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 Transition  ھذا الدلیل اإلرشادي ھو واحد من ستة أدلة وضعت من أجل أولیاء أمور األطفال ذوي اإلعاقة الذھنیة تحت رعایة برنامج
POINTS الخاص بمؤسسة Arc of Northern Virginia.  یركز برنامج Transition POINTS على نقاط رئیسیة للقرارات الحیاتیة: 

تلقي التشخیص وإدخال الطفل ذي اإلعاقة إلى برنامج تدخل مبكر؛ وبدء الدراسة؛ واالنتقال من النظام المدرسي؛ وتأمین وظیفة؛ وإیجاد مكان 
للعیش خارج منزل مقدم الرعایة؛ والتقدم في العمر مع اإلعاقة.  

تمت ترجمة سلسلة دلیل Transition POINTS بفضل منحة من لجنة Virginia Board for People with Disabilities. توفر لنا دعم 
 . Rotary Club of Alexandria إضافي من قبل نادي روتاري

تم إنتاج ھذا الدلیل اإلرشادي بتمویل من مشروع بیال غریس نانیني للتدخل المبكر ونادي الروتاري في ألكساندریا. یمكن االطالع على كافة 
األدلة اإلرشادیة على الموقع اإللكتروني لمؤسسة The Arc of Northern Virginia: at www.thearcofnova.org  ضمن 

برنامج Transition POINTS  أو مكاتبتنا على العنوان التالي 
The Arc of Northern Virginia Transition POINTS, 2755 Hartland Road, Suite 200, Falls Church, VA 22043  

(703) 208-1119

 The Arc of Northern Virginiaلمؤسسة  2017 ©حقوق الطبع والنشر

http://www.thearcofnova.org/
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 مقدمة 
 

) بحكم تعریفھا تستمر طوال العمر، لذلك I/DD( والنمائیةاإلعاقات الذھنیة 
فإن رعایة شخص عزیز من ذوي اإلعاقات الذھنیة والنمائیة ھي مسؤولیة 
مدى الحیاة.  ونظراً لطبیعة ھذه اإلعاقات، یجب على مقدمي الرعایة اتخاذ 

قرارات حاسمة (وغالباً ما تكون صعبة للغایة) طوال فترة حیاة ھذا 
عزیز. على سبیل المثال، أي مدرسة سیرتادھا، وما سیفعلھ الشخص ال

للترفیھ، وأین سیعیش، وكیفیة ضمان كفالتھ المالیة في حالة وفاة مقدم 
 الرعایة. 

 
في حین أن مقدمي الرعایة یرغبون في تقدیم أفضل الخیارات ألحبائھم، 

ذلك.  تبین األبحاث أن العدید منھم لیس لدیھم الموارد الالزمة للقیام ب
أن العدید من  The Arcوجدت دراسة استقصائیة وطنیة أجرتھا منظمة 

 األسر تكافح لمساعدة أحبائھم من ذوي اإلعاقة الذھنیة: 
 

٪ من األسر التي شملتھا الدراسة ما یكفي من المال 80حیث ال تملك  •
من أجل الرعایة الالزمة، وأفاد نصفھم تقریباً أنھم یتحملون مسئولیات 

 عایة أكثر مما یمكنھم التعامل معھاتقدیم ر

٪ بأن فرد أسرتھم البالغ والذي یعاني من إعاقة ذھنیة/ نمائیة 85وأفاد  •
 لم یتم توظیفھ سواء بدوام كلي أو جزئي

 ٪ من األسر ال تملك خطة رعایة طویلة األجل62 •

٪ ال یمكنھم إیجاد رعایة لما بعد المدرسة أو خدمات مجتمعیة أو 75 •
 حبائھمأنشطة صیفیة أل

٪ بأنھم ال یملكون معلومات كافیة التخاذ خیارات جیدة بشأن 59أفاد  •
 خیارات السكن

% بأن لیس لدیھم ما یكفي من المساعدة للتخطیط 65أفاد  •
0FPللمستقبل.
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 Transition POINTS حول برنامج
 

تحتاج األسر إلى معلومات واقعیة وقابلة للتنفیذ یمكنھم من خاللھا اتخاذ 
یر ھذه واسعة من القرارات مع تقدم أطفالھم في العمر. توفمجموعة 

 The Arc of Northern المعلومات ھي مھمة برنامج
VirginiaTransition POINTS  توفیر الفرص والمعلومات والشبكات)

 والدعم االنتقالي).  
 

على ست نقاط رئیسیة تتعلق باتخاذ  Transition POINTS یركز برنامج
 فترة حیاة الفرد ذي اإلعاقة الذھنیة:القرارات طوال 

 تلقي التشخیص وإدخال الطفل إلى برنامج تدخل مبكر .1

 التربیة الخاصةبدء الدراسة والدخول إلى نظام   .2
 
 
 

                                                      
).  الدراسة االستقصائیة الوطنیة الحتیاجات 2011أندرسون، إل إل، والرسون إس أیھ، ووریو أیھ ( 1

یة لمقدمي الرعایة دراسة استقصائ .التقریر الفني   2010) لعام FINDSاألسرة واألفراد لدعم اإلعاقة (

 

    
 . االنتقال من النظام المدرسي إلى خدمات البالغین؛ 3

 . دخول عالم العمل؛ 4

 . إیجاد مكان للعیش خارج منزل مقدم الرعایة؛ 5

 . التقدم في العمر مع اإلعاقة. 6
 
ولكل مرحلة انتقالیة، نوفر مواداً مطبوعة ورقمیة، وموارد عبر اإلنترنت، 

 وورش عمل، وندوات عبر اإلنترنت.  
 

المعلومات الواردة في ھذا الدلیل تنطبق على جمیع األشخاص من ذوي 
من معلومات اإلعاقات الذھنیة والنمائیة وأسرھم، على الرغم من أن الكثیر 

االتصال من أجل الحصول على الموارد خاصة بمنطقة شمال فیرجینیا. 
الستكشاف الموارد الخاصة بمجتمعك المحلي، اتصل بمجلس الخدمات 

) في منطقتك. یمكنك العثور على مجلس الخدمات CSBالمجتمعیة (
المجتمعیة الخاص بمنطقتك عن طریق زیارة 

-and-http://www.dbhds.virginia.gov/individuals
boards-services-families/community ویعتبر مجلس الخدمات .

عام المجتمعیة نقطة الدخول إلى نظام الخدمات الممولة من القطاع ال
لألشخاص ذوي اإلعاقة النفسیة والذھنیة والنمائیة. یمكنك أیضاً زیارة موقع 

 www.thearcofva.orgعلى الرابط  The Arc of Virginiaمنظمة 
 للعثور على الفرع المحلي للمنظمة في مجتمعك.

 

 مساعدتك أنت كولي أمر
 

، قمنا بكتابة ستة أدلة إرشادیة Transition POINTSكخطوة أولى في 
تتناول المسائل الھامة التي یجب على أولیاء األمور أخذھا في االعتبار في 

كل مرحلة من ھذه المراحل الحیاتیة الھامة.  تم تصمیم األدلة لمساعدتك 
على إدراك الفرص، وتقییم الخیارات، والنجاح في اتخاذ القرارات. كما 

ألدلة قوائم تدقیق، وجداول زمنیة، وأوراق عمل، وروابط إلى تشمل ا
الموارد األخرى حیثما أمكن ذلك. وقد تم استعراض كل وثیقة أیضاً من 
جانب فرقة عمل من أولیاء األمور والمھنیین ذوي الخبرة وثیقة الصلة 

على موقعنا  Transition POINTSبالموضوع. یرجى زیارة صفحة 
الستكشاف مجموعات األدوات  www.thearcofnova.orgاإللكتروني 

 The Arcالخاصة بكل دلیل والتي تتضمن موارد إضافیة. تحتفظ منظمة 
of Northern Virginia  بمكتبة تتضمن مقاطع فیدیو وندوات عبر

على موقع  االنترنت غنیة بالمعلومات حول التخطیط للحیاة والمستقبل
الیوتیوب عبر الرابط 

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

على الرغم من أن كل دلیل یتناول المسائل المتعلقة بمرحلة محددة من 
لومات التي یحتاج أولیاء الحیاة، ستالحظ أن كل دلیل یكرر أیضاً بعض المع

األمور ومقدمو الرعایة إلى معرفتھا سواء كان الشخص المعاق یبلغ من 
عاماً؛ على سبیل المثال الخطوات التي تتخذھا  62أو  22العمر عامین أو 

لحمایة مستقبلھ المالي، وكیفیة التقدم للحصول على مخصصات، وأین تذھب 
 للحصول على المزید من المساعدة. 

 األسریة. مینابولیس: جامعة مینیسوتا، مركز البحوث والتدریب المعني بالحیاة المجتمعیة.

 

http://www.dbhds.virginia.gov/individuals-and-families/community-services-boards
http://www.dbhds.virginia.gov/individuals-and-families/community-services-boards
http://www.thearcofva.org/
http://www.thearcofva.org/
http://www.thearcofnova.org/
http://www.thearcofnova.org/
https://www.youtube.com/user/VideosatTheArcofNoVA
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 حقوقك ومسؤولیاتك
ھذه لیست وثیقة قانونیة وال تحدد حقوقك أو حقوق طفلك ومسؤولیاتك 

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

 النھائیة ومعلومات االتصال یمكن أن تتغیر. 
 

اإلشارة إلى المنظمات واألفراد ھي ألغراض إعالمیة وال تشكل تأییداً 
 التالي لخدماتھم. یرجى إرسال أي تعلیقات إلى دایان مونیج، على العنوان
The Arc of Northern Virginia, Transition POINTS,  

2755 Hartland Road, Suite 200, Falls Church, VA 22043 
dmonnig@thearcofnova.org. 
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بدء الحیاة مع طفلك ذي اإلعاقة:  الخطوات األولى لألسر 
 ، أرلینغتون، فیرفاكس، وفولز تشیرتشألكساندریافي 

 
إذا كان طفلك قد تم تشخیصھ مؤخراً بإعاقة، أو إذا كان لدیك مخاوف بشأن 

 نمو وتطور طفلك، قد تتساءل عما یجب القیام بھ بعد ذلك.  
 أن تكون ولي أمر طفل صغیر ذي إعاقة أو تأخر نمائي قد یشكل تحدیاً. 

 
مبكراً إذا كنت تقرأ ھذا الدلیل، فأنت تتخذ بالفعل الخطوة األولى: البدء 

 للحصول على مساعدة لطفلك الرضیع أو الدارج.
[مالحظة: ھذا الدلیل موجھ ألولیاء أمور األطفال حتى سن الثالثة.  أنظر 

 مربع "الخطوات األولى."]
 

یمكن أن ترھق المتطلبات البدنیة والعاطفیة والمالیة جمیع أفراد األسرة.  
لحسن الحظ، یمكنك الحصول على المساعدة من خالل برنامج التدخل 
المبكر في منطقتك، ومجموعات دعم أولیاء األمور، والمنظمات غیر 

 .The Arc of Northern Virginiaالربحیة مثل 
 

لزمة بموجب القانون الفیدرالي  بالعثور على في الواقع، إن المحلیات م
األطفال الرضع والدارجین الذین لدیھم، أو قد یكون لدیھم، إعاقة نمائیة أو 

یخضع نظام التدخل المبكر في والیة فرجینیا للجزء تأخر نمائي وفحصھم. 
). تدیر نظام التدخل IDEA(ج) من قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات (

) ویسمى نظام DBHDS( ائیةالصحة السلوكیة والخدمات النم المبكر إدارة
Infant and Toddler Connection of Virginia  تقدم كل من .

وأرلینغتون وفولز تشیرتش وفیرفاكس برامج التدخل المبكر،  ألكساندریا
 وسیصطحبك ھذا الدلیل عبر عملیة الحصول على مساعدة لطفلك.

 
خل مبكر لطفلك، فضالً عن التخطیط ولمساعدتك على الحصول على تد

 للمستقبل، تتناول ھذه الوثیقة المسائل التالیة:
 

. أولیاء األمور ھم شركاء أساسیون في التدخل المبكر.  من المسئول 
والقانون یقر بسلطتك ومسؤولیتك في اتخاذ القرارات المتعلقة بطفلك 

ن جوانب الرضیع أو الدارج، وسوف تشارك بشكل كبیر في كل جانب م
    العملیة. 

 
من أین تحصل على المعلومات والدعم من أجلك ومن أجل 

ھناك العدید من المنظمات للمساعدة في المسائل الطبیة والعاطفیة   طفلك.
   والمالیة والقانونیة التي تواجھ أسر األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة. 

 
 
 

أن تكون ولي أمر طفل من ذوي اإلعاقة أمر  كیف تسھل مھمتك.
یتطلب المثابرة واإلعداد.  سیساعدك قبول دورك الجدید كمدافع ومناصر 

وتبني استراتیجیات مثل االحتفاظ الجید بالسجالت اآلن وطوال عمر 
  طفلك. 

 
قد یكون األطفال الذین أي نوع من خدمات التدخل المبكر متوفرة. 

 والذین یعانون من تأخر معین في النمو شھراً  36تقل أعمارھم عن 
أو إعاقات تم تشخیصھا مؤھلین للحصول على خدمات برامج التدخل 

  المبكر المحلیة. 
 

