengerBasebal League Little برنامج
League. 

 المتطوعون یدیره الذي البرنامج ھذا یوفر عاماً. 22-5 األعمار
Majors العب مع كفریق الالعبین تشكیل یتم الكرة. للعب فرصة

703- والخریف. الربیع في اللعب موسم كرفیق. یعمل والذي ،1
 زیارة یرجى أو 5111-351

www.arlingtonlittleleague.org 
 

  التوحد) أطفال أمور (أولیاء POAC مؤسسة
 وفرص اإلعاقة لذوي المعدلة الریاضیة لأللعاب حدیثة بقائمة تحتفظ

 الترفیھ.
-nova.org/wp-https://poac
-and-sports-content/uploads/2018/02/Adapted

2018.pdf-list-rec 
 

ً  یوفر .صالخا االولیمبیاد  من وأكثر أعوام 8 یبلغون لمن فرصا
 من متنوعة مجموعة في والتنافس للتدرب الذھنیة اإلعاقات ذوي

 شمال في الخاص باالولیمبیاد اتصل األولیمبیة. الریاضیة األلعاب
 راجع أو 703-359-4301 الرقم على فرجینیا

ovasova.org/contact.htmlwww.n 
 

Baseball Challenger Springfield 
 االحتیاجات ذوي لألطفال البیسبول لعبة من أقسام ثالثة یقدم

 الذین 22 سن حتى وللشباب عاماً، 18 حتى 14 عمر من الخاصة
 األعمار. كافة من والبالغین المدارس، في یزالوا ال

www.springfieldchllenger.org 
 

 لتنمیة برنامج عاماً.ھو 19-4 األعمار TOPSoccer برنامج
 والشتاء الخریف في اللعب موسم المتطوعون. یدیره المھارات
 دوایر، ببیل اتصل آلیكساندریا، في والصیف.

wmdwyerprop@aol.com, 5425-684-703 أو 
soccer.com/tops.htm-http://www.alexandria. في 

 /www.arlingtonsoccer.com/clubs أنظر أرلینغتون،
topsoccer. 703-522-5866 الرقم على لیرنر بجو أتصل أو 

 (الجوال). 703-395-7379 (المنزل)؛
 

 وریستون، ومكلین وشانتیلي بورك في TOPSoccer لبرنامج
  االلكتروني TOPSoccer موقع انظر

http://www.vysa.com/programs/34617/34707.ht
ml 

 
 األجل قصیرة المؤقتة الرعایة

 عرضیة: األجل قصیرة مؤقتة رعایة على للحصول
 

seHou Jill’s 
www.jillshouse.org 

22182 VA Vienna, Pike, Leesburg 9011 
5660-639-703  

 في عاماً) 17-6 بین ( اإلعاقات ذوي لألطفال مؤقتة رعایة یقدم
 الكبرى. العاصمة واشنطن منطقة

 
Baker Camp 

http://www.richmondarc.org/services/developm
services-baker-services/camp-ental/ 

23227 VA Richmond, Avenue, Saunders 3600 
 )(804 748-4789 الرقم على اتصل

 CampBaker@RichmondARC.org أو
 وحتى سنوات 6 عمر من صیفي ومخیم مؤقتة رعایة خدمات
 البلوغ.

 
Foundation Hartwood 

https://www.hartwoodfoundation.com/programs
/ 

 info@hartwoodfoundation.com  لالتصال
0939-273-703 
410 Suite Dr. Pender 3702 

22303 VA Fairfax, 
 الذھنیة. اإلعاقات ذوي والبالغین لألطفال مؤقتة رعایة خدمات یوفر

 
 صیفیة مخیمات

 من للصغار صیفیة برامج المحلیة العالجي الترفیھ وكاالت تقدم
 التالیة: الموارد على االطالع یرجى ذلك، نبجا اإلعاقات.إلى ذوي

 
Training Advocacy Educational Parent منظمة

)(PEATC Center 
 ذوي لألفراد فرجینیا والیة في الصیفیة البرامج المخیمات/ قائمة

 والنمائیة البدنیة اإلعاقات
http://www.peatc.org/peatc.cgim?template=

news_and_events.template 
 

 CIPفي الصیف الجامعي، الداخلي التدریب برنامج
 الشباب ویمنح المستقل العیش مھارات یعلّم أسبوعان مدتھ برنامج
 الجامعیة الحیاة تجربة

pworldwide.orgwww.ci 
 

 
 

http://www.lifechangingfitness.org/
http://www.arlingtonlittleleague.org/
http://www.novasova.org/contact.html
mailto:wmdwyerprop@aol.com
http://www.alexandria-soccer.com/tops.htm
http://www.arlingtonsoccer.com/clubs/
http://www.arlingtonsoccer.com/clubs/
http://www.arlingtonsoccer.com/clubs/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://www.jillshouse.org/
http://www.richmondarc.org/services/developmental-services/camp-baker-services/
http://www.richmondarc.org/services/developmental-services/camp-baker-services/
http://www.richmondarc.org/services/developmental-services/camp-baker-services/
http://www.richmondarc.org/services/developmental-services/camp-baker-services/
mailto:CampBaker@RichmondARC.org
https://www.hartwoodfoundation.com/programs/
https://www.hartwoodfoundation.com/programs/
mailto:info@hartwoodfoundation.com
http://www.peatc.org/peatc.cgim?template=news_and_events.template
http://www.peatc.org/peatc.cgim?template=news_and_events.template
http://www.cipworldwide.org/
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 Experience Living College برنامج
 یدخلون الذین المتنوعین للمتعلمین أسابیع 3 لمدة صیفي برنامج
 مؤخراً. تخرجوا الذین أو الثانویة المدرسة في األخیر عامھم

-program-rhttp://experiencecle.com/summe
2/www.experiencecle.com 

 
 )JCC( الیھودیة الجالیة مركز مخیم

-teens/camp-youth-http://www.jccgw.org/camp
jcc/ 

 
Camp Summit 

www.summitcamp.com 
 والشباب للمراھقین األسبوع نھایة وعطلة والسفر للنوم مخیمات

 االجتماعیة والحیاة االنتباه في مشاكل من یعانون الذین
 

 Life Young من Capernaum برنامج مخیم
 لألطفال بفیرجینیا جوشین في روكبریدج في أیام خمسة لمدة مخیم