بناًء على دخل ما إذا كان طفلك مؤھالً للحصول على دعم حكومي. 
أسرتك، قد یكون طفلك مؤھالً للحصول على دخل شھري من إدارة 

  .  قد یستفیددیكیدمالضمان االجتماعي وبرنامج 
 .مدیكیدبعض األطفال ذوو اإلعاقة أیضاً من برامج إعفاء مختلفة في إطار 

 
ما ھي الخطوات التي یجب اتخاذھا اآلن لحمایة مستقبل طفلك 

أولیاء األمور وصیة ویقوموا  جمیعیجب أن یكون لدى المالي. 
أطفالھم القصر (من یعانون أو ال یعانون من  لجمیعبتحدید وصي 

إعاقة).  تحتاج أیضاً إلى إنشاء ودیعة ذوي االحتیاجات الخاصة 
لحمایة أي مخصصات عامة قد یحصل علیھا ابنك أو ابنتك من ذوي 

 اإلعاقة لتجنب تعریض تلك المخصصات للخطر. 
 

أقرأ بعنایة "قائمة تدقیق أولیاء األمور" لمعرفة الخطوات الواجب اتخاذھا 
 على الفور.  

 

 الخطوات األولى
، شھراً  36أقل من  إذا كان طفلك قد تم تشخیصھ بإعاقة نمائیة وكان عمره

 .5انتقل إلى الصفحة 
 

 36أقل من إذا كانت لدیك مخاوف بشأن التقدم النمائي لطفلك وكان عمره 
 . 8، أبدأ من الصفحة اً شھر

 
سبتمبر/ أیلول) إلى  30یبلغ من العمر من عامین (بحلول إذا كان طفلك 
، فاكتشف خیارات ما قبل المدرسة في منطقتك التعلیمیة عن خمسة أعوام

) 16في منطقتك (صفحة  Child Findطریق االتصال بمنسق برنامج 
الحصول على الخاص بنا،  Transition POINTSوأطلع على دلیل 

 .التربیة الخاصةأقصى استفادة من 
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 بدء الحیاة مع طفلك ذي اإلعاقة:  قائمة تدقیق ألولیاء األمور
 

 الخطوة الواجب اتخاذھا حسب العمر
المناصرة 

 والدعم
 المبكر
 التدخل

 القانوني/
 المالي

 التخطیط

 المخصصات
 تخطیط

 االنتقال 
 إلى

مرحلة ما قبل 
 المدرسة

      ما أن تتلقى تشخیصاً بوجود إعاقة نمائیة 
العثور على مستشفى أو طبیب أطفال لتوفیر 

المعلومات والتدریب على االحتیاجات الطبیة 
 للطفل، واإلحاالت إلى المتخصصین

x     

    x  االتصال ببرنامج تدخل مبكر محلي
العثور على متخصصین/ عالجات خاصة لتكملة 

 التدخل المبكر
x     

      إذا كنت تشك في وجود تأخر نمائي 
تسجیل السلوكیات ومناقشتھا مع طبیب األطفال. 

 طلب فحص نمائي
x     

    x  االتصال ببرنامج تدخل مبكر محلي 
العثور على متخصصین/ عالجات خاصة لتكملة 

 التدخل المبكر
x     

      لجمیع أولیاء األمور في أسرع وقت ممكن
     x العثور على شبكة دعم  

   x  x إنشاء ملف للمستندات الرئیسیة
تحریر وصیة بالنسبة ألولیاء األمور؛ تحدید 

 األوصیاء بالنسبة لألطفال القصر
  x   

   x   صیاغة خطاب نوایا
   x   إنشاء ودیعة ذوي االحتیاجات الخاصة 

مؤھالً للحصول على  الطفلتحدید ما إذا كان 
 دخل الضمان التكمیلي 

   x  

إذا كان مؤھالً للحصول على دخل الضمان 
 التكمیلي، إنشاء حساب ممثل مدفوع ألمره

   x  

الوضع لإلعفاء:  مدیكیداستكشاف األھلیة لبرامج 
 على قائمة االنتظار.

 
 قد

 
 یطول 

 

 
 األمر

x 
 قائمة

 
 االنتظار

      في عمر الثالثة

)، اتصل EIإذا كان طفلك في التدخل المبكر (
بالنظام المدرسي المحلي أو أسأل منسق التدخل 
المبكر الخاص بك عن مرحلة ما قبل المدرسة 

 قبل أن یبلغ طفلك ثالث سنوات من العمر.

    x 

إذا لم یكن طفلك في التدخل المبكر، اتصل 
 في منطقتك Child Findببرنامج 

    x 
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 إذا تم تشخیص طفلك بإعاقة نمائیة أو ذھنیة
 

عندما یتم تشخیص الطفل بإعاقة نمائیة، یشعر الكثیر من أولیاء األمور 
بالصدمة واالرتباك الكلي.  إذا كان ھذا شعورك، فأنت لست وحدك. إن 

األبوة واألمومة وجود طفل ذي احتیاجات خاصة قد یفتح منطقة جدیدة من 
 لم تكن تتوقعھا ولم تكن مستعداً لھا.

 
على الرغم من ھذا، فأنت مستعد باألمر األھم: الحب والرغبة في بذل 

قصارى جھدك من أجل طفلك.  أمھل نفسك الوقت الستیعاب المعلومات 
والتحدث عن مخاوفك وآمالك من أجل طفلك مع أسرتك وأصدقائك 

 ألمور اآلخرون الذین كانوا في وضعك ما یلي:الحمیمین.  اقترح أولیاء ا
 

ال تتسرع بشأن أي مشاعر أولیة تشعر  تقبل وضعك الحالي.
أمھل نفسك الوقت لفھم تلك المشاعر.  من المفھوم أنك قد   بھا.

ترغب في "التغلب على األمر" أو "التحلي بالقوة"، ولكن ھذا الوقت 
األولي ھو جزء ثمین من الرحلة بأكملھا.  ما تشعر بھ اآلن لن یدوم 

  إلى األبد. 
 

الصحي، والحصول على قسط كاف من  یساعد األكل اعتِن بنفسك.
النوم، وممارسة الریاضة في الحد من التوتر وزیادة طاقتك البدنیة 

والعاطفیة.  لیست أنانیة أن تھتم بنفسك بضع دقائق في الیوم. 
فاالعتناء بنفسك وقضاء بعض الوقت مع شریكة حیاتك ھو أفضل 

 شيء یمكنك القیام بھ لرعایة أسرتك. 
 

أعثر على مستمع جید (زوج، أو صدیق، أو  جیداً.التمس مستمعاً 
والد(ة)، أو مجموعة دعم) سیسمح لك بالتعبیر عما تشعر بھ من 

إحباط وغضب دون الحكم علیك.  شارك أفكارك معھ وأجعلھ 
یساعدك في حل المشاكل.  فقد یساعدك منظور شخص آخر على 

   قة.التركیز على أھداف أسرتك وآمالھا من أجل طفلك ذي اإلعا
 
 إدراك الحاجة التخاذ بعض القرارات بالغة الصعوبة من أجل طفلك.

بینما یشعر أصدقائك بالقلق إزاء مواعید اللعب، أو ریاض األطفال، أو 
  التھابات األذن، قد تكون أنت تتعامل مع أمور شدیدة االختالف

 
و مثل جراحة قلب، أو اختبارات لتحدید ما إذا كان طفلك یمكنھ الرؤیة أ
السمع، أو تعلم كیفیة إدارة النوبات المرضیة، أو مساعدة طفلك على 

 التواصل.  ثق بأنك ستتمكن من القیام بكل شيء یحتاجھ طفلك. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قد یقدم األطباء تقییمھم لقدرات طفلك أو قد  دع طفلك یقود الطریق.
یرفضون مناقشتھا.  ال تصدق كل ما تسمعھ، وخصوصاً عندما 

لبیاً. سیكون طفلك غالباً ھو الشخص الذي سیوضح لك ما یكون س
ھو قادر على القیام بھ. وعلى الرغم من صعوبة ذلك، فقد أوصى 
العدید من أولیاء األمور "بعیش اللحظة" بدالً من محاولة تخمین 

 المستقبل. 
 

إذا كنت تقرأ حاول الحصول على المساعدة في أسرع وقت ممكن. 
ھذا الدلیل، فإنك تتخذ بالفعل خطوة أساسیة: الحصول على 

المساعدة.   تؤكد األبحاث أن معالجة التأخر النمائي في سن مبكرة 
یؤدي إلى نتائج أفضل في صحة الطفل، ونموه اللغوي، والحركي، 

   والمعرفي، واالجتماعي، والعاطفي. 
اتصل ببرنامج التدخل المبكر في ، إذا لم یبلغ طفلك بعد الثالثة من عمره

بعض اإلعاقات النمائیة (مثل الشلل الدماغي والتوحد ومتالزمة  منطقتك. 
 داون) تؤھل طفلك تلقائیاً لخدمات التدخل المبكر.

 
 
 
 

 برامج التدخل المبكر المحلیة
 

 ألكساندریامدینة 
 746-3350أو  )703( 746-3387 الشوندا ماكدید، تسجیل المشاركین الجدد

)703( 
Loshanda.mcdade@alexandria.gov 

4480 Floor, Alexandria, VA thKing Street, 5 
 

 مقاطعة أرلینغتون
 )  703( 228-1640لیا دافیدسون، تسجیل المشاركین الجدد 

ldavidson@arlingtonva.us 
Sequoia 2, 2110 Washington Blvd .Suite 350, Arlington, VA 

-clinics-health/health-arlingtonva.us/publichealth.32T

pie-program-education-infant-services/parent/ 
 

 مقاطعة فیرفاكس وفولز تشیرتش
  )703( 246-7121 میربیث فانین، منسقة إحاالت

https://www.fairfaxcounty.gov/hscode/itc_referral.aspx 
Lee Highway, Fairfax, VA 22030 3750 

http://www.fairfaxcounty.gov/csb/itc 
 

في والیة فیرجینیا على   Infant & Toddler Connectionأو اتصل بنظام 
 www.infantva.org 1-800-234-1448 الرقم

  

mailto:Loshanda.mcdade@alexandria.gov
mailto:ldavidson@arlingtonva.us
http://health.arlingtonva.us/public-health/health-clinics-services/parent-infant-education-program-pie/
http://health.arlingtonva.us/public-health/health-clinics-services/parent-infant-education-program-pie/
https://www.fairfaxcounty.gov/hscode/itc_referral.aspx
http://www.fairfaxcounty.gov/csb/itc
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ال یمكن للمرء العیش منعزالً، كما یقولون،  تواصل مع اآلخرین.
وھذا ینطبق بشكل خاص على أولیاء أمور األطفال ذوي 

كن منفتحاً لجمیع وسائل الدعم، بما في ذلك مواقع   اإلعاقة.
شكل التواصل االجتماعي مثل المدونات والفیسبوك، ولكن ال تعتمد ب

  حصري على وسیلة واحدة وتستبعد الوسائل األخرى.
 

سیرغب أصدقائك وأسرتك في دعمك ومساعدتك.  دعھم یفعلون ذلك.  
 سیحب الناس طفلك كثیراً، وسیفعلون ما في وسعھم للمساعدة.  

 
ھناك أیضاً العدید من مجموعات الدعم في ھذا المجال ألولیاء أمور 

من إعاقات نمائیة (انظر الملحق "موارد  األطفال الصغار الذین یعانون
 The Arc ofأولیاء األمور").  یمكن أن تحیلك منظمات اإلعاقة مثل 

Northern Virginiaیة متالزمة داون في شمال فرجینیا، وجمع ،
 وجمعیة التوحد في شمال فرجینیا إلى الموارد.

 
تندات من المفید أیضاً إعداد ملف أو حافظة مس أبدأ تتبع األوراق.

من أجل سجالت أخصائیي طفلك، والسجالت الطبیة، وسجالت 
التدخل المبكر والعالج.  سیوفر الحفظ الجید للسجالت وقتك 

وجھدك لسنوات قادمة (انظر قسم "االحتفاظ الجید بالسجالت" 
 ألفكار حول أي الوثائق یجب أن تحتفظ بھا). 

 

 الحصول على المساعدة من المستشفى.
لدى معظم المستشفیات طاقم عمل متاح لمساعدة أولیاء أمور األطفال الذین 

 تم تشخیصھم حدیثاً. 
 

الدعم لألسر واألطفال فیما یخص المسائل  حیاة األطفالیقدم أخصائیو 
 المتعلقة بالمعالجات واإلجراءات

داخل المستشفى. یتم تدریب أخصائیي حیاة األطفال واعتمادھم لمساعدة 
والمراھقین واألسر على فھم والتأقلم مع المرض والعالج األطفال 

 واالستشفاء واللعب العالجي.
 

ھم ممرضون مسجلون یساعدون في التخطیط لخروج  مدیرو الحاالت
طفلك من المستشفى. ویقوم مدیرو الحاالت باإلحاالت لخدمات الرعایة 

یدلیات المنزلیة، وترتیب المعدات واللوازم المنزلیة، والعمل مع الص
 للحصول على األدویة الخاصة، وتنسیق التغطیة التأمینیة.  