 عاماً. 23 سن حتى والشباب قینوالمراھ
 
 
  

http://experiencecle.com/summer-program-2/
http://experiencecle.com/summer-program-2/
http://experiencecle.com/summer-program-2/
http://experiencecle.com/summer-program-2/
http://www.experiencecle.com/
http://www.jccgw.org/camp-youth-teens/camp-jcc/
http://www.jccgw.org/camp-youth-teens/camp-jcc/
http://www.jccgw.org/camp-youth-teens/camp-jcc/
http://www.jccgw.org/camp-youth-teens/camp-jcc/
http://www.summitcamp.com/
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 التجول :10 رقم الملحق
 

 التدریب من اإلعاقات ذوي األشخاص یستفید قد
 منطقة في األنفاق ومترو للحافلة المخفضة األجرة ومن التنقل على

 مخفضة أسعار األجرة سیارات شركات توفر كما واشنطن.
 اإلعاقة. ذوي لألشخاص خاصة وخدمات

 
 سائق غیر ھویة بطاقة

 أو للطالب سواء - المخفضة األجرة برامج من العدید أن بما
ً  تتطلب السن كبار أو اإلعاقة ذوي األشخاص  ھویة و/أو للعمر إثباتا

 سائق غیر ھویة بطاقة على الحصول فإن شخصیة، صورة تحمل
 ھي )DMV( فرجینیا والیة في اآللیة المركبات تسجیل إدارة من

ً  ام.(یمكنباالھتم جدیرة أولى خطوة  البطاقة ھذه استخدام أیضا
 جواً). السفر عند للھویة كإثبات

 
ً  تكون أن یجب  ال ھویة. بطاقة على للحصول فرجینیا في مقیما
 طفل أو بالغ ألي متاحة وھي البطاقات، لھذه العمر على قیود توجد

 قیادة. رخصة أو تعلم رخصة یحمل ال

 متى فیھ ولد الذي الشھر نھایة في البالغ ھویة بطاقة صالحیة تنتھي
ً   30، 20،25  خمسة: على القسمة یقبل عمر إلى یصل  وما عاما

 السادس میالده عید في الطفل ھویة بطاقة صالحیة تنتھي ذلك. إلى
 عشر.

 DMV لزیارة للتحضیر العمیل یحتاجھا التي المعلومات جمیع
 اإللكتروني DMV موقع على متاحة

http://dmv.state.va.us/webdoc/citizen/legal_pre
sqa.asp للوكالة المجاني الھاتف برقم االتصال طریق عن أو 

 .LINE-DMV-866-1 الرقم على
 

 التنقل على التدریب
 النقل وسائل في التنقل على القدرة لالستقالل األساسیة العناصر من

 مركز یوفر االجتماعیة. والحیاة العمل أجل من لعامةا
ENDependence فرجینیا والیة شمال في  ً ً  تدریبا  على مجانیا

 واشنطن منطقة في األنفاق ومترو الحافالت طرق في التنقل
 www.ecnv.org  .اإلعاقة ذوي لألشخاص

VA gton,Arlin Blvd., Clarendon 2300. على اتصل 
 .)(703 525-3268 الرقم

 
 اإلعاقة لذوي النقل ھیئة معرف بطاقة

 النقل، لوسائل مخفضة أجرة واشنطن منطقة في الدوائر جمیع تقدم
 النقل ھیئة معرف بطاقة على الحصول إلى أوالً  ستحتاج ولكنك
 على والحصول طلب ملء إلى ستحتاج المجانیة. اإلعاقة لذوي
 على اتصل الفرد. إعاقة تثبت صحیة رعایة مھني شھادة
 من التقدم طلب حمل أو 202-962-2700 الرقم

http://www.wmata.com/accessibility/doc/Reduc
ed_Fare_Application.pdf 

 ھیئة حافالت في اإلعاقة لذوي نقلال ھیئة معرف بطاقة ستفیدك
 في )ART( العام النقل وسائل نظام في وكذلك المنطقة في النقل

ً  تقبلھا كما أرلینغتون.  التالیة: العام النقل وسائل أنظمة أیضا
CUEوConnector  Fairfax و RideOn وTheBus و 
VRE وMARC. 

 
 rTripSma بطاقة و/أو المخفضة الحافالت تذاكر األجرة/ بطاقات

 بطاقة أو الحافالت تذكرة ھي المخفضة لألجرة الخیارات أحد
 من العدید في تباع )).metro( العام النقل (ھیئة المخفضة األجرة
 العام النقل ھیئة مبیعات ومكاتب Safewayو Giant متاجر

 إظھار إلى تحتاج قد ).Store Transit( النقل وسائل ومتاجر
 صورتك. تحمل وھویة اإلعاقة لذوي النقل ھیئة معرف بطاقة

 
  بطاقة لشراء اإلعاقة لذوي النقل ھیئة معرف بطاقة استخدم

 SmarTrip بطاقات شراء یمكن األجرة. لتخفیض والمبرمجة 
SmarTrip خالل من االنترنت عبر 

www.MetroOpensDoors.com األجرة". على والنقر" 
 اإلعاقة لذوي النقل ھیئة معرف لبطاقة حامل تكون أن (یجب

 مكاتب وفي رئیسیة)؛ ائتمان بطاقة استخدام علیك ویجب مسجلة،
 في القائمة (انظر العام النقل وسائل ومتاجر النقل؛ ھیئة مبیعات

 المنطقة في العام للنقل خدمة كل تستخدم الملحق). ھذا نھایة
SmarTrip  باستثناءBus The وOmniRide  

 .VREو MARCو OmniLinkو
 

 فقدتھا، إذا بك. الخاصة SmarTrip بطاقة تسجیل بشدة یوصى
 قیمة تشمل أمریكیة دوالرات 5 مقابل بدیلة بطاقة على ستحصل

 ضیاعھا. عن فیھ أبلغت الذي الوقت في المفقودة للبطاقة األجرة
 

 محطة أي في بك الخاصة SmarTrip بطاقة إلى قیمة أضف
 .Metrobus موقع على أو األجرة بطاقات آالت خالل من ومتر

 
 العام النقل وسائل استخدام

 ھو المتاحة الطرق على التعرف في للبدء الجیدة األماكن أحد
CommuterPage.com خدمات إلى روابط بھ والذي 

 أنظر وماریالند. فرجینیا والیة في الحدیدیة والسكك الحافالت
www.comuterpage.com 

 
 www.dashbus.comأنظر آلیكساندریا,  في
 www.arlingtontransit.comأنظر أرلینغتون، في
 /www.fairfaxcounty.gov/connectorأنظر فیرفاكس، في
 www.cuebus.orgأنظر فیرفاكس، مدینة في

 
 اإلعاقة ذوي لوحات ملصقات/

 MED-10 استمارة على الحصول إلى تحتاج فرجینیا، والیة في
 یمكنك قة.اإلعا ذوي رخصة لوحة أو السیارات وقوف لملصق