 
األخصائیون االجتماعیون مرخصون إلرشاد األسر التي تتعامل مع مرض 

أو إصابة، وتقییم االحتیاجات النفسیة واالجتماعیة للمرضى واألسر، 
وتقدیم المشورة في مجال األزمات والعالج. كما یمكنھم المساعدة على 

 لك بموارد المجتمع.  إیصا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تدیر بعض المستشفیات برامج خاصة موجھة لمساعدة األسر على 
االتصال بالموارد خارج المستشفى.  أنظر، على سبیل المثال، برنامج 

Parent Navigator  في مركز األطفال الطبي القومي
-childrens/deciding-http://childrensnational.org/choose
-navigator-families/parent-for-care/support-on

program 
 Inovaمن مؤسسة  Care Connectionوبرنامج 

-community/care-the-in-www.inova.org/inova
children/index.jsp-for-connection 

 

http://childrensnational.org/choose-childrens/deciding-on-care/support-for-families/parent-navigator-program
http://childrensnational.org/choose-childrens/deciding-on-care/support-for-families/parent-navigator-program
http://childrensnational.org/choose-childrens/deciding-on-care/support-for-families/parent-navigator-program
http://www.inova.org/inova-in-the-community/care-connection-for-children/index.jsp
http://www.inova.org/inova-in-the-community/care-connection-for-children/index.jsp
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 أشیاء تطلبھا بعد التشخیص 10
 

. ملف یحتوي على معلومات عن المسائل الطبیة الخاصة بطفلك (بدالً 1 
 من البحث عنھا بنفسك على اإلنترنت)

 
. توصیة بالمستشفى المحلي األنسب لمعالجة تشخیص طفلك (وینطبق 2

ذلك على وجھ الخصوص على األطفال ذوي االحتیاجات الطبیة المعقدة 
میع األطباء في نظام صحي الذین سیحققون أفضل النتائج مع وجود ج

 واحد)
 

.  دورة "مساعدة تقنیة" مع ممرضة أو معالج لتعلم جمیع اإلجراءات 3
 التي قد تحتاج أدائھا في المنزل.

 
 .  قائمة بجمیع الوصفات الطبیة المطلوبة.4

 
.  قوائم باألخصائیین الذین سیحتاجون مقابلة طفلك، فضالً عن اإلحاالت 5

مع جدول زمني لثالثة  -لمعالجة الكالم، والمعالجة البدنیة و/أو الوظیفیة 
 .مرتب حسب األولویةأشھر من الزیارات 

 
.  إحالة إلى برنامج التدخل المبكر المحلي ومعلومات االتصال بھ (یمكن 6

 بذلك من أجلك، أو یمكنك إحالة نفسك). للطبیب القیام
 

 .  استشارة مع أخصائي اجتماعي في مستشفى.7
 

. اسم مجموعة دعم أولیاء أمور و/أو أحد أولیاء األمور الذي 8
 The Arcیمکنك التحدث معھ وقائمة بالموارد المحلیة مثل مؤسسة 

of Northern Virginia  أو منظمةParent Educational 
www.peatc.orgraining Center Advocacy T 

 
 . اإلحالة إلى أخصائي الصحة النفسیة الذي یمكن أن یساعدك.9

 
.  إذا كنِت مرضعة، احصلي على أسما استشاریین الرضاعة الطبیعیة 10

إذا كنِت تضخین لبن الثدي، أطلبي من المستشفى أن تؤجر لك مضخة من 
نوع التجاري. إذا كنت مرھقة ومحرومة من النوم، قد تكون مضخة أقوى 

 مفیدة لك. 
 

 
 

  

http://www.peatc.org/
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إذا كنت تشعر بالقلق حول نمو وتطور طفلك (بدون 
 تشخیص)

 
في حین أن األطفال ینمون بمعدالت مختلفة قلیالً، فإن معظمھم یصلون إلى 

المراحل النمائیة الرئیسیة في نفس الوقت تقریباً.  على سبیل المثال، عادة 
أشھر ویجلسون  3ما یرفع الرضع رؤوسھم ویبتسمون بحلول عمر 

 أشھر من العمر.   9بأنفسھم قبل بلوغ 
 

بعض األطفال الرضع والدارجین عن أقرانھم.  ألسباب مختلفة، یتأخر 
انظر إلى الرسم البیاني " المراحل النمائیة النموذجیة" لمعرفة كیف یجب 

أن یتقدم طفلك الرضیع أو الدارج في النمو.  إذا كنت قلقاً بشأن نمو وتطور 
طفلك، من األفضل اتخاذ إجراء مبكر.   إلیك بعض الطرق التي یمكنك 

 البدء بھا:
 

إذا كنت قلقاً بشأن سلوكیات معینة (أو عدم   بع طفلك عن كثب.تا
وجودھا)، ابدأ في أخذ المالحظات أو تسجیلھا صوتیاً: ما ھو مكان ومحیط 

السلوك، وماذا حدث قبل حدوث السلوك، وما ھو السلوك، ومتى وأین 
یحدث، ولكم من الوقت یستمر.  والھدف من ذلك ھو الحصول على صورة 

اإلمكان عن كیفیة تفاعل طفلك معك ومع البیئة.  یمكنك عندئذ دقیقة قدر 
 تقدیم شيء ملموس لطبیب األطفال. 

 
عادةً ما یطرح أطباء األطفال أسئلة تتعلق بالنمو  تحدث مع طبیب طفلك.

أثناء فحوص صحة األطفال. خالل ھذه المحادثة، أطرح مخاوفك مع أي 
فك، فقد یفحص طفلك في وثائق لدیك.  إذا كان الطبیب یشاركك مخاو

العیادة الكتشاف أي تأخر نمائي (أطلب نسخة من النتائج) أو یحیلك إلى 

طبیب األطفال أو معالج نمائي.  قد تحصل أیضاً على إحالة إلى برنامج 
 التدخل المبكر المحلي.   

على أقل تقدیر، سیكون األخصائیون قادرین على   استشر األخصائیین.
وشرح بشأن المسائل المتعلقة بطفلك، على الرغم  إعطائك أفضل توضیح

من أنك قد ال تحصل على تشخیص على الفور.  مرة أخرى، من المھم 
مشاركة مالحظاتك حول سلوك طفلك ألنھا توفر سیاقاً لما یراه 

األخصائیون خالل تقییماتھم.  یمكن أن تستغرق زیارات األخصائیین وقتاً 
والمشاركة في برنامج التدخل المبكر في  ولكن یمكن إحالة طفلكطویالً، 

 ثق في حدسك! ھذه األثناء.
 

بالنسبة لكثیر من أولیاء األمور، فإن   استخدم أي تشخیص لصالحك.
التشخیص بالتأخر النمائي أو اإلعاقة النمائیة ھو بدایة القصة فحسب.  قد 
یكون تأكیداً على مخاوفك أو مفاجأة، ولكنھ سیقودك بالتأكید إلى عالجات 

وبرامج وخدمات من شأنھا أن تساعد طفلك.  وسوف یساعد أیضاً على 
اثك وفي طلب الدعم لنفسك وألسرتك.  تذكر أیضا توجیھك في القیام بأبح

أن التشخیص قد یتغیر مع تقدم عمر طفلك أو مع إجراء المزید من 
الفحوصات والتقییمات.  تصرف بناًء على ما لدیك من معرفة واستمر في 

السعي وراء المزید؛ فكلما زادت معرفتك، كنت مناصراً أفضل لطفلك 
 مصیر طفلك.الصغیر. ال تدع التشخیص یحدد 

 
إذا كان لدیك مخاوف بشأن نمو وتطور طفلك، حتى لو  یرجى مالحظة أنھ

لم یكن لدى طبیب األطفال أي مخاوف، یمكنك إحالة طفلك بنفسك إلى 
أثناء اتصالك الھاتفي، سیستمع الشخص   برنامج التدخل المبكر المحلي. 

یة الفحص المسئول عن تسجیل المشاركین الجدد إلى مخاوفك ویراجع عمل
والتقییم واألھلیة. للحصول علی معلومات االتصال ببرامج التدخل المبکر 

 .5المحلیة، انظر الصفحة 
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 المراحل النمائیة النموذجیة
 العاطفیة االجتماعیة اللغویة اإلدراكیة البدنیة العمر

یرفع رأسھ وھو مستلق على  شھران
 یده إلى فمھبطنھ؛ یمد 

یتبع األشیاء بعینھ؛ یتعرف على 
 األشخاص عن بعد

یھدل ویصدر أصوات؛ یحرك 
 رأسھ تجاه الصوت

یبتسم لألشخاص؛ یحاول النظر تجاه األب/ 
 األم

یحمل رأسھ عالیاً بثبات دون  أشھر 4
دعم؛ یبدأ التقلب؛ یدفع نفسھ 

 عندما یكون على سطح صلب 

یستجیب للعواطف؛ یمد یده 
لإلمساك بلعبة؛ یحرك العینین 

 معاً في كل االتجاھات 

یغمغم مع تعبیرات وجھھ؛ یقلد 
األصوات؛ بكاء مختلف مع 

 اختالف االحتیاجات

یبتسم بتلقائیة؛ یقلد تعبیرات الوجھ األساسیة؛ 
یستمتع باللعب؛ یضحك؛ یتعرف على 

 األشخاص المألوفین
تجاھین؛ یبدأ یتقلب في اال أشھر 6

الجلوس بدون مساعدة؛ یتحمل 
 وزنھ في وضع الوقوف

یمرر األشیاء من ید لألخرى؛ 
 یحاول الوصول لألغراض

یجمع األصوات المتحركة معاً؛ 
یستجیب عند سماع اسمھ؛ یتبادل 
األدوار مع األب/ األم في إصدار 

األصوات؛ یبدأ في قول "ما" و 
 "با"

ة األساسي؛ یظھر العاطفة نحو مقدم الرعای
یستجیب لمشاعر اآلخرین؛ یحب النظر لنفسھ 

 في المرآة؛ یحب اللعب مع اآلخرین

یسحب نفسھ للوقوف؛ یمكنھ  أشھر 9
 الجلوس وحده

یمسك األشیاء بالسبابة واإلبھام؛ 
یلعب الغمیضة؛ یبحث عن 

األشیاء التي تخبئھا؛ ینظر إلى 
 حیث تشیر

یفھم كلمة "ال"؛ یقلد أصوات 
اآلخرین؛ یشیر إلى ما وإیماءات 

 یریده

لدیھ العاب محببة؛ یظھر الخوف تجاه الغرباء؛ 
 یستجیب لسماع اسمھ

یقف بمفرده؛ یمشي مع  شھر 12
المساعدة؛ یساعد في ارتداء 

 مالبسھ؛ یشیر بالسبابة

یعرف أن األغراض موجودة 
حتى وإن كانت مخبئة؛ یستخدم 
إشارات بسیطة (یحرك رأسھ، 

 ")یلوح بیده "مودعاً 

یتحدث أكثر من كلمة واحدة ذات 
معنى؛ یغیر نبرة صوتھ؛ یقول 

"ماما" و "بابا"؛ یحاكي أصوات 
 الحیوانات

یلعب ألعاب بسیطة (التصفیق بالید أو دحرجة 
الكرة)؛ ینمي التعلق بلعبة معینة؛ یشعر 

 بالضیق عند االبتعاد عن األب/ األم

یمشي دون مساعدة؛ یحب سحب  شھر 18
غراض؛ یرسم ودفع ورمي األ

عشوائیاً (الشخبطة)؛ یحمل 
 األلعاب؛ یضع مكعبین معاً 

یتبع التعلیمات ذات الخطوة 
الواحدة؛ یتعرف على نفسھ في 
المرآة والصور؛ یضحك على 

 الحركات المضحكة

كلمة؛ یردد  20-5حصیلة كلماتھ 
الكلمات/ العبارات؛ یعبر عن 
مشاعره بالكالم؛ یقول "أھالً" 

 و"رجاًءا"و"ووداعاً" 

یسترعي االنتباه؛ یشعر بالضیق عن االبتعاد 
عن األب/ األم؛ ینظر إلى الشخص الذي 

 یتحدث؛ یلعب بمفرده باأللعاب

یسیر جیداً؛ یصعد وینزل الدرج  عامان
ذي الدرابزین؛ یستخدم الملعقة 
والشوكة؛ یشرب من الماصة؛ 

یفتح األدراج والعلب؛ یقذف كرة 
 الكتبكبیرة؛ یقلب صفحات 

یتبع األوامر؛ یفھم اسمھ؛ یتعرف 
على الصور؛ یسمي أجزاء 

الجسم؛ یحب تفكیك األغراض؛ 
 یرتب األشكال واأللوان

یمكن أن یكون جمل بسیطة؛ 
یطرح أسئلة أساسیة ("الكرة؟")؛ 

یسمي األغراض المألوفة؛ یبدأ 
استخدام الضمائر (أنا، ھي، ھو)؛ 

یعبر لفظیاً عن المشاعر 
 واالحتیاجات

ستمتع بالعاطفة الجسدیة؛ یرتاح لرفیق لعب؛ ی
یلعب معظم الوقت بمفرده؛ یبدأ في لعب 
التظاھر؛ یقلد األب/ األم؛ یمیل لنوبات 

 الغضب؛ یخجل في وجود الغرباء

یقلد الدوائر والخطوط المستقیمة؛  شھر 30
یرفع یده لقذف الكرة؛ یركل 

الكرة؛ یبدأ التدریب على النونیة؛ 
 األصابعیقف على أطراف 

یبدأ في استیعاب الذات مقابل 
اآلخرین؛ یفھم مفاھیم زمنیة 

بسیطة (قبل وبعد)؛ یطور 
طقوس صارمة ویحب إتباع 

 روتین

كلمة؛ یتحدث  50حصیلة الكلمات 
كلمات بفعل  4-3بجمل مكونة من 

وفاعل ومفعول؛ یطرح أسئلة 
باستخدام أدوات االستفھام (ماعدا 

 "لماذا")

ال اآلخرین؛ یظھر ضیق یستمتع بصحبة األطف
اقل عند االبتعاد عن األب/األم (یعرف أنھم 

 سیعودون)؛ المقاومة
 وعدم التعاون من سمات ھذا العمر

یركض جیداً؛ یسیر بخطى  أعوام 3
منتظمة؛ یمكنھ الوقوف على قدم 

واحدة؛ یركب الدراجة ثالثیة 
العجالت؛ یطعم نفسھ ویرتدي 

مالبسھ مع بعض المساعدة؛ 
التعامل مع األزرار  ینجح في

 واألقفال؛ یصب الماء من إبریق

یمكن أن یجیب على األسئلة 
االستفھامیة؛ یفھم األضداد 

األساسیة ونوع الجنس؛ یردد 
أغاني األطفال؛ فھم أفضل 

 للسبب والنتیجة

یستخدم الضمائر بشكل صحیح 
(أنا، أنت)؛ یستخدم الزمن 

الماضي وحروف الجر الشائعة 
یخبر االسم  (على، في، تحت)؛

والنوع الجنس والعمر)؛ یحكي 
قصصاً منطقیة ومتسلسلة 

األحداث؛ كالم واضح بنسبة 
90% 

یستمتع باللعب مع األطفال اآلخرین؛ یشارك 
في اللعب التخیلي؛ یشارك في األنشطة 

الجماعیة؛ یتبادل األدوار؛ یطرح العدید من 
األسئلة؛ یقلد أنشطة البالغین ویحب 

 "المساعدة"

 .2017بس في أكتوبر/ تشرین األول من الموقع اإللكتروني لمراكز مكافحة األمراض.  مقت المراحل النمائیة"تعلم اإلشارات.  تصرف باكراً."   المصدر:
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html یمكنك تحمیل قوائم التدقیق من الموقع االلكتروني واستخدامھا كدلیل إرشادي ألخذ المالحظات ومشاركتھا مع .

طبیب طفلك

  

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html
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االنطالق:  برامج التدخل المبكر المحلیة (من 
 أعوام) 3الوالدة إلى عمر 

 
عدة للطفل الذي یعاني من تأخر نمائي محتمل أمر إن الحصول على مسا

حیوي.  التدخل المبكر ال یساعد ابنك أو ابنتك فحسب، فھو مصمم 
لتزویدك أنت وبقیة أسرتك بالمعلومات والمھارات الھامة لدعم طفلك في 
المنزل أو خارجھ في المجتمع.  یمكن أیضاً للتدخل المبكر التعرف على 

 درة طفلك على التعلم الحقاً في المدرسة.  أي مسائل قد تؤثر على ق
 
ومرة أخرى، إن إیجاد األطفال الرضع والدارجین الذین یعانون من مشاكل 

نمائیة ومساعدتھم ھو مسئولیة قانونیة لحكومتك المحلیة.  إذا كان طفلك 
الرضیع أو الدارج مصاباً بإعاقة مشخصة، أو تأخر نمائي محتمل، أو إذا 

بشأن أي ناحیة من نواحي نمو وتطور طفلك، فاتصل كان لدیك مخاوف 
ببرنامج التدخل المبكر المحلي في أقرب وقت ممكن. لمعرفة برامج التدخل 

 .4المبكر في منطقتك، انظر الصفحة 
 

 مبادئ التدخل المبكر
تضع برامج التدخل المبكر األسرة في المقام األول.  لذلك، فأنت تعتبر 

األكثر درایة بطفلك وبالطریقة التي ترید وتحتاج أن یتالءم طفلك بھا مع 
الحیاة الیومیة لألسرة.  خدمات التدخل المبكر تتم في منزلك أو في 

بیعیة" أو وھو ما یسمیھ القانون "البیئات الط� المجتمع (في ملعب مثالً) 
األماكن التي یلعب فیھا األطفال الصغار المعافین أو ذوي اإلعاقة، 

 ویتعلمون، ویتفاعلون مع األسرة واألقران.
 
وظیفة موظفي التدخل المبكر ھي مناقشة مخاوفك بشأن نمو وتطور طفلك 

وسلوكھ ودعم جھودك لتعلیم ابنك أو ابنتك.  في حین أن الموظفین 
في مجاالت مثل تنمیة الطفل، أو العالج الوظیفي أو  یعتمدون على خبراتھم

البدني، أو معالجة الكالم واللغة، أو االستشارات فیما سبق، فلیس دورھم 
تعلیمك مھارات محددة أو تدریبك على أن تكون معالجاً.  ینصب التركیز 

 على توسیع نطاق ثقتك وكفاءتك لمساعدة طفلك على التعلم.
 

من خالل  طفلك الرضیع أو الدارج مجانیان تحدید األھلیة وتقییم
 برنامج التدخل المبكر المحلي في منطقتك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التركیز على األسرة
یركز التدخل المبكر على األسرة وعلى قدرة أولیاء األمور على تعلیم 

 ودعم نمو وتطور أطفالھم.  برنامج التدخل المبكر المصمم جیداً:
 

 تعلم الطفل وتطورهیعتبر األسرة محور  •
 

یدعم جھود أفراد األسرة لتعلیم طفلھم ویساعد مقدمي الرعایة على  •
 تحدید "فرص التعلم الطبیعیة" ضمن روتین الحیاة الیومیة

 
 یستمع إلى أولویات األسرة واحتیاجاتھا التي یعبرون عنھا •

 
مرن في تخصیص الخدمات لالستجابة لمسائل مثل ھیكل األسرة،  •

 ألطفال، والمعتقدات الثقافیة، والظروف االقتصادیة. وقیم تربیة ا
 

مقتبس من المبادئ السبعة األساسیة: یبدو مثل/ ال یبدو مثل. تم 
استخراجھا من 

http://www.ectacenter.org/~pdfs/topics/families/Princi
ples_LooksLike_DoesntLookLike3_11_08.pdf 

 

 
 األھلیة للتدخل المبكر

للتأھل للحصول على خدمات التدخل المبكر العامة، یجب أن یستوفي طفلك 
إذا كان طفلك   شھراً. 36أوالً، یجب أن یكون عمره أقل من شرطین.  

سنوات، یجب علیك االتصال بالنظام المدرسي  5و  3یتراوح عمره بین 
المحلي في منطقتك بشأن مرحلة ما قبل المدرسة.  األطفال الذین یبلغون 

سبتمبر/  30سنوات بحلول  5من العمر ما یكفي لدخول ریاض األطفال (
 Childرنامج أیلول) یدخلون النظام المدرسي ویتم تقییمھم في إطار ب

Find. 
 

 إعاقة نمائیة مشخصةثانیاً، یجب أن یكون لدى طفلك الرضیع أو الدارج 
 .فروق في النمو والتطورأو  تأخر نمائيأو 

 
لبرامج  تلقائیاً التي تؤھل الطفل  اإلعاقات النمائیة المشخصةوتشمل 

 التدخل المبكر المحلیة، على سبیل المثال ال الحصر: 
 مثل متالزمة داوناضطرابات وراثیة،  •

 الشلل الدماغي •

 الشفة المشقوقة و/ أو الحنك المشقوق  •

 فقدان الرؤیة أو السمع •

 اضطراب طیف التوحد •

 یوماً أو أكثر في وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة 28إقامة  •

 أسبوعاً أو أقل 28عمر الحمل  •

آثار التعرض لمادة سامة بما في ذلك متالزمة الكحول الجنینیة  •
 وانسحاب المخدرات

 

http://www.ectacenter.org/%7Epdfs/topics/families/Principles_LooksLike_DoesntLookLike3_11_08.pdf
http://www.ectacenter.org/%7Epdfs/topics/families/Principles_LooksLike_DoesntLookLike3_11_08.pdf
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تؤھل إعاقات أخرى طفلك للحصول على خدمات التدخل  قدمالحظة: 
 لتحدیدمن المعلومات  المزیدمنسق اإلحاالت الخاص بك  سیطلبالمبكر.  

 .تلقائیاً  مؤھالً طفلك  كانما إذا 
 

تعني أن الطفل ال یتطور  التأخر النمائي أو الفروق في النمو والتطورإن 
مثل األطفال اآلخرین في نفس عمره.  یمكن أن یكون التأخر أو الفرق في 

 ناحیة أو أكثر من النواحي التالیة:
 

   التفكیر والتعلم واللعب  •
 الحركة والرؤیة والسمع •
 االستیعاب واستخدام األصوات واإلیماءات والكلمات  •
 تطویر العالقات  •
 ا في ذلك األكل وارتداء المالبس االعتناء بالنفس، بم •

 
لمزید من التفاصیل حول التشخیصات أو التأخیرات المؤھلة، یرجى 

 www.infantva.orgزیارة 
 

ھناك خمس خطوات في عملیة التدخل المبكر: الحصول على إحالة، 
وكتابة الخطة الفردیة  وتحدید األھلیة، وإجراء تقییم لتخطیط الخدمة،

 )، وتنفیذھا ومراجعتھا.IFSPلخدمات األسرة (
 

 عملیة اإلحالة
) EI( كربرنامج التدخل المب ىالطفل إل الطبیبعادة ما یحیل ولي األمر أو 

أو ألن لدیك أو لدى  مؤھلةإما ألن الطفل تم تشخیصھ بالفعل بإعاقة 
 مخاوف بشأن نمو وتطور الطفل.   الطبیب

 
ستالم إحالة، سیقوم منسق الخدمات بتحدید زیارة تسجیل بمجرد ا

المشتركین الجدد في منزلك لمعرفة المزید عن نمو طفلك، وتاریخھ 
الطبي، وقدرتھ على المشاركة في الحیاة األسریة الیومیة.  سوف یطلب 

منك تقدیم نسخ من السجالت الطبیة الحالیة ذات الصلة للمساعدة في فحص 
ل كامل لتحدید األھلیة والحصول على الخدمات المستمرة.  وتقییم طفلك بشك

سوف یطلب منك منح موافقة خطیة لتحدید ما إذا كان طفلك مؤھالً 
یبدأ تاریخ اإلحالة الجدول الزمني للحصول على خدمات التدخل المبكر. 

الستكمال الخطوات الرئیسیة في العملیة: تحدید  یوماً تقویمیاً  45ومدتھ 
 تقییم والجلسة األولیة لوضع الخطة الفردیة لخدمات األسرة.األھلیة وال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحدید األھلیة
بعض التشخیصات تؤھل طفلك تلقائیاً لخدمات التدخل المبكر. إذا تم إحالة 

للتدخل  مؤھلأن الطفل  یظھرسابق  تشخیصأو  تقییمفحص أو  دونطفلك 
مع معلومات من  تقییمأداة  المبكرموظفو التدخل  یستخدم، فسوف المبكر

من  السریریةالسجل الطبي لطفلك، ومدخالت من األسرة، والمالحظات 
 ممارس التدخل المبكر لتحدید ما إذا كان طفلك مؤھالً بشكل مبدئي.

 
تتضمن ھذه العملیة طرح أسئلة حول سلوك طفلك وأنشطتھ. قد یطلب منك 

منسق خدمات التدخل أیضاً التحدث مع طفلك أو اللعب معھ حتى یتمكن 
 المبكر من مالحظة الطفل "عملیاً".

 
سیناقش منسق الخدمات الخاص بك نتائج تحدید األھلیة معك.  في أي 

مرحلة من مراحل العملیة، یمكنك أن تطلب من أخصائیي التدخل المبكر 
المساعدة في العثور على أخصائي یمكنھ إجراء المزید من التقییمات 

ا مفیداً في تشخیص التوحد، على سبیل المثال، والذي لطفلك.  قد یكون ھذ
ال یوجد فحص طبي لھ (یستند التشخیص على مراقبة سلوك الطفل 

 الفردي).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.infantva.org/
http://www.infantva.org/
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 مسألة الموافقة
تضمن الحقوق المنصوص علیھا في قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقات 

)IDEA العملیة، وبناء على ھذا  تفھم) أنھ یجب بصفتك ولي األمر أن
 بمشاركة طفلك في خدمات التدخل المبكر.   تمنح إذنكالفھم، 

 
(إشعار  إشعارك خطیاً بكل إجراء مقترحبموجب القانون، یجب أن یتم 

ومن ثم تمنح موافقتك المستنیرة خطي مسبق) سیتم اتخاذه نیابة عن طفلك 
یجب أن یشیر اإلشعار الخطي المسبق بوضوح إلى اإلجراء   خطیاً.

المقترح (أو المرفوض) وأسباب ذلك اإلجراء.  على سبیل المثال، اإلشعار 
 الخطي المسبق والموافقة مطلوبان من أجل: 

 
 إجراء تقییم (تقییمات) لطفلك لتحدید األھلیة •
 إجراء التقییمات •
 دماتتقدیم الخدمات وإجراء تغییرات على الخ •
 إنھاء الخدمات •

 
یجوز لك رفض خدمات فردیة دون المساس بأھلیة طفلك للحصول على 

 خدمات التدخل المبكر األخرى. 
 

إن موافقتك طوعیة، ویمكنك إلغاء موافقتك في أي وقت، إن لم تكن على 
 اإلجراءات التي تم اتخاذھا بالفعل.  

 

 
 تقییم تخطیط الخدمات

 
المبكر أن طفلك مؤھل، فستجتمع مع فریق متعدد إذا قرر موظفو التدخل 

التخصصات من األخصائیین المعتمدین والمرخصین مثل المعالج المھني، 
ومعالج الكالم، وموجھ تثقیفي معني باألطفال الرضع أو جمیعھم لمعرفة ما 

ھي الخدمات واألنشطة التي قد تكون أكثر نفعاً. أطلب أن یكون المھنیون 
 النواحي المطلوبة حاضرین في ھذا االجتماع.في كل ناحیة من 

 
یتم جمع المعلومات حول نقاط قوة الطفل واحتیاجاتھ في اإلدراك (التفكیر 
وحل المشكالت)، والتواصل (التعبیر والتلقي)، والسلوكیات االجتماعیة/ 

العاطفیة، والمھارات الحركیة الكبرى والدقیقة، وسلوكیات المساعدة الذاتیة 
النوم، وارتداء المالبس، وما إلى ذلك).  سوف تُسأل أیضاً عن (األكل، و

 كیفیة تفاعل طفلك مع اآلخرین وبیئتھ خالل الروتین الیومي.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إذا كان طفلك قد تم تقییمھ من قبل متخصصین خارجیین/ خاصین، فإن 
الفریق سیطلب تلك السجالت الطبیة (بموافقتك) ویراجع النتائج. كلما 

سیتم دمج ھذه النتائج في تقییم تخطیط الخدمات لتجنب أن یخضع  أمكن،
 الطفل لتقییمات متعددة.