 من أو )،DMV( األلیة المركبات تسجیل إدارة من علیھا الحصول
 یمأل أن یجب . http://dmv.state.va.us اإللكتروني موقعھا
 .DMV إلى المكتملة االستمارة أحضر االستمارة. طبیب
 الملصقات توفر كلیھما. أو لوحة أو ملصق على الحصول یمكنك
 تركبھا. أو تقودھا سیارة أي إلى نقلھا یمكنك حیث مرونة

http://dmv.state.va.us/webdoc/citizen/legal_presqa.asp
http://dmv.state.va.us/webdoc/citizen/legal_presqa.asp
http://www.ecnv.org/
http://www.wmata.com/accessibility/doc/Reduced_Fare_Application.pdf
http://www.wmata.com/accessibility/doc/Reduced_Fare_Application.pdf
http://www.metroopensdoors.com/
http://www.comuterpage.com/
http://www.dashbus.com/
http://www.arlingtontransit.com/
http://www.fairfaxcounty.gov/connector/
http://www.fairfaxcounty.gov/connector/
http://www.fairfaxcounty.gov/connector/
http://www.cuebus.org/
http://dmv.state.va.us/
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 على اللوحة أو الملصق على وستحصل رسوم دفع إلى ستحتاج
 ستستغرق العملیة ولكن البرید، طریق عن بذلك القیام یمكنك الفور.

 ً  أطول. وقتا
 

 اإلعاقة ذوي نقل خدمات خیارات
 الباب إلى لبابا من ركوب تقاسم خدمة ھي MetroAccess إن

 واشنطن منطقة في العام النقل ھیئة قبل من تقدیمھا یتم إقلیمیة
 ذوي األمریكیین قانون أحكام بموجب )WMATA( العاصمة
 غیر لألشخاص النقل خدمات MetroAccess توفر اإلعاقة.

 محطة من أو إلى التنقل من معینة، ظروف ظل في القادرین،
 حدیدیة. سكك أو حافالت

 
 یستوفي أن یجب ،MetroAccess خدمة على للحصول للتأھل

 التالیة: الشروط أحد الشخص
 

 بسبب قادر غیر یكون و ADA تعریف حسب إعاقة لدیھ یكون )1(
 (حافالت الثابتة الطرق نقل وسائل استخدام على اإلعاقة

Metrobus حدید وسكك Metrorail( ؛  
 

 الكراسي مصعد أو منحدر رصیف استخدام إلى یحتاج )2( أو
 عام نقل مركبة یتوفر ال ولكن عام، نقل مركبة الستخدام المتحركة

 (یرجى ستسلكھ. الذي والطریق والتاریخ الوقت في میسرة
 الكراسي لمستخدمي میسرة Metrobus حافالت جمیع مالحظة:

 المتحركة)؛
 

 حدیدیة سكك أو حافالت محطة إلى أو من التنقل تستطیع ال )3( أو
 .اإلعاقة بسبب

 
 مع صحیة رعایة مھني من واعتماده تقدم طلب استكمال یجب

 مطلوب اإلعاقة. ذوي نقل خدمات إلى والحاجة إعاقتك توضیح
 ً  ھذه تستغرق أن یمكن وظیفي. وتقییم شخصیة مقابلة إجراء أیضا

 أشھر. ثالثة إلى تصل فترة العملیة
 

 تقدیم وقت في شخصیة عنایة مساعد مع للتنقل التسجیل یمكنك
ً  الشخصیة العنایة مساعد یركب الطلب.  معك التنقل عند مجانا

 )(MetroAccess. 5360-562 301 خدمات باستخدام
 النصي) (الھاتف )(301 588-7535 (صوتي),

www.wmata.com/metroaccess. 
 

 أرلینغتون) (مقاطعة STAR خدمة
STAR المرتبة المحجوزة للرحالت  أرلینغتون في خدمة ھي 

 ً  على للحصول المؤھلین اإلعاقات ذوي لألشخاص مسبقا
 ألسعار التذاكر ودفاتر األجرة تتوفر .MetroAccess خدمة

 Commuter متاجر خالل من المخفضة األجرة سیارات
 اإلعاقة وذوي السن لكبار یمكن .CommuterDirect.comو

 االتصال طریق عن المنتجات ھذه لطلب التسجیل المؤھلین
(703 228-( الرقم على ®Direct.com Commuter بـ

(7433 RIDE( ، مركز النصي الھاتف) فیرجینیا والیة مرحل - 

 .)(800 828-1120 فقط): السمع لضعاف
 

ً  تأھیلھم المعتمد أرلینغتون مقاطعة سكان   لخدمة حالیا
 MetroAccess اعتمادھم یتم  ً  تقدم .STAR لخدمة تلقائیا

 العنوان أمام السائقون یقف للرصیف. الرصیف من الركوب خدمات
 السیارة. من والخروج دخول في الركاب ویساعدون

 
  STAR : 8747-892 (703) حول المعلومات من لمزید

 (البرید STAR@arlingtontransit.com (صوتي)
 روني)اإللكت

 
 فیرفاكس) (مقاطعة TaxiAccess برنامج

TaxiAccess المدعومة األجرة السیارات خدمة یوفر برنامج ھو 
 .MetroAccess خدمة في المسجلین فیرفاكس مقاطعة لمقیمي

TaxiAccess لمستخدمي یمكن أرلینغتون، في STAR مثل
 االسمیة. القیمة بثلث األجرة سیارات لركوب القسائم دفاتر شراء
راجع

http://www.fairfaxcounty.gov/ncs/taxiaccess.ht
m على والحصول التقدم كیفیة حول معلومات على للحصول 

 تقبل التي فیرفاكس منطقة في األجرة سیارات وشركات القسائم
 القسائم.

Fastran (فیرفاكس) 
 فیرفاكس مقاطعة لسكان متخصصة نقل خدمات ranFast تقدم

 وكالة برامج في یشاركون الذین تشیرتش وفولز فیرفاكس ومدن
 قبل من Fastran راكبي جمیع اعتماد اإلنسانیة.یجب الخدمات

 الخدمة. استخدام قبل مشاركة وكالة
p://www.fairfaxcounty.gov/ncs/forms/darapprhtt

ev5.pdf 
 

DOT 
 آلیكساندریا مدینة في المتخصصة النقل خدمة ھي DOT إن

 استخدام یستطیعون ال الذین والزوار آلیكساندریا في للمقیمین
 توفیر یتم إعاقتھم. بسبب الحدیدیة السكك أو العام النقل حافالت

 التي الصغیرة النقل وعربات األجرة سیارات بواسطة الرحالت
 المتحركة. الكراسي بواسطة إلیھا الوصول یمكن

 
 .Access Metro أھلیة عملیة الخدمة ھذه أھلیة عملیة تشبھ

 بمنسق االتصال یرجى التقدم، طلب لتلقي أو المعلومات من لمزید
 .)(703 746-4079 الرقم على اإلعاقة ذوي نقل وسائل

https://www.alexandriava.gov/tes/info/default.a
spx?id=6538 

 
 

 
 
 
 

http://www.wmata.com/metroaccess
mailto:STAR@arlingtontransit.com
http://www.fairfaxcounty.gov/ncs/taxiaccess.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/ncs/taxiaccess.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/ncs/forms/darapprev5.pdf
http://www.fairfaxcounty.gov/ncs/forms/darapprev5.pdf
https://www.alexandriava.gov/tes/info/default.aspx?id=6538
https://www.alexandriava.gov/tes/info/default.aspx?id=6538
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 المركبات قیادة إمكانیة استكشاف
 Woodrow في )WWRC( العاملة للقوى ویلسون مركز یوفر

 القیادة. لتعلم شاملة خدمات
 

 ).OT( الوظیفي العالج قسم خالل من وتتوفر القیادة خدمات تدار
 لتعلیم معتمدین مدربین من الوالیة من المعتمد البرنامج ھذا یتكون
 السائقین تأھیل إعادة وأخصائیي )CDI( السیارات قیادة

)CDRS.( 
 

 والمھارات والمعرفة واإلدراك الرؤیة المھنیون المعالجون یقیم
 إن قیادة. ةرخص على للحصول الفرد قابلیة تحدید أجل من الحركیة

ً  لیس قیادة رخصة أو تعلم رخصة على الحصول ً  شرطا  لھذه أساسیا
 وفردیة. مفصلة بتوصیات تقریر إنشاء یتم التقییم، بعد الخدمة.

 زیارة یرجى المعلومات، من لمزید
vingServices.hthttp://www.wwrc.virginia.gov/Dri

m 
 

 العمل مكان إلى االنتقال من الشباب لتمكین التكنولوجیا
 

Employment Empowering، تطبیقات من مجموعة 
of Arc مؤسسة أنشأتھا ONEder برامج منصة على المناھج

Virginia Northern مع بالتعاون ONEder، شریك وھي 
 EEmployMAT و TravelMATE تطبیقا یدعم تكنولوجیا.

 بالتنقل یتعلق فیما  نمائیة أو ذھنیة إعاقة من یعاني الذي الشخص
 ، )Lyft / Uber( لیفت أوبر/ و العامة، النقل وسائل خالل من

 عام في لعملھم. الدعم ویوفران والطائرات، األجرة وسیارات
 Virginia Northern of Arc مؤسسة صممت ،2014
 یزود الذيو ،TravelMATE منھجي، برنامج أول وأطلقت

 في التنقل كیفیة حول بخطوة خطوة تفاعلیة بإرشادات المستخدم
  إطالق تم ،2016 عام في والعمل. المنزل بین العام النقل وسائل

EmployMate واجباتھم في التنقل على األفراد لمساعدة 
 في فرید ONEder برنامج العمل. مكان في المتغیرة والدینامیات

 بسھولة ویمكنھ الوظیفیة. االحتیاجات من مجموعة دعم على قدرتھ
 ونمذجة ذكیة مرئیة وقصص بمشاھد مستخدم كل برنامج تخصیص
 المواقع محدد وتقنیة الشبكة على قائمة جمل وإنشاء مصورة

)GPS( ذلك في بما الدروس ومشاركة التدریب بیانات وتتبع 
ً  استخدامھ ویمكن المحتوى. مكتبة  وصوت) (نص لغة بأي أیضا
ً  خدمویست  الیومیة الحیاة واقع من الفیدیو ومقاطع الصور أیضا

  للشباب.
 

 لتلبیة EmployMateو TravelMate تشغیل بمجرد
 بشكل الخطوات عرض للشخص یمكن للفرد، الخاصة االحتیاجات

 عرض خالل من واألصدقاء. األسرة مع أو لوحده متكرر
 یتخلى قیقي،الح الوقت في والصور الفیدیو مقاطع مع السیناریوھات

 على والخوف القلق مشاعر عن عن أكثر بسھولة األسرة أفراد
  استطاعتھم. بقدر مستقل بشكل ویعملون یتنقلون الذین أبناءھم

 
 من النمائیة أو الذھنیة اإلعاقة ذي الشخص تمكن المیزة ھذه 

 الزمالء إشراك إلى الحاجة دون وظیفتھ وأداء إلى الوصول
 خالل من منتظم. أساس على بھ القیام لىإ یحتاج ما لھ لیوضحون

 وسیكون األقران، على یعتمد لن بعملھ، القیام على قدرتھ في التحكم
ً  أكثر  مجموعة حول المزید لمعرفة وموظف. كزمیل معھم تساویا

 على دیلوتش بكیمبرلي اتصل ھذه، المناھج
kdeloatche@thearcofnova.org على فرانكو كامیلو أو 

cfranco@thearcofnova.org وراجع 
nova-of-arc-http://www.oneder.com/the. 

 
 
 
  

http://www.wwrc.virginia.gov/DrivingServices.htm
http://www.wwrc.virginia.gov/DrivingServices.htm
mailto:kdeloatche@thearcofnova.org
mailto:cfranco@thearcofnova.org
http://www.oneder.com/the-arc-of-nova
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 الذات مناصرة :11 رقم قالملح
 

 الرائعة الطرق إحدى االنتقال. عملیة في الطالب مشاركة زد
 من ھي اإلعاقة ذوي من بالغ شاب لدى المصیر تقریر لتأسیس

 في الطالب مشاركة ابدأ ).IEP( الفردي التعلیم برنامج عملیة خالل
IEP .ًوأحالمھ، ورغباتھ احتیاجاتھ توصیل في طفلك ساعد مبكرا 

 مسموعاً! صوتھ اجعل نولك
 

 االجتماعات. كل یحضر الطالب اجعل •
 وتفضیالتھ. واحتیاجاتھ ومیولھ طفلك قدرات فھم في ساعد •
 والطموحات. األحالم عن یعبر الطالب دع •
 القرار. صنع عملیة من جزًءا یكون الطالب اجعل •
 المنزل. في IEP اجتماعات وقیادة في المشاركة مارس •
 ال قد نعم، آمنة. ظروف ظل في ةالحری ببعض لطفلك اسمح •

 الشدائد مع التعامل كیفیة لمعرفة بحاجة لكنھم الطالب، ینجح
 المساعدة. تقدیم بإمكانك یزال ال بینما

 إذا المختلفة. واالستراتیجیات التدخالت بتجربة لطفلك اسمح •
 فال النھج، أو اإلستراتیجیات أو التدخالت إحدى تنجح لم

 !أخرى واحدة جرب تستسلم،
 مع لمحليا لمجتمعا وكاالت مع صلالتوا على طفلك شجع •

 دعمك.
 