 
كما سیتم إجراء مقابالت مع أفراد األسرة (بموافقتھم) لتحدید موارد األسرة 

 ومخاوفھا وأولویاتھا المتعلقة بتعزیز بنمو وتطور طفلك. 
 

 )IFSPالخطة الفردیة لخدمات األسرة (
 

المعلومات التي تم جمعھا من التقییم، أصبح من الممكن اآلن كتابة مع كل 
).  إن الخطة IFSP"خطة عمل"، وھي الخطة الفردیة لخدمات األسرة (

الفردیة لخدمات األسرة ھي وثیقة قانونیة وتعمل كدلیل لألسرة وممارسي 
 التدخل المبكر حتى یعمل جمیع أعضاء الفریق معاً لصالح الطفل واألسرة. 

 وتتضمن الخطة الفردیة لخدمات األسرة المعلومات التالیة:

 التاریخ الطبي وتاریخ اإلحاالت •

 الروتین الیومي للطفل واألسرة وأنشطتھم •

 إذاموارد األسرة وأولویاتھا ومخاوفھا المتعلقة بنمو وتطور الطفل ( •
 اختارت األسرة مشاركة ھذه المعلومات)

تعكس التقدم على المدى  نتائج وأھداف نمو وتطور الطفل التي •
 الطویل والقصیر

 الدعم والخدمات التي سیتم توفیرھا •

 عدد وتواتر جلسات طفلك لتلقى الخدمات ومدة كل جلسة  •

أین ستقدم الخدمات في البیئة الطبیعیة (على سبیل المثال في المنزل  •
 أو في حضانة أطفال أو في ملعب محلي) 

ریاض األطفال المجتمعیة أو خطة لالنتقال من التدخل المبكر (مثل  •
 التابعة لتعلیم خاص)

یجب أن یتضمن االجتماع الخاص بوضع أول خطة فردیة لخدمات األسرة 
للطفل (وكل اجتماع سنوي بعد ذلك لمراجعة الخطة الفردیة لخدمات 

 األسرة) المشاركین التالیین:

 ولي األمر (أولیاء األمور) أو الوصي القانوني للطفل •

ت الذي عینھ النظام لیكون مسؤوالً عن تنفیذ الخطة منسق الخدما •
 الفردیة لخدمات األسرة
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شخص أو أشخاص شاركوا بشكل مباشر في إجراء التقییمات للطفل  •
 واألسرة

حسب االقتضاء، األشخاص الذین سیقدمون خدمات التدخل المبكر  •
بموجب ھذا الجزء من القانون إلى الطفل واألسرة (ینطبق ھذا على 

 اجعة السنویة للخطة الفردیة لخدمات األسرة)المر
 
یمكنك أیضا دعوة أفراد آخرین من األسرة، إذا كان ذلك ممكناً، و/أو 

 محامي أو شخص خارج األسرة.
 

 45ومرة أخرى، یجب وضع الخطة الفردیة لخدمات األسرة في غضون 
 یوماً تقویمیاً من تاریخ إحالة الطفل إلى نظام التدخل المبكر. 

 
لمزید من المعلومات حول ما تتضمنھ الخطة الفردیة لخدمات 

األسرة وحقوقك في مراجعتھا أو االعتراض علیھا، أنظر 
http://www.parentcenterhub.org/repository/ifsp32T/ 

 
 لفردیة لخدمات األسرة ھي:لألسر من الخطة ا الخدمات المقدمة مجاناً 

 
تنسیق الخدمات: وقت مخصص للموظفین لتنسیق تحدید األھلیة،  •

وتقییم تخطیط الخدمات، ووضع/ مراجعة/ رصد الخطة الفردیة 
لخدمات األسرة ، والمساعدة في الوصول إلى البرامج والموارد 

 المجتمعیة األخرى حسب الحاجة
 تقییم لتحدید األھلیة  •
د احتیاجات طفلك وأسرتك والخدمات التي قد تكون تقییمات (لتحدی •

مناسبة) من قبل مھنیین مؤھلین مثل مقدمي الخدمات التنمویة، 
وأخصائیي أمراض الكالم، وأخصائیي السمع، وأخصائیي المعالجة 

 البدنیة، المعالجین المھنیین، وخبراء التغذیة
والعالجات التخطیط لالنتقال لمرحلة ما قبل المدرسة و/أو البرامج  •

 سنوات 3األخرى بعد بلوغ طفلك 
 

 والتي تشمل:  وقد تتحمل األسر تكلفة خدمات التدخل المبكر األخرى.
 

 عالج وظیفي •
 عالج بدني •
 عالج النطق •
 الخدمات التنمویة/ التثقیف المعني بالرضع •
 خدمات التغذیة •
 خدمات الرؤیة والسمع  •
 تقدیم المشورة والدعم لألسرة •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقد یغطي  لدى األسر عدة خیارات لدفع رسوم خدمات التدخل المبكر.
التأمین الخاص بعض التكالیف.  قد تحصل أیضاً على تخفیض في الرسوم 

یجب على األسر إكمال اتفاقیة تقاسم  استناداً إلى دخلك وحجم أسرتك.
 التكالیف األسریة قبل بدء خدمات التدخل المبكر. 

 

 لخدمات األسرة واألھلیة مراجعة الخطة الفردیة
یجتمع الفریق، بما في ذلك أولیاء األمور، لمراجعة الخطة الفردیة لخدمات 

كل ستة أشھر على األقل. كما تتضمن مراجعات الخطة  )IFSPاألسرة (
الفردیة لخدمات األسرة السنویة إعادة تقییم كامل لنمو وتطور طفلك 

ن األسرة، أو االحتیاجات لتعكس التقدم المحرز وأي تغییرات في روتی
 الطبیة، أو األولویات، أو المخاوف.

 

 ماذا یحدث في المنزل
المعالجون ال یعملون دائماً مع طفلك مباشرة.  بدالً من ذلك، یتم تدریبك 

على أو تعلیمك المھارات التي سوف تستخدمھا مع طفلك كل یوم لتحقیق 
األھداف التنمویة المنصوص علیھا في الخطة الفردیة لخدمات األسرة.  

الرعایة  والھدف من برنامج التدخل المبكر ھو أن یتعلم ولي األمر أو مقدم
من المشاركة التفاعلیة مع الممارس والطفل من أجل أن یكون واثق وكفؤ 

في تنفیذ استراتیجیات التدخل في الروتین المعتاد للطفل واألسرة، فیما بین 
 زیارات الممارس .  

 
سیطرح ممارسو التدخل المبكر أسئلة حول روتینك ویراقبون ما تقوم بھ 

طرقاً لتعدیل ما تقوم بھ  معاً وستبتكرون  بالفعل لدعم نمو وتطور طفلك.
بالفعل وتضعون استراتیجیات جدیدة. وأخیراً، سیساعدك ممارسو التدخل 

المبكر في التفكیر في كیفیة عمل االستراتیجیات الجدیدة فیما بین الجلسات. 
ومرة أخرى، ینصب التركیز على تحقیق نتائج تتناسب مع احتیاجات 

. وبھذه الطریقة، تبدأ في الشعور باالرتیاح أكثر األسرة ورغباتھا لطفلھا
لما تقوم بھ مع صغیرك.  إذا كنت تشعر بأن استخدام نھج للتعلم یمیل أكثر 

لكونھ نموذجیاً طبیاً یالئم احتیاجات عائلتك، قد تأخذ في االعتبار أیضاً 
 االستعانة بمعالجین خاصین ومناقشة ما یمكن أن یقدمھ التدخل المبكر.

 
 
 

http://www.parentcenterhub.org/repository/ifsp/
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االنتقال إلى مرحلة ما قبل المدرسة لألطفال الذین 
 سنوات 3-2تتراوح أعمارھم بین 

 
سنوات.  ومع  3طفلك مؤھل للبقاء في برنامج التدخل المبكر حتى سن 

في النظام المدرسي  التربیة الخاصةتختار أن تبدأ خدمات  یمكنك أنذلك، 
ن السنة التي سبتمبر/ أیلول م 30إذا كان طفلك سیبلغ عامان بحلول 

 لمرحلة ما قبل المدرسة فیھا. التربیة الخاصةترغب في بدء خدمات 
 

لمرحلة ما قبل  التربیة الخاصةالتدخل المبكر مقابل خدمات 
 المدرسة

التربیة إن ترك التدخل المبكر یعني االنتقال إلى "نظام" آخر، وھو عملیة 
انون تعلیم التي تقع على عاتق المدارس المحلیة (بموجب ق الخاصة

 )).  IDEAاألفراد ذوي اإلعاقات (
 

 بشكل عام، أكبر تغییر ما بین التدخل المبكر 
ھو أن التركیز ینتقل من االحتیاجات األسریة  التربیة الخاصةوبرنامج 

والنمائیة إلى التركیز على الطفل واحتیاجاتھ التعلیمیة والسلوكیة 
والوظیفیة.  جوھریاً، تتغیر "القواعد" حسب نوع األھداف التي یحتاجھا 
طفلك، وكذلك األشخاص، والزمان، والمكان، والكیفیة، والتواتر ألي من 

التي قد یتم توفیرھا لتحقیق تلك األھداف.   یتطلب  ةالتربیة الخاصخدمات 
القانون الفیدرالي االنتقال من الجزء (ج) من قانون تعلیم األفراد ذوي 

 ) إلى الجزء (ب).  IDEAاإلعاقات (
 

 وھذا التغییر لھ عدة آثار.  
 

ترکز خدمات التعلیم الخاص علی تحسین النتائج األکادیمیة والسلوکیة 
فلك، وُتنفذ في المنزل أو في بیئة مجتمعیة لمرحلة ما قبل والوظیفیة لط

المدرسة، كالفصول الدراسیة للتعلیم الخاص في مرحلة الطفولة المبکرة، 
 التربیة الخاصةأو محیط مجتمعي، وما إلی ذلك. إن تحدید مكان 

)، IEPوالخدمات ذات الصلة ھو قرار فریق برنامج التعلیم الفردي (
 ك فیھ جزءاً ال یتجزأ منھ ومطلوباً. والذي تشكل عضویت

 
تتغیر الوثیقة القانونیة التي توجھ خدمات التعلیم الخاص لطفلك من الخطة 

). IEP) إلى برنامج التعلیم الفردي (IFSPالفردیة لخدمات األسرة (
باإلضافة إلیك أنت كولي األمر، یشمل فریق وضع ھذه الوثیقة معلمي 

علیم العام عندما یتم تقدیم خدمات التعلیم العام، ، ومعلمي التالتربیة الخاصة
. قد التربیة الخاصةومقدمي الخدمات ذات الصلة مثل المعالجین، ومسئول 

یشارك أعضاء فریق التدخل المبكر أیضاً في عملیة وضع وثیقة برنامج 
سنوات من العمر.   3التعلیم الفردي إذا حدث ذلك قبل أن یبلغ طفلك 

ھم بعد أن یبلغ طفلك الثالثة من عمره. یمكنك أیضاً یمكنك أیضاً دعوت
دعوة األشخاص الذین ھم على درایة بحالة طفلك، كاألصدقاء وأفراد 

 األسرة، والمحامین، والمعالجین الخاصین، وما إلى ذلك. 
 
 
 
 
 
 
 

، حتى الخدمات ذات الصلة مثل االنتقاالت التربیة الخاصةجمیع خدمات 
والعالج البدني والمھني، مجانیة حیث یوفرھا ومعالجة النطق واللغة 

 النظام المدرسي المحلي في منطقتك.
 

حول الفروق بین الخطة الفردیة  17انظر الجدول الوارد في الصفحة 
لخدمات األسرة المستخدمة في التدخل المبكر وبرنامج التعلیم الفردي 

 المستخدم في مرحلة ما قبل المدرسة.
 

 واألھلیةالبدء: اإلحالة 
 

كن على علم بأن بعض األطفال یحرزون تقدماً كافیاً في التدخل 
التربیة المبكر مما قد یجعلھم غیر مؤھلین للحصول على خدمات 

في مرحلة ما قبل المدرسة أو المدرسة االبتدائیة. احتفل  الخاصة
بذلك! ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أنت وفریق الخطة الفردیة لخدمات 

فلك قد یكون مؤھالً للتعلیم الخاص والخدمات ذات األسرة أن ط
 Earlyالصلة في بیئة ما قبل المدرسة، ستتم اإلحالة إلى برنامج 

Childhood Identification & Services  في المنطقة التعلیمیة
التابع لھا. یمكن لمنسق الخدمات الخاص بك إجراء ھذه اإلحالة 

یوماً تقویمیاً لتحدید  65بموافقتك.  یبدأ ھذا جدول زمني مدتھ 
 األھلیة. 

 
إذا كانت ھناك حاجة إلى تقییمات إضافیة لتحدید األھلیة، سیتم مقابلة 

الطفل من قبل إحدى فرق دراسة األطفال. وھذا الفریق یتضمنك كولي 
أمر. اطلب أن یقوم معالجون مرخصون في كل تخصص معین بإجراء 

التربیة االنتقال إلى  ھذه التقییمات. للحصول على شرح مفصل عن
"الحصول على أقصى   Transition POINTS، أنظر دلیل الخاصة

 ".التربیة الخاصةاستفادة من 
 

 خیارات برامج مرحلة ما قبل المدرسة
 

سیساعدك فریق التدخل المبكر في اتخاذ قرار بشأن أفضل خطة انتقال 
ناقش سنوات.  سوف ت 3لطفلك وأسرتك قبل أن یبلغ طفلك من العمر 

األسر خیارات وموارد متعددة في المجتمع إللحاق الطفل الدارج في أحد 
برامج مرحلة ما قبل المدرسة، والحضانة، والفصول الترفیھیة، 

والعالجات الخاصة، وما إلى ذلك.  خطة االنتقال الخاصة بك فردیة لتلبیة 
 التربیةاحتیاجات أسرتك.  إذا كان طفلك مؤھالً للحصول على خدمات 

، قد یتلقى خدمات في منزلك، أو أحد الفصول الدراسیة لمرحلة ما الخاصة
إذا  Head Startقبل المدرسة في إحدى المدارس المحلیة، أو برنامج 

كانت أسرتك مؤھلة من حیث الدخل، أو روضة أطفال أو رعایة نھاریة 
 تعاونیة أو خاصة.
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 توقیت االنتقال في عمر عامین
التوقیت معقد بعض الشيء، ولكن منسق الخدمات الخاص بك یمكن أن 

.  التربیة الخاصةیساعدك على تحدید وقت وكیفیة بدء االنتقال إلى خدمات 
یوماً على األقل من انتقال طفلك إلى  90یجب أن تحدث اإلحالة قبل 

 في مرحلة ما قبل المدرسة (سن الثالثة) التربیة الخاصةخدمات 
انتقال طفلك إلى خدمات  إمكانیةال یتجاوز تسعة أشھر قبل  ولكن فیما

أي من عمر  �في مرحلة ما قبل المدرسة (سن الثانیة)  التربیة الخاصة
شھراً من العمر.  ویتم قضاء ھذا الوقت في  33شھراً، وبحد أقصى  15

 . التربیة الخاصةإجراء التقییمات واألوراق الالزمة لالنتقال إلى نظام 
 

مع فریق التدخل المبكر وناقش إیجابیات وسلبیات انتقال طفلك من تحدث 
 التدخل المبكر في سن الثانیة أو البقاء حتى 

عید میالده الثالث.  إذا قررت البدء في عملیة اإلحالة یمكنك تغییر رأیك 
 التربیة الخاصةفي أي مرحلة من مراحل العملیة، أو أنتظر لبدء خدمات 

ضع في اعتبارك أنھ إذا اخترت (سنوات.  3العمر عندما یبلغ طفلك من 
االنتقال في سن الثانیة، یمكن لطفلك العودة إذا قررت أن االنتقال كان 

 مبكراً أكثر من الالزم).
 

 تسھیل االنتقال 
یمكن أن یكون االنتقال من التدخل المبكر إلى خدمات مرحلة ما قبل 

إلى ریاض األطفال، المدرسة، وبعد ذلك من مرحلة ما قبل المدرسة 
مؤثراً عاطفیاً بالنسبة ألولیاء أمور األطفال ذوي اإلعاقة.  سیبتعد طفلك 

 عن
المنزل لساعات أكثر في الیوم مما كان علیھ سابقاً ویسھل أن یشعر المرء 

بأنھ "یفقد السیطرة".  ولذلك فمن المھم أن تفھم دورك في تشكیل تجربة 
 النتقال أسھل من خالل:طفلك المدرسیة.  قد تكون عملیة ا

 
إذا كان طفلك ینتقل إلى فصل دراسي لمرحلة ما قبل  إعداد طفلك.

 المدرسة، فقم بإعداده بأي طریقة تواصل ھي األفضل:
 

التحدث إلیھ حول ما یمكن توقعھ؛ عرض صور المدرسة، ومعلمتھ،  •
 والحافلة المدرسیة، وما إلى ذلك؛ نشر جدول مرئي في المنزل

ة، مركز الرعایة النھاریة، أو البرنامج (ربما أكثر من زیارة المدرس •
 مرة!)

 طلب من معلمة مرحلة ما قبل المدرسة القیام بزیارة منزلیة •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دعوة أحد زمالء الدراسة المحتملین لسلسلة من مواعید اللعب، حتى  •
یتمكن طفلك من معرفة شخص واحد على األقل في الیوم األول من 

 قبل المدرسةمرحلة ما 
التقاط الصور لطفلك في المكان الجدید وصنع مجلد صور مع  •

 نصوص بسیطة
تحدید مواعید لعب في ملعب الموقع الجدید بعد الساعات  •

 "االعتیادیة"
 
عند زیارتك لمكان مرحلة ما قبل المدرسة أو البرنامج، أحضر زوجك أو 

یكون ھناك أحد أفراد أسرتك أو صدیقك أو منسق التدخل المبكر حتى 
 شخص یمكنك مناقشة زیارتك معھ. 

 
كما ھو الحال بالنسبة للتدخل المبكر، فإن دخول   التعرف على العملیة.

ھو عملیة تشمل أیضاً اجتماعات ومواعید نھائیة  التربیة الخاصةطفلك 
مساعدتك  Child Findووثائق إلزامیة. في البدایة، یمكن لمنسق برنامج 

 ریق.  في التنقل في ھذا الط
 

اعتبر   التفكیر في مرحلة ما قبل المدرسة كعملیة انتقال في حد ذاتھا. 
لمرحلة ما قبل المدرسة كجزء من  التربیة الخاصةاالنتقال إلى خدمات 

االنتقال األكبر إلى ریاض األطفال والمدرسة االبتدائیة.  ھذه فرصة كي 
برنامج التعلیم تتعلم كیفیة عمل النظام وتتكیف مع كونك جزء من فریق 

الفردي ، وكذلك لتقوم باطالع طفلك مع مرور الوقت على كافة التجارب 
 التعلیمیة واالجتماعیة الجدیدة المتأصلة في المدرسة.  

 
"الحصول على أقصى استفادة من  Transition POINTSأنظر دلیل 

، وخاصة دورك التربیة الخاصة" للمساعدة في فھم عملیة التربیة الخاصة
 وضع برنامج التعلیم الفردي لطفلك. في

 

 إذا لم یكن طفلك في التدخل المبكر
 

الذي  یوفر   Child Findتقدم المدارس العامة في والیة فرجینیا برنامج  
سنوات من  5-2فحوصات و/أو تقییمات مجانیة لألطفال الذین یبلغون 

 العمر والذین یشتبھ في إصابتھم 
بإعاقة أو تأخر نمائي.   إذا لم یكن طفلك في برنامج تدخل مبكر، اتصل 

 . )في منطقتك (انظر أدناه Child Findببرنامج 
 

) اإلحالة 1وعلى غرار التدخل المبكر، تشمل الخطوات المعنیة ما یلي: (
 في مرحلة ما قبل المدرسة؛ التربیة الخاصةإلى خدمات 

(الذي قد یتطلب عدة تقییمات مع مختلف ) تقییم التقدم النمائي 2(
) كتابة برنامج التعلیم 4) تحدید األھلیة؛ و (3المعالجین المرخصین)؛ (

 الفردي.
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 Child Findجھات االتصال ببرنامج 
 

 ألكساندریامدینة 
8217-578)703( 
1501 Cameron Street, Suite 235, Alexandria, VA 

https://www.acps.k12.va.us/childfind 
 

 مقاطعة أرلینغتون
2709-228)703( 
1644 McKinley Road, Arlington, VA 

-special-services-https://www.apsva.us/student32T

find-of/child-office-education-education/special/ 
 

 مقاطعة فیرفاكس
-childhood-https://www.fcps.edu/registration/early

find-prek/child 
 

 في دان لورینغ Child Findبرنامج 
6760-204)703( 
2334 Gallows Road, Room 233 (entrance 3), Dunn 

Loring, VA 
 

 في روكي رن Child Findبرنامج 
7788-802)703( 
4400 Stringfellow Rd, Chantilly, VA 

 
 في فیرجینیا ھیلز Child Findبرنامج 

1400-317)703( 
6520 Diana Lane, Alexandria, VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.acps.k12.va.us/childfind
https://www.apsva.us/student-services-special-education/special-education-office-of/child-find/
https://www.apsva.us/student-services-special-education/special-education-office-of/child-find/
https://www.fcps.edu/registration/early-childhood-prek/child-find
https://www.fcps.edu/registration/early-childhood-prek/child-find
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 الخطة الفردیة لخدمات األسرة مقابل برنامج التعلیم الفردي
 IFSP المسألة

 المبكر)(برامج التدخل 
IEP 

 عام من العمر) 21 -(مرحلة ما قبل المدرسة 
(قد یبدأ في عمر الثانیة إذا دخل الطفل مرحلة ما  22إلى  3 من الوالدة وحتى الیوم السابق لعید المیالد الثالث العمر

 قبل المدرسة في ھذا العمر)
 

 الوثیقة القانونیة الوضع القانوني
 

 الوثیقة القانونیة

تحتاج إلى ھذه لماذا 
 الوثیقة

للطفل والخدمات التي  النمائیةیركز على االحتیاجات 
 لتعزیز نمو الطفل وتطوره  األسرةتحتاجھا 

 

للطفل  التعلیمیة والوظیفیة والسلوكیةیركز على االحتیاجات 
 والخدمات التي یمكن توفیرھا في بیئة مدرسیة

ماذا یوجد في ھذه 
 الوثیقة

 النمو والتطور الحالیة للطفل تقییم متعمق لمستویات •
 الضرورة الطبیة لتلقي خدمات التدخل المبكر •
 النتائج المرجوة للطفل واألسرة •
الخدمات التي سیحصل علیھا الطفل واألسرة  •

 لمساعدتھم على تحقیق النتائج
األسالیب، والجداول الزمنیة، والخطة لقیاس التقدم  •

عن المحرز بموافقة األسرة، كما تتضمن معلومات 
الروتین الیومي لألسرة، ومواردھا، وأولویاتھا، 

 ومخاوفھا المتعلقة بنمو طفلھم وتطوره 
خطة لالنتقال إلى خدمات الجزء (ب) أو البرامج  •

 المجتمعیة األخرى
 الخدمات المطلوبة من حیث القدر والمدة والنطاق •

 
 تحدد األسرة أي النتائج ستكون في الخطة.

التعلیمي والوظیفي والسلوكي المستویات الحالیة لألداء  •
 والمشاركة في األنشطة المناسبة تنمویاً 

أھداف سنویة قابلة للقیاس للنواحي األكادیمیة والسلوكیة  •
 والوظیفیة

 كیفیة وتواتر قیاس  •
 التقدم المحرز

 كیف سیتم اإلبالغ عن التقدم المحرز لألسرة •
یجب على ولي األمر إدراج معلومات عن مخاوف  •

تلبیة وتعزیز احتیاجات الطفل التعلیمیة األسرة بشأن 
 والسلوكیة والوظیفیة

الترتیبات التیسیریة/ التعدیالت والخدمات وتحدید  •
 المستوى

 
یحدد فریق برنامج التعلیم الفردي ، والذي یشمل أولیاء 

األمور، األھداف، والغایات على المدى القصیر، وتحدید 
 المستوى، والخدمات، والتقییمات.

 
ولي األمر موافقة جزئیة أو کاملة علی تنفیذ برنامج  قد یقدم

 التعلیم الفردي.
 

من یشارك في وضع 
 الخطة

 قد یشمل الفریق:
 ولي أمر أو وصي قانوني للطفل •
أفراد آخرین من األسرة على النحو المطلوب من قبل  •

 ولي األمر
محام وأشخاص من خارج األسرة، إذا طلب ذلك ولي  •

 األمر
 منسق الخدمات •
 األفراد المشاركین في إجراء التقییمات  •

 یجب أن یتألف الفریق من:
 ولي أمر الطفل   •
 التربیة الخاصةمعلم(ة)  •
مدیر المدرسة أو من ینوب عنھ (ممثل من المنطقة  •

 )التعلیمیة والذي یمکنھ تخصیص الموارد
 الشخص الذي یمكنھ تفسیر نتائج  •

 التقییمات
 اآلخرین الذین لدیھم معرفة أو خبرة  •

خاصة بشأن الطفل (مدعوین من قبل ولي األمر 
 والمدرسة).

مشاركین محتملین آخرین: معلم(ة) التعلیم العام (إذا كان  •
 یدرس أو یحضر دروسا في التعلیم العام)
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 IFSP المسألة
 (برامج التدخل المبكر)

IEP 
 من العمر)عام  21 -(مرحلة ما قبل المدرسة 

الخدمات التي یمكن 
 توفیرھا

تشمل خدمات ودعم التدخل المبكر الالزمة لتلبیة 
االحتیاجات الفریدة للطفل واألسرة من أجل تحقیق النتائج 

 المحددة

والخدمات ذات الصلة، والمساعدات  التربیة الخاصةشمل ت
والخدمات التكمیلیة، والتعدیالت، والترتیبات التیسیریة، 

ووسائل الدعم التي یتعین تقدیمھا لمساعدة الطفل على تحقیق 
 تقدم كاف والمشاركة في األنشطة المناسبة تنمویاً 

مرحلة ما قبل المدرسة (المنزل، الفصول الدراسیة، الرعایة  الخ.في منزل الطفل أو حضانة أو في الملعب المحلي،  أین یتم تنفیذ الخدمات
 النھاریة). من المدرسة االبتدائیة إلى المدرسة الثانویة

استراتیجیات ألولیاء األمور: مناصرة طفلك ذي 
 اإلعاقة

 
في حین أن تربیة أي طفل تنطوي على صعوبات، فإن مناصرة طفل 

یاجات الخاصة یمكن أن یشكل تحدیاً على وجھ صغیر من ذوي االحت
الخصوص.  معرفة احتیاجات طفلك وقدراتھ ھو عملیة مستمرة، وكذلك 

معرفة ما ھي الخدمات والبرامج والتدخالت المتاحة لتلبیة تلك 
االحتیاجات.  لن یتمكن برنامج أو أخصائي واحد من "تلبیة" احتیاجات 

وما یمكنك طلبھ لتلبیة احتیاجات  طفلك.  مھمتك ھي معرفة ما ھو متاح،
 طفلك، وكیفیة االستفادة القصوى منھ.