 الذات لمناصرة موارد
 

 Determined m’Iمشروع
 إدارة وتمولھ مباشرة الوالیة تدیره Determined I'm مشروع
 ونماذج المباشر التعلیم توفیر على یركز وھو فیرجینیا بوالیة التعلیم

 الذات. مصیر تقریر بسلوك المرتبطة المھارات لممارسة وفرص
 للشباب قیمة أدوات االلكتروني Determined I'm موقع یقدم

 المھارات. ھذه تعلیم في للمساعدة األمور وألولیاء للتعلم
www.imdetermined.org 

 
 Choice My s’It دلیل
 حاكم مجلس نم الدكتوراه، على حاصل ألین، تي ولیام بقلم

 النمائیة باإلعاقات المعني مینیسوتا
www.Mn.gov/mnddc//extra/publications/choice/

Its_My_Choice.pdf 
 

 ”,Plan Transition My Where's Dude?" دلیل
 المدرسة بعد للحیاة التخطیط في لطالبا مشاركة لتشجیع دلیل

 الثانویة.
http://www.tnstep.org/uploads/files/Final%20Du

de%20Transition%20Book.pdf 
 

 Adults Young for First People مجموعة
People  مجموعة Virginia Northern of Arc ةمؤسس تقدم

Adults Young for First ، اجتماعیة مجموعة وھي 

 عاماً. 26 إلى 14  من اإلعاقات ذوي للشباب للذات ومناصرة
 المعلومات، من لمزید شھر. كل من الثاني الثالثاء المجموعة تجتمع
 .www.thearcofnova.org زیارة یرجى

 
 Speaks Autism منظمة

-ttps://www.autismspeaks.org/familyh
-kit/self-tool-kits/transition-services/tool

advocacy 
 

PACERS باالنتقال المعني األمور ألولیاء الوطني (المركز 
 والتوظیف)

-http://www.pacer.org/transition/learning
-living/self-community-center/independent

ion.aspdeterminat 
 

 Hub Center Parent موقع
http://www.parentcenterhub.org/repository/prior

selfadvocacy-ity/ 
 

 Out Sound برنامج
voice-student-to-https://soundout.org/intro/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.imdetermined.org/
http://www.mn.gov/mnddc/extra/publications/choice/Its_My_Choice.pdf
http://www.mn.gov/mnddc/extra/publications/choice/Its_My_Choice.pdf
http://www.tnstep.org/uploads/files/Final%20Dude%20Transition%20Book.pdf
http://www.tnstep.org/uploads/files/Final%20Dude%20Transition%20Book.pdf
http://www.thearcofnova.org/
https://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/transition-tool-kit/self-advocacy
https://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/transition-tool-kit/self-advocacy
https://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits/transition-tool-kit/self-advocacy
http://www.pacer.org/transition/learning-center/independent-community-living/self-determination.asp
http://www.pacer.org/transition/learning-center/independent-community-living/self-determination.asp
http://www.pacer.org/transition/learning-center/independent-community-living/self-determination.asp
http://www.parentcenterhub.org/repository/priority-selfadvocacy/
http://www.parentcenterhub.org/repository/priority-selfadvocacy/
http://www.parentcenterhub.org/repository/priority-selfadvocacy/
http://www.parentcenterhub.org/repository/priority-selfadvocacy/
https://soundout.org/intro-to-student-voice/
https://soundout.org/intro-to-student-voice/
https://soundout.org/intro-to-student-voice/
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 السكن خیارات استكشاف :12 رقم الملحق
 

 من بالغ لشخص معقولة وبأسعار ومالئم آمن سكن على العثور یعد
 الوقت في األسر تواجھ التي التحدیات أصعب أحد اإلعاقة ذوي

 المتاحة السكن خیارات للغایة عام بشكل القسم ھذا یوضح الحالي.
 مدیكید برامج أحد في المسجلین غیر أو المسجلین لألشخاص

 السكن لخیارات تفصیالً  أكثر وصف على للحصول لإلعفاء.
with Adults for Home a Finding راجع ھنا، المذكورة

Disabilities على اإلعاقة) ذوي للبالغین منزل على (العثور 
 من اإللكتروني Virginia nNorther of Arc موقع
خالل

http://www.thearcofnova.org/programs/transitio
points-n/transition. 

 
 السكنیة الخدمات مقابل السكن

 السكن من كل ىإل النمائیة اإلعاقات ذوي األفراد من العدید سیحتاج
 من   المجتمع. في العیش من یتمكنوا حتى السكنیة الدعم خدماتو

  البالغ. طفلك خیارات لفھم الفئتین ھاتین بین الفرق فھم المھم
 

 الطوب مستأجرة)، غرفة شقة، (منزل، الفعلي المكان ھو السكن
 للبقاء سدادھا الواجب اإلیجار إعانة أو المرء یعیش حیث والمالط،

 المعنى، بھذا سكن لیست الجماعیة (المنازل   الفعلي. لمنزلا في
   أدناه). انظر

 
 مقدمي من المقدمین واإلشراف الدعم إلى تشیر السكنیة الخدمات
 وكالة. خالل من أو األفراد قبل من المعینین الرعایة

 
 الجماعیة، المنازل مثل السكنیة البرامج لبعض بالنسبة ذلك، ومع
 البعض؛ ببعضھما مرتبطان السكنیة والخدمات يالفعل السكن فإن

 ھذه تكلفة وألن ومالط). طوب (ولیس سكنیة خدمة السكن یعتبر
 مدیكید برامج في المسجلین األشخاص فإن للغایة، عالیة البرامج
 برنامج وجود مع حتى تكالیفھا. تحمل على القادرین فقط ھم لإلعفاء
 لسكن.ا رسوم دفع الفرد على یزال ال اإلعفاء،