 
یبدأ كونك  معرفة كل ما یمكنك معرفتھ عن احتیاجات طفلك الخاصة.

مناصراً جیداً بمعرفة طفلك.  قد یستغرق ھذا وقتاً طویالً حتى 
تتعرف على ابنك أو ابنتك.  وكلما عرفت أكثر، تمكنت من 

المناصرة بشكل أفضل للحصول على المساعدة التي یحتاجھا 
   طفلك. 

 
تقبل الضغط النفسي والمشاعر التي تصاحب كونك ولي أمر 

عب "سماع" ما یقولھ األطباء والمعلمین قد یكون من الص ومناصر.
واألخصائیین، وخصوصاً عندما تكون تحت ضغط نفسي.  اعترف 
بأنك تحت ضغط نفسي وقد تكون متحفزاً للدفاع في بعض األحیان. 

بدالً من ذلك، حاول أن تكون مستمعاً جیداً وموجھاً نحو إیجاد 
   حلول.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

صطحب شخصاً مثل زوجك أو صدیق جید معك إلى االجتماعات؛ فقد ا
یكون أقل عاطفیة وینتبھ لألمور المختلفة التي تقال ویقدم شيء من 

 الموضوعیة والرأي.  
 

یتطلب تربیة األطفال ذوي االحتیاجات  كن مستعداً ومنظماً.
الخاصة العمل مع الكثیر من الناس، والذھاب إلى الكثیر من 

عات، وقراءة الكثیر من الوثائق.  تحتاج إلى أن تكون قادراً االجتما
على "تعلم أصول اللعبة"، والعمل مع المعلمین وغیرھم من 

   المھنیین لدعم طفلك. 
 

 احضر كافة االجتماعات مستعداً باألسئلة •
 قم بإدارة وتسھیل االجتماع كما لو كان اجتماع عمل •
األصدقاء معك للتأكد من أنك أحضر زوج أو أحد أفراد األسرة أو  •

 فھمت ما قیل على نحو صحیح
 سجل االجتماعات صوتیاً  •
وثق ما تم طلبھ أو الموافقة علیھ أو رفضھ خالل االجتماعات.   •

اطلب أن یتم تضمینھ في برنامج التعلیم الفردي. دون المالحظات، 
ثم اتصل أو أرسل بریداً إلكترونیاً للحصول على توضیح لألشیاء 

 التي لم تفھمھا.  
 

تحكم القوانین الفیدرالیة والخاصة  اعرف حقوقك بموجب القانون.
التربیة الوالیة لمكافحة التمییز والرعایة الصحیة والتدخل المبكر وب

العدید من البرامج التي سیشارك فیھا طفلك خالل حیاتھ.   الخاصة
إذا لم تفھم حقوقك، اطلب من مدیر الحالة في المستشفى أو أخصائي 

أن یشرح لك.   التربیة الخاصةالتدخل المبكر أو شخص ما في فریق 
والموارد   www.peatc.orgمن خالل  PEATC اتصل بمؤسسة

األخرى غیر المنتسبة إلى النظام المدرسي. احضر ورش العمل 
 والمؤتمرات. اعمل على تمكین نفسك! 

 
  

http://www.peatc.org/
http://www.peatc.org/
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بالنسبة لمعظم حیاة طفلك، سوف تعمل  طور عقلیة العمل في فریق.
ھداف لمستقبل طفلك.  جنباً إلى جنب مع فریق لوضع األ

 وعضویتك في الفریق جزء ال یتجزأ منھ وعلى نفس قدر المساواة
ببقیة األعضاء.  یشعر بعض أولیاء األمور بأن علیھم اإلذعان 

للمعلمین والمعالجین، ولکن أفضل النتائج تتحقق عندما یضطلع 
أولیاء األمور بدور نشط في اجتماعات الخطة الفردیة لخدمات 

برنامج التعلیم الفردي. أنت أفضل من یعرف طفلك؛ ساعد األسرة و
اآلخرین على معرفتھ أیضاً.  اعمل على إیجاد حلول للصعوبات 
 التي یواجھھا طفلك.  كن منفتح العقل واسمع الحلول المقترحة. 
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استراتیجیات ألولیاء األمور: االحتفاظ الجید 
 بالسجالت 

 
جمع المعلومات وحفظ الوثائق الرئیسیة في متناول الید سوف یسھل القیام 

بمھام المناصرة والرعایة التي سوف تواجھھا طوال حیاة طفلك ذي 
االحتیاجات الخاصة.  على سبیل المثال، عملیة التدخل المبكر ملیئة 

باألوراق: یتم توثیق كل خطوة من خطوات العملیة، وتحتاج إلى االحتفاظ 
 نسخة من اإلشعارات والتقییمات والخطط الفردیة لخدمات األسرة.  ب

 

 األساس المنطقي لالحتفاظ الجید بالسجالت 
سوف تكتشف قریباً أن وجود طفل ذي إعاقة یزید من حصیلة األوراق 

في منزلك!  طوال سنوات دراستھ، سوف تتراكم كل أنواع األوراق 
ردیة لخدمات األسرة، وثائق یة، الخطط الفالخاصة بھ: السجالت الطب

، التقییمات النفسیة، التقییم العالجیة، مالحظات برنامج التعلیم الفردي
المعلمین، مراسالت من إدارة الضمان االجتماعي، توكیل، إدارة خدمات 

الشیخوخة وإعادة التأھیل، نسخ من الوصایا والودائع، على سبیل المثال ال 
 الحصر.  

 
 ق وتنظیمھا أمر مھم لعدة أسباب:إن تحدیث ھذه الوثائ

 
یشكل وجود "دلیل" في متناول الید جزًءا   زیادة فعالیة المناصرة. •

كبیراً من المناصرة لعرض قضیتك، سواء على فریق الخطة الفردیة 
.  تأکد مدیكیدلخدمات األسرة ، أو شركة التأمین الصحي، أو وكالة 

علی الخطة الفردیة  من توثیق کافة طلبات االجتماعات والتغییرات
لخدمات األسرة والطعون وما إلی ذلك كتابیاً. ثم تابع طلباتك أیضاً 

كتابًة لتأكید ما قیل أو تم االتفاق علیھ. أنشئ "تسلسل وثائقي"، والذي 
یمكن اآلن أن یتم بصورة أكثر كفاءة من خالل البرید اإللكتروني 

 والمسح الضوئي وحفظ الوثائق في ملفات.
 

من الكفاءة في تنفیذ مسؤولیاتك أثناء مشاركتك في برنامج المزید  •
على سبیل المثال،   التدخل المبكر وفي المسائل القانونیة والمالیة.

القدرة على العثور سریعاً على بعض مالحظات المراقبة أو تقییم من 
معالج خاص یمكن أن تساعد على جعلك جزًءا أكثر فعالیة من فریق 

 مات األسرة. الخطة الفردیة لخد
 
إذا كنت تقوم بخصم النفقات الطبیة في إقرار ضریبة الدخل الخاص بك، 

 سوف تحتاج إلى أن یكون لدیك سجالت دقیقة لتلك النفقات. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

على الرغم من أنھ من الصعب التفكیر في   المزید من راحة البال. •
ذلك، ولكن ترك "تسلسل وثائقي" حرفي یساعد مقدمي الرعایة في 
المستقبل في اتخاذ قرارات أكثر تماشیاً مع رؤیتك لحیاة طفلك في 

 حال إصابتك بعجز أو وفاتك.  
 

 البدء
من االحتفاظ الجید بالسجالت ھو تنظیم جید یتكرر مع مرور الوقت.  أبدأ 

 ھنا:
 

.  یمكن أن إنشاء نظام حفظ مستندات یناسبكالخطوة األولى ھي  •
یكون ھذا عبارة عن ملف ثالثي الحلقات، أو سلسلة من المجلدات 
المصنفة، أو مجلد كبیر على حاسوبك، أو مجرد درج مخصص 

 للمستندات.  التخزین عبر اإلنترنت ھو أحد الخیارات أیضاً.
 

المدرسیة وآخر لألوراق القانونیة للسجالت  خصص ملف أو دفتر •
والمالیة والطبیة.  فیما یلي أمثلة على الوثائق التي یتعین االحتفاظ 

 بھا في كل نوع من الملفات.
 

الوثائق الھامة لسھولة الوصول إلیھا  انسخ أو امسح ضوئیاً ثم  •
واحتفظ باألصول في مكان آمن.  قم بإجراء النسخ االحتیاطي 

 ا كنت تخزن نسخاً رقمیة.لحاسوبك بانتظام إذ
 

، بما في ذلك الوصایا المنقحة، والتغییرات حافظ على تحدیث ملفاتك •
في السجالت أو الوصفات الطبیة، والخطط الفردیة لخدمات األسرة 
المحدثة، ووثائق برنامج التعلیم الفردي، والتقییمات من المعالجین، 

ات من ملف وغیرھا. عین یوماً كل عام إلضافة وتصفیة المعلوم
 طفلك.  

 
دع أفراد األسرة والمحامي یعرفون مكان وجود ھذه المستندات.   •

تأكد من إخبارھم بكیفیة الوصول إلى ملفاتك: مكان مفتاح خزانة 
 الملفات، أو أرقام الخزینة، أو كلمة المرور إلى حاسوبك.

 
 السجالت من فریق التدخل المبكر وإلیھ

الكثیر من األوراق.  فكر في االحتفاظ  تنطوي عملیة التدخل المبكر على
 بما یلي في ملف طفلك: 

 
سجالت المحادثات والمالحظات من االجتماعات مع أعضاء فریق  •

 الخطة الفردیة لخدمات األسرة. 
نسخ من الخطة الفردیة لخدمات األسرة الحالیة وأحدث بیان بحقوق  •

دیة لخدمات أولیاء األمور.  من المفید االحتفاظ بكافة الخطط الفر
 األسرة التي تم وضعھا على مدار مشاركة طفلك في التدخل المبكر.
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التقییمات النفسیة، واألكادیمیة، والخاصة بالنطق واللغة، وتقییمات  •
العالج المھني والبدني التي أجراھا فریق التدخل المبكر.  الحقاً، 

للتعلیم ستكون ھذه التقییمات مفیدة لألشخاص الذین یحددون األھلیة 
الخاص والخدمات ذات الصلة ما أن یبدأ طفلك مرحلة ما قبل 

 المدرسة.
العالج المھني  وتقییماتالنفسیة، والخاصة بالنطق واللغة،  التقییمات •

.  احتفظ بكل ھذه الوثائق، التي أجراھا المعالجون الخاصونوالبدني 
 فھي جزء من سجالت طفلك الطبیة على مدى حیاتھ. 

 
 عریفیة المالیة والشخصیةالسجالت الت

من أجل أسباب تتعلق بتخطیط التصرف في اإلرث وأسباب مالیة/ 
 ضریبیة، تأكد من جمع الوثائق التالیة واالحتفاظ بھا في ملفات:

 
شھادة المیالد (غالباً ما تحتاج إلى  وثائق التعریف األساسیة لطفلك: •

ة التأمین ، بطاقمدیكیداألصل)، بطاقة الضمان االجتماعي، بطاقة 
 الصحي.

 
، بما في ذلك أي حسابات فتحت لصالح طفلك. المعلومات المصرفیة •

أال تزید قیمة األصول بحوزة المستفید من  مدیكیدتفرض لوائح 
 دوالر. 2000البرنامج عن 

 
الخاصة بك وأي إقرارات ضریبیة تقدم عن  یةاإلقرارات الضریب •

 ودیعة طفلك مستفید منھا.  انظر قسم "تأمین المستقبل" للمزید من 
 المعلومات عن النفقات المؤھلة من ودیعة ذوي االحتیاجات الخاصة.
 

مثل الوصایا وودائع ذوي االحتیاجات الخاصة.   الوثائق القانونیة •
یمكن حفظ أسماء األوصیاء ألطفالك القصر واألمناء على الودائع 

 ھنا وكذلك ذكرھم في خطاب النوایا (انظر أدناه).
 

، بما في ذلك التشخیص والتقییمات والعالجات السابقة التاریخ الطبي •
الرعایة، وتواریخ  والحالیة (بما في ذلك معلومات االتصال بمقدمي

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

، مثل األدلة المتعلقة بأصول أو موارد طفلك، سجالت مالیة أخرى •
والمدفوعات مقابل الخدمات والمعدات الطبیة، أو الخدمات المھنیة 

 . التربیة الخاصةالمتعلقة بتخطیط التصرف في اإلرث أو 
 

 اب النوایاخط
من أھم الوثائق التي یجب أن تكون في ملف طفلك ھو خطاب النوایا.  
فھو یمنحك الفرصة لوصف حیاة طفلك الماضیة والحالیة والتعبیر عن 

قیمك وأمنیاتك ورؤیتك لمستقبلھ.  على الرغم من أن خطاب النوایا لیس 
طفلك الصغیر. ملزم قانوناً، فھو قیم للغایة بالنسبة لمن قد یتولون رعایة 

 ما سیرد في ھذه الوثیقة سیختلف باختالف كاتبھا ولكنھا قد تشمل:
 
 
 
 
 
 
 

صف أھدافك لحیاة طفلك، وأین سیعیش   رؤیتك لمستقبل طفلك. •
ومع من، وما ھي األنشطة التي ینبغي أن یحافظ علیھا (مثل مواعید 

اللعب مع األصدقاء، أو الذھاب إلى مدرسة األحد، أو قضاء 
 العطالت).  صف عالقة طفلك بالشخص الذي عینتھ كوصي.