 
 ھي: الثالثة األساسیة الخیارات فإن وبالتالي،

 
 النمائیة لإلعاقات إعفاء برنامج في للمسجلین بالنسبة .1

 ،Waiver Living Community ذلك في بما
Supports Individual and Family و

Waiver، و Independence Building
Waiver، برنامج قبل من الدعم خدمات تكلفة دفع یتم 

 ویضمن بك الخاص الدعم فریق یحدد أن بمجرد ءاإلعفا
 منفصلة اإلیجار تكلفة فإن ذلك، ومع .المناسبة الخدمة

 من عادةً  ذلك ویتم اإلعاقة. ذو الفرد یدفعھا أن ویجب
 من وربما المكتسب، والدخل االجتماعي، الضمان دخل
 للسكن. إضافیة إعانة

 
 اتلإلعاق إعفاء برنامج في المسجلین لغیر بالنسبة .2

 تكالیف لدفع موارد إیجاد الضروري من سیكون ،النمائیة
 یحتاجھا). الفرد كان (إذا الدعم خدماتو الفعلي السكن

 
 أنھ مالحظة المھم من ،اإلعفاء لبرامج للمؤھلین بالنسبة .3

 تمویل لدیھا فرجینیا والیة فإن الدلیل، ھذا طباعة من بدًءا
 تم الذي "اإلیجار إلعانات الوالیة "برنامج من محدود

 بالعیش النمائیة اإلعاقة ذوي لألشخاص للسماح تخصیصھ
 البرنامج ھذا یعمل معقولة. بأسعار سكن خیارات في

 فقط لیس متاحة وھي إیجار. إعانة أو سكن كقسیمة
 لإلعاقات اإلعفاء برامج في المسجلین غیر لألشخاص

ً  ولكن النمائیة،  لھذه االنتظار قائمة على للموضوعین أیضا
 االنتظار قائمة على األشخاص من عدد استخدم .برامجال

 أو سكن، مرافق إما مع وعملوا لالنتقال التمویالت ھذه
 األسرة مرور المثال، سبیل (على طبیعي دعم وسائل

 المال من بھا االستعانة تم مساعدة و/أو للمساعدة)،
 انتظار أثناء ھذه المحدودة السكن فرصة لتأمین الخاص
 البرنامج ھذا یكون أن المقدر ومن .اءاإلعف برنامج
 ً  مدیر من اطلب .2017 عام بحلول األقل على مفتوحا
 كومینز بجیني االتصال حالتك

)j.cummins@dbhds.virginia.gov( لمعرفة 
 البرنامج. ھذا حول المزید

 
 الكثیر ھناك تحدیاً، یشكل عقولةم بأسعار سكن إلى الوصول أن بما
 برامج توفر السكن. خیارات لزیادة علیھا العمل جاري الخطط من

 من مجموعة تصمیمھا المعاد النمائیة اإلعاقة لذوي اإلعفاء
 الخدمات من بمجموعة ترتبط أو توفر التي الجدیدة الخیارات
 أو خاص، بشكل السكن تمویل طرق األسر تدرس السكنیة.
 الخیارات حول المزید بالفعل.لمعرفة یمتلكونھ منزل من ةاالستفاد
 عبر أدواتنا مجموعة زیارة یرجى تناسبك، تجعلھا وكیف المتاحة

 مسجلة شرائح وعروض إلكترونیة ندوات تتضمن التي اإلنترنت
 السكن. حول أخرى ومعلومات

https://thearcofnova.org/programs/transition/fin
-disabilities/home-adults-home-ding

toolkit-toolbox/housing/ 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.thearcofnova.org/programs/transition/transition-points
http://www.thearcofnova.org/programs/transition/transition-points
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 لدیھ فإن ،دمدیكی من اإلعفاء جبرام أحد في مسجالً  طفلك كان إذا لإلعفاء. مدیكید برامج من الممولة السكنیة الخیارات
 متنوعة مجموعة مع تعمل أو تجمع التي البیئات من مجموعة في الدعم على والحصول العیش على القدرة لكیفیة الخیارات بعض

ً  تصمیمھا المعاد اإلعفاء برامج بموجب أنھ الحظ أدناه. مبینة الخیارات ھذه المساكن. من  تتوفر )،2016 ولأیل سبتمبر/ 1 من (اعتباراً  حدیثا
 Waiver Living Community برنامج تصمیم تم فیھ. المسجل اإلعفاء برنامج إلى باإلضافة اإلعاقة ذي الشخص حاجة على بناءً  الخیارات

 األشخاص لدعم Waiver Supports Individual and Family برنامج تصمیم وتم تعقیداً، واألكثر األعلى االحتیاجات ذوي األفراد لدعم
ً  18 سن فوق لألفراد Waiver Independence Building برنامج تصمیم وتم العالیة، إلى المعتدلة الحاجة ذوي  احتیاجات ذوي عاما
 الدلیل. ھذا من 24 ص انظر اإلعفاء، برامج حول التفاصیل من لمزید المحدودة. الدعم

 
ً  الحظ  قبل من والترخیص اإلنترنت على الوضع قید تزال وال2016أیلول سبتمبر/1من اعتباراً  جدیدة  (*) عالمة تتبعھا التي الخدمات أن أیضا

ً  متوفرة أنھا من الرغم على الخدمات، مقدمي  وممولة. للوائح وفقا
 

Community  اإلعاقة لذوي اإلعفاء برامج خدمات
 Living

Waiver 

 Family&
 Individual
 Supports

Waiver 

 Building
Waiver Independence 

 الساعة مدار على عاملون المنزل یدیر - الجماعیة ازلالمن
 ذوي أشخاص 7-3  یعیش حیث األسبوع أیام وطوال
 حیث الساعة مدار على عادة المنازل موظفو یتغیر إعاقة.

 العمل. نوبات یتبادلون

x   

 ال إعاقة بدون شخص مع الفرد یعیش - * المشترك العیش
 الرفقة لمقاب في والمأكل الغرفة نفقات یتحمل

x x x 

 بناء على یركز المنزل في المقدم الدعم - * المستقل العیش
 االستقالل من لمزید واالستعداد المھارات

  x 

 مع اإلعاقة ذو الشخص فیھ یعیش خیار - المكفول السكن
 الرعایة مقدم منزل في األجر مدفوع رعایة مقدم

x   

 یوفر دعم تخدما لمقدم المملوك السكن - * المدعوم العیش
 أیام وطوال الساعة مدار على الدعم احتیاجات في المساعدة
 ذلك. األمر تطلب إذا األسبوع

x x  

 زیارة یرجى
org/programs/transition/finhttps://thearcofnova.

-disabilities/home-adults-home-ding
toolkit-toolbox/housing/ على ضخمة أدوات لمجموعة 
 المجمعة. غیر السكنیة الخیارات حول بالمعلومات ملیئة اإلنترنت
ً  الموقع یعرض ً  أیضا  في یعیشون الذین األشخاص عن قصصا
 الدعم. احتیاجات من مجموعة مع المتكامل السكن خیارات

 
 زیارة یرجى

http://www.youtube.com/user/VideosatTheArco
fNoVA السكن. لخیارات افتراضیة" "جوالت على طلعتلت 

 
 السكنیة (العامة) البرامج خیارات

 برنامج إما باستخدام كل وتسمح السكن توفر التي الخیارات تشمل
 ما الخدمات لجلب الطبیعي الدعم أو الخاصة، أموالك أو إعفاء،

 یلي:
 
 

 
 العام .السكن1

 لألشخاص متاح الفدرالیة الحكومة من ممول مسكن ھو العام السكن
ً  المنخفض. الدخل ذوي  لھیئة مملوكة الوحدات تكون ما غالبا

 والتنمیة إلسكانا وزارة  من وممولة )PHA( المحلیة اإلسكان
 الفرد على یجب العام، للسكن للتأھل ).HUD( الفیدرالیة الحضریة

 الحالة، ھذه في العام. السكن لھیئة المنخفض الدخل متطلبات تلبیة
 وتملكھا بناؤھا تم محددة سكنیة مشاریع في الفرد یعیش أن یجب

 PHAالمدعوم. السكن على للحصول التأھل أجل من المحلیة 
 الوحدة في إضافیة نوم غرفة على للحصول طلب دیمتق یمكنك

 األمر. لزم إذا مقیم، مساعد لمرافق
 

 جداً.في طویلة العامة السكنیة للوحدات االنتظار قوائم الحظ، لسوء
 االنتظار قوائم على حتى الوضع من أحد یتمكن ال الحالي، الوقت

 شمال في الوحیدتان المحلیتان (وھما فیرفاكس أو آلیكساندریا في
 العام). السكن تدیران اللتان فیرجینیا

 
 

 

https://thearcofnova.org/programs/transition/finding-home-adults-disabilities/home-toolbox/housing-toolkit/
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 السكني االختیار قسائم .2
 ".8 القسم "قسائم تُسمى )HCVs( السكني االختیار قسائم كانت
 الدخل ذات واألسر المنخفض الدخل ذوي لألفراد القسیمة تسمح

 مخفضة. بتكلفة الخاصین العقارات مالكي من بالتأجیر المنخفض
 بقیة القسیمة وتدعم اإلیجار، في دخلھ من ٪30 المستأجر یدفع

 بمجرد العادلة. السوق إیجار من معتمد مبلغ إلى وصوالً  التكلفة،
 في مكان أي إلى معك القسیمة تلك أخذ یمكنك قسیمة، على حصولك

 لقبول استعداد على الجدید الموقع أن بافتراض واحد، عام بعد البلد
 غرفة على للحصول طلب یمتقد یمكنك أجلك. من القسیمة وتشغیل

 األمر. لزم إذا مقیم، مساعد لمرافق الوحدة في إضافیة نوم
 

 الحالي الوقت وفي ھذا، العام السكان لبرنامج طویلة االنتظار قوائم
 ومع وفیرفاكس. وآلیكساندریا أرلینغتون في مغلقة االنتظار قوائم
 الوالیة "برنامج من محدود تمویل لدیھا فرجینیا والیة فإن ذلك،

 ذوي لألشخاص للسماح تخصیصھ تم الذي "اإلیجار إلعانات
 ھذا یعمل معقولة. بأسعار سكن خیارات في بالعیش النمائیة اإلعاقة

 فقط لیس متاحة وھي إیجار. إعانة أو سكن كقسیمة البرنامج
 النمائیة، لالعاقات اإلعفاء برامج في المسجلین غیر لألشخاص

ً  ولكن  استخدم .البرامج لھذه االنتظار قائمة على للموضوعین أیضا
 لالنتقال التمویالت ھذه االنتظار قائمة على األشخاص من عدد

 سبیل (على طبیعي دعم وسائل أو سكن، مرافق إما مع وعملوا
 من بھا االستعانة تم مساعدة و/أو للمساعدة)، األسرة مرور المثال،

 انتظار ناءأث ھذه المحدودة السكن فرصة لتأمین الخاص المال
ً  البرنامج ھذا یكون أن المقدر ومن .اإلعفاء برنامج  على مفتوحا

 بجیني االتصال حالتك مدیر من اطلب .2017عام بحلول األقل
 لمعرفة )j.cummins@dbhds.virginia.gov( كومینز
 البرنامج. ھذا حول المزید

 
 استخدام اإلعاقة ذي للشخص یمكن العام، السكن مع لحالا ھو كما

 النمائیة اإلعاقات ذوي إعفاء برنامج خالل من الممولین الموظفین
 الذي المنزل في الدعم لتلقي بھ الخاص EDCD إعفاء برنامج أو

 الشخص یكون الحالة، ھذه في السكني. االختیار بقسیمة یستأجره
 الشقة. مستأجر ھو

 
 
 

 الخاص المال من خیارات
 لإلعفاء مدیكید لبرنامج مؤھلین غیر اإلعاقة ذوي األفراد من العدید

 تجد أال یجب ؛ الخدمات لھذه طویلة انتظار قوائم على وآخرون
ً  یجب بل فحسب مناسبة مساكن أسرھم  لدفع وسائل تجد أن أیضا
ً  ذلك، ومع ثمنھا.  بمیزة األسرة توفره الذي السكن یتمتع ما غالبا
 وجود عن فضالً  وتفضیالتھ، الفرد الحتیاجات كبیر بشكل تھمطابق
 "مضمنة". الجودة وضمان للرصد آلیات

 
 )Microboards( الصغیرة .المجالس1

 یھتمون الذین واألصدقاء األسرة أفراد من مجموعة ھي الدعم دائرة
 ھذا دعم في للمساعدة بوقتھم ویتطوعون إعاقة ذي بشخص

 أن یمكن مؤسسي، ككیان نفسھا الدعم دائرة تتحد عندما الشخص.

 وتصبح اإلعاقة ذي الفرد عن نیابة تجاریة معامالت في تشارك
 ً  صغیراً. مجلسا

 
 بالتأھل للمجلس صغیر كمجلس الرسمي التصنیف ھذا یسمح

 تنمیة ھیئة خالل من الفائدة منخفضة سكنیة قروض على للحصول
 یمكنك VHDA( ، www.vhda.com( فرجینیا في اإلسكان
804-343-5656  الرقم على دیسیمون ببروس االتصال

bruce.desimone@vhda.com المزید. لمعرفة 
 

 الصغیرة: للمجالس یمكن ذلك، إلى باإلضافة
 ظفین)؛مو وتدریب تعیین (مثال: اإلعفاء برامج دعم إدارة •
 وصیانتھا؛ الممتلكات إدارة توفیر •
 ؛اإلعفاء برامج خدمات لتقدیم خاص مورد استئجار •
 ما؛ أزمة أثناء المشاكل حل في المساعدة •
 تنسیقھا؛ و/أو الموارد إلى اإلحاالت تقدیم •
 تصویت كمجلس العمل •

 
 المجلس مستدامة.سیضع الصغیرة المجالس تكون أن المفترض من

 ونطاق تعاقب، وخطة اجتماعات، وجدول ،داخلیة لوائح الصغیر
 في الصغیرة المجالس برابطة اتصل ، المزید للسلطة.لمعرفة

 الرقم على )Association Microboard Virginia( فیرجنیا
1569-460-757 ، 

  ,/http://virginiamicroboards.orgأو
 .VirginiaMicroboards@gmail.comأو

 
 المشتركة .الشقق2

 مفروشة شقة أو (منزل مستأجرة شقة ببساطة ھي المشتركة الشقة
)condo( بشرفة منزل أو )townhome(( أو واحد مع مشتركة 

 .والرفقة التكالیف تقاسم ھي اآلخرین.والمزایا األشخاص من أكثر
 

 أفراد من أكثر أو واحد لدى یكون أن نیمک ،المشتركة الشقة في
 أي لدى یكون أال ویمكن رعایة موظف و/أو إعفاء برنامج المنزل

 برنامج مع ذلك، ومع رعایة. موظف و/أو إعفاء برنامج  منھم
 في الموظفین لجعل الدعم ساعات "تجمیع" یمكنك ال ،اإلعفاء
 الرعایة تقدیم موظف كل على بیج الیوم. في ساعة 24 المكان

ً  اإلعاقة ذوي من واحد لفرد  الشخص. لھذا الرعایة لخطة وفقا
 
  

mailto:j.cummins@dbhds.virginia.gov
http://www.vhda.com/
mailto:bruce.desimone@vhda.com
http://virginiamicroboards.org/
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 غرفة استئجار .3
 غرفة الغرفة یستأجر الذي للشخص یكون ما عادة الترتیب، ھذا في
 المطبخ مثل المشتركة، المناطق إلى الوصول وكذلك خاصة نوم

 میزة ھناك والرفقة. التكالیف تقاسم ھي والمزایا المعیشة. وغرفة
 األساسي اإلیجار عقد صاحب أو المنزل صاحب أن وھي أخرى

 للمنزل. الیومیة االحتیاجات عن المسئول ھو
 

 لدیھ یكون أن الغرفة یستأجر الذي للشخص یمكن أخرى، مرة
 ھذه یوضح أن علیھ یجب ولكن رعایة، موظف و/أو إعفاء برنامج
 عقود أصحاب أو لمنازلا بمالكي االتصال عند والخطة الحاجة
 ھذا إزاء باالرتیاح الجمیع یشعر أن لضمان المحتملین اإلیجار
 الوضع.

 
 الحیاة مدى عقاریة .منفعة4

 مدى "إیجاراً  المنزل مالك یمنح الحیاة، مدى العقاریة المنفعة في
 أن لھ یحق المثال) سبیل على (طفلك، إعاقة ذي لشخص الحیاة"
 مدى المستأجر وفاة عند حیاتھ. من قىتب لما المنزل ذلك في یعیش

 غیر منظمة أو األسرة، من آخر فرد إلى المنزل ملكیة تعود الحیاة،
 معاً. االثنین من مزیج أو ربحیة،

 
 رھنھا بالفعل دفعت قد األسرة كانت إذا جیداً  خیاراً  ھذا یكون قد

ً  فقط لدیھا أو العقاري  یمكن متبقي. العقاري الرھن من صغیراً  مبلغا
 كان إذا البالغ. للطفل بالمنزل وصیة أو صك تحرر أن لألسرة
 كان حین في اإلعاقة ذي للشخص بھ صك تحریر تم قد المنزل

 في االستمرار للوالدین یمكن الحیاة، قید على یزاالن ال الوالدان
 ذي الشخص یستمر بینما منھ بالخروج قرار اتخاذ أو بھ اإلقامة
 المنزل. في بالبقاء اإلعاقة

 

 مترددین سیكونون الخدمات مقدمي من العدید أن اعتبارك في ضع
 لھم صك تحریر یتم لم إذا الحیاة مدى لمستأجر الدعم إدارة في

ً  ستحتاج الحیاة. مدى المستأجر وفاة بعد بالمنزل  اتفاق إلى أیضا
 على قادراً  الحیاة مدى المستأجر یعد لم إذا الرعایة ترتیبات بشأن
 رغباتھ. أو احتیاجاتھ تغیر بسبب المنزل في البقاء

 
 لمنزل مشترك .شراء5

ً  تجتمع أن األسر من لمجموعة یمكن  سبیل على منزالً. وتشتري معا
 ثالث من منزل تكلفة في بالتشارك أسر ثالث تقوم أن یمكن المثال،
 المنزل. في أسرة كل من إعاقة ذو واحد شخص یعیش نوم. غرف

 
 شراء إلى األسر تضطر أن مرجحال من النموذج، ھذا ینجح ولكي

 للغایة الصعب من فسیكون عقاري، رھن ھناك كان إذا نقداً. المنزل
 أحد رغب إذا خاصة معاً، للعمل والصكوك القروض على الحصول

 مع العمل األسر على یجب المنزل. من الخروج في السكان
 المشتركة. والتكالیف المنزل أسھم لبیع قواعد لوضع محامیھم

 
Transition  برنامج دلیل بتنزیل قم للسكن، متعمقة جعةلمرا

POINTS اإلعاقة ذوي للبالغین مسكن على العثور بنا: الخاص 
 خالل من

https://thearcofnova.org/programs/transition/fin
disabilities-adults-home-ding// 
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 وتقدیر شكر
 

 مساھمات خالل من مستقبل" "تأمین دلیل وضع من تمكنا
 ذكرھم. التالي األشخاص

 
 سامبسون ستیفاني

 ومحررة كاتبة
 POINTS Transition لجنة رئیسة،
 Virginia Northern of Arc The مؤسسة

sampsonstephanie5@gmail.com 
 

 مونیغ دیان
 مساھمة محررة

 االنتقال ةمدیر
 Virginia Northern of Arc The مؤسسة

dmonnig@thearcofnova.org 
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