كلما كان ذلك ممكناً، اكتب أفكار طفلك  رؤیة طفلك لمستقبلھ. •
 ورغباتھ في الوثیقة.  

سوف یستفید مقدمو الرعایة في   وصف الصفات الشخصیة. •
المستقبل من معرفة الجوانب الفریدة لطفلك: الشخصیة العامة والطبع 

 والمواھب ونقاط القوة ودرجة 
االستقالل والمشاكل الطبیة أو السلوكیة وروح الدعابة. ما یستمتع بھ 

 وما یكرھھ؛ ما ینبغي تجنبھ.
اكتب أسماء وأعمار األشقاء وعالقتھم معاً بشكل   العالقات األسریة. •

عام.  أذكر أیضاً أسماء وصلة قرابة أفراد األسرة اآلخرین (األجداد، 
والعمات/الخاالت، واألعمام/الخیالن، وأبناء العم(ة) والخال(ة)، 

 الخ)، وخاصة أولئك الذین شكلوا رابطة معینة مع طفلك.
یمكن أن یشمل ذلك الجداول   الفرد الیومیة.تفاصیل عن حیاة  •

الزمنیة للمدارس والمنزل؛ األنشطة الالمدرسیة، بما في ذلك 
العالجات أو مواعید اللعب؛ روتین النوم؛ وتفضیالت وحساسیات 

الطعام والمالبس ؛ والدمى واأللعاب المفضلة، والنزھات النموذجیة، 
 على سبیل المثال.  

أن یكون ھذا القسم مختصراً (التشخیص،  یمكنالتاریخ الطبى.   •
دخول المستشفى، الجراحات، األنظمة الحالیة للعالج والدواء)، ولكن 

یجب أن تذكر بعد ذلك أین یمكن العثور على سجالت طبیة أكثر 
 تفصیالً (انظر أدناه). 

قد یكون من المفید إدراج التكالیف السنویة لبنود   نفقات المعیشة. •
زیارات والمعدات الطبیة والتأمین الصحي واألنشطة مثل الغذاء وال

الالمدرسیة والعطالت وما إلى ذلك، إلعطاء مقدمي الرعایة في 
المستقبل فكرة عن الكیفیة التي یمكن أن تنفق بھا أموال ودیعة الفرد 

 ومخصصاتھ.  
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ضع قائمة باألجداد أو العمات/الخاالت أو   معلومات االتصال. •
أو غیرھم من األقارب؛ األصدقاء؛ األطباء  األعمام/ الخیالن

والمعالجین؛ الصیدلیة المفضلة؛ معلومات المدارس؛ المحامین 
واألمناء؛ أوصیاء األطفال القصر؛ وكالء التأمین، والمصرفیین، 

 The Arc ofوالمخططین المالیین، ومنظمات المناصرة مثل 
Northern Virginia .وما إلى ذلك ، 

 
مات عن األساس المنطقي لخطاب النوایا، انظر لمزید من المعلو

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

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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التقدم بطلب للحصول على مخصصات: دخل 
 )SSIالضمان التكمیلي (

 
عاماً مؤھلین للحصول على دخل الضمان  18دون سن  قد یكون األطفال

) من إدارة الضمان االجتماعي إذا كانوا یستوفون تعریف SSIالتكمیلي (
احتساب دخل  یتملدیھم دخل محدود.  والضمان االجتماعي لإلعاقة 

 وموارد الوالدین وأفراد األسرة عند تحدید أھلیة الطفل القاصر. 
 

، فإنھ لن یكون مؤھالً SSIحصول على إذا كان طفلك غیر مؤھل لل
 في والیة فرجینیا أیضاً.   مدیكیدللحصول على 

 
عاماً، یتم احتساب دخلھ وممتلكاتھ فقط (على  18بمجرد أن یبلغ طفلك 

الرغم من أنھ ال یزال من الالزم أن یكون لدیھ إعاقة مؤھلة)، ومن المؤكد 
 ذلك الوقت. في SSIأن األمر یستحق للتقدم بطلب للحصول على 

 
فیما یلي العملیة األساسیة لتقدیم طلب للحصول على إعانة طفل ذي إعاقة 

مرة أخرى، یتم أخذ دخل األسرة (دخل الضمان التكمیلي لطفل قاصر) 
 ).ومواردھا في االعتبار

 
 تعریف اإلعاقة

یجب أن یفي طفلك بالمتطلبات التالیة لكي یتم اعتباره معاقاً وبالتالي 
 صول على دخل الضمان التكمیلي:مؤھالً للح

 
 بشكل كبیرأن یكون لدى طفلك حالة بدنیة أو عقلیة تحد  •

 من أنشطتھ. 
یجب أن تكون حالة (حاالت) الطفل قد استمرت، أو یتوقع  •

 أن تستمر، لمدة سنة واحدة على األقل أو تؤدي إلى الوفاة.
 

 التقدم بطلب للحصول على مخصصات
 خطوات التقدم بطلب ھي:

 
زر الموقع اإللكتروني التالي   البدء بتقریر اإلعاقة.

http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htm  وانقر على
Apply for Disability Benefits Child (Under Age 18 التقدم) (

عاماً)) .   18(أقل من بطلب للحصول على مخصصات اإلعاقة لطفل 
أو الذھاب إلى أحد  1-800-772-1213 (یمكنك أیضاً االتصال على الرقم

 المكاتب المیدانیة للضمان االجتماعي).  
 

سوف تحتاج إلى إکمال طلب تقدم للحصول على دخل الضمان التكمیلي 
)SSI (و) تقریر إعاقة الطفلChild Disability Report یجمع .(

ات عن حالة إعاقة الطفل وكیفیة تأثیرھا على قدرتھ على التقریر معلوم
 العمل.

 
 
 
 
 
 

ال یمكنك یمكن حالیاً استكمال تقریر إعاقة الطفل فقط على االنترنت. 
استكمال طلب التقدم بأكملھ على اإلنترنت. یجب علیك االتصال بالضمان 

 االجتماعي للحصول على موعد.
 

في نھایة التقریر، تطلب  اإلنترنت.ملء تقریر إعاقة الطفل على 
منك الوكالة التوقیع على استمارة تمنح طبیب (أطباء) الطفل 

تصریحاً إلعطاء الضمان االجتماعي معلومات عن إعاقتھ.  یحتاج 
الضمان االجتماعي إلى ھذه المعلومات التخاذ قرار بشأن مطالبة 

 الطفل. 
 

دخل وموارد األھل والطفل لمعرفة ما إذا كان  اتصل بالضمان االجتماعي
ضمن الحدود المسموح بھا، قبل البدء في عملیة طلب الحصول على دخل 

 الضمان التكمیلي.
 
یسأل طلب التقدم عن أسماء وعناوین وأرقام ھواتف األطباء والمعالجین 

الذین عالجوا طفلك ومعلومات عن أي دخول لمستشفى.  یمكن جلب 
المزید من السجالت الطبیة الوصفیة، مثل خطاب یشرح التشخیص أو 

التقییمات من قبل المعالجین أو المدارس، إلى اجتماع تسجیل المشاركین 
 ال تقدم أبداً أصول المستندات.لب نسخ!). الجدد (اج

 
یمکنك أیضاً إکمال الطلب عند المقابلة في مکتب إدارة الضمان 

االجتماعي المحلي، علی الرغم من أن ھذا یعني أخذ کافة سجالتك الطبیة 
 معك وقضاء وقت أطول بکثیر مع من سیجري المقابلة. 

نك طلب إرسال طلب التقدم إذا لم تكن قادراً على الولوج إلى حاسوب، یمك
 إلیك بالبرید عند االتصال بالرقم المجاني.

 
 لحجز موعد، اتصل على الرقم المجاني  اتصل بالضمان االجتماعي.

) ما بین 1-800-325-0778 (الھاتف النصي 1213-772-800-1
مساًء من االثنین إلى الجمعة أو اتصل على مكتب  7صباحاً و  7الساعة 

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

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

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

 
سیطلب منك المجیب اآللي أن تقول أو تدخل رقم الضمان االجتماعي 

لطفلك. سیتم توجیھك بعد ذلك إلى أحد الممثلین.  أثناء المقابلة الھاتفیة، 
سیأخذ الممثل المعلومات ویدخلھا على حاسوب، مما یضمن تسجیل تاریخ 

 تقدم بالطلب.  ال
 

  

http://www.socialsecurity.gov/pgm/ssi.htm
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سیتم إرسال األوراق إلیك.  أكملھا وأعد إرسالھا خالل اإلطار  •
 الزمني المحدد.  

 
كما سیتم إرسال الوثیقة التي تم إنشاؤھا أثناء المقابلة الھاتفیة إلیك.  •

 یجب التوقیع علیھا ألغراض التأكد من صحة المعلومات.
 

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

 
أثناء المقابلة الھاتفیة، سیقوم الممثل بتحدید موعد   تحدید مقابلة فحص.

فحص، والذي یستكمل عملیة تقدیم الطلب، في مكتب الضمان االجتماعي 
 المحلي.  

 
 ألكساندریامكتب 

PLAZA 500, Suite 190 
Edsall Road 6295 

Alexandria, VA 22312 
1213-772-800-1 

 
 المكتب المحلي بأرلینغتون

Wilson Blvd., Suite 200 1401 
Arlington, VA 22209 

1213-772-800-1 
 

 المكتب المحلي بفیرفاكس
Waples Mill Rd 11212 

Fairfax, VA 22030-7401 
1213-772-800-1 

 
احضر أي وجمیع المعلومات إلثبات   الذھاب إلى مقابلة الفحص.

عمر طفلك، وجنسیتھ، وإعاقتھ، ونقص األصول/ الموارد.  توفر 
 قائمة تدقیق32Tإدارة الضمان االجتماعي قائمة بالمعلومات المطلوبة في 

 خاصة بھاالوثائق ال
 والتي تتضمن: 

 
 شھادة المیالد األصلیة (أو أي دلیل آخر على السن والجنسیة)  •
 بطاقة الضمان االجتماعي •
 وثائق للتحقق من عنوانك •
نسخة من وثیقة ودیعة ذوي االحتیاجات الخاصة أو الوصایة أو  •

 األمانة
 )IEPبرنامج التعلیم الفردي ( •
إثبات الدخل الحالي للطفل وأفراد أسرتھ الذین یعیشون في المنزل  •

(على سبیل المثال، كعوب الراتب، واإلقرارات الضریبیة لألعمال 
الحرة، ومخصصات البطالة أو غیرھا من مخصصات البرامج، 

عاماً ولم یتم تعیینھ بشكل ال  18وإعانة الطفل إذا كان أكبر من 
أول من ودیعة ذوي احتیاجات خاصة).  رجعة فیھ لالستفادة كطرف 

تنظر إدارة الضمان االجتماعي في دخل األھل وأصولھم عند التقدم 
 بطلب للحصول على دخل الضمان التكمیلي للطفل. 

 

دفتر شیكات أو أوراق أخرى توضح رقم حساب مصرفي إلیداع  •
 المخصصات مباشرة في الحساب

 
ستقوم الوكالة بإرسال استمارة تقریر اإلعاقة   انتظر تحدید األھلیة.

).  قد تطلب DDSالخاصة بك والسجل الطبي إلى خدمة تحدید اإلعاقة (
خدمة تحدید اإلعاقة وقد ال تطلب معلومات إضافیة، مثل وقت بدء اإلعاقة 
وما العالج الذي تم تقدیمھ.  قد تطلب خدمة تحدید اإلعاقة أیضاً، نیابة عن 

ن االجتماعي، اختبار طبي أو نفسي (تدفع إدارة الضمان إدارة الضما
االجتماعي مقابل إجراء االختبار من قبل الطبیب الذي تختاره إدارة 

 الضمان االجتماعي).
 

یوماً تقریباً بشأن أھلیة الحصول على  60ویتخذ قرار في غضون 
یوماً للطعن.  یمكنك أیضاً  60المخصصات.  إذا تم رفض الطلب، لدیك 

 ل سبب الرفض ثم إعادة تقدیم الطلب.ح
 
قد تستغرق الوكالة الحكومیة من ثالثة إلى خمسة أشھر لتحدید ما إذا كان 

طفلك یستوفي المعاییر المالیة والوظیفیة والتشخیصیة لإلعاقة.  ومع ذلك، 
في بعض الحاالت الطبیة، قد تقوم إدارة الضمان االجتماعي بسداد 

یلي على الفور، (لمدة تصل إلى ستة أشھر) مدفوعات دخل الضمان التكم
 بینما تقرر الوكالة الحكومیة ما إذا كان طفلك یعاني من إعاقة مؤھلة. 

 
 الحاالت التي قد تكون مؤھلة:  بعضوفیما یلي 

 
 عدوى فیروس نقص المناعة البشریة  •
 العمى الكلي  •
 الصمم الكلي  •
 الشلل الدماغي  •
 متالزمة داون  •
 ضمور العضالت  •
  )سنوات أو أكثر 7إعاقة ذھنیة شدیدة (طفل بعمر  •
 أونصات 10وزن الوالدة أقل من رطلین و •

  
إذا قررت الوکالة الحکومیة في نھایة المطاف أن إعاقة طفلك غیر شدیدة 

بما یکفي للحصول على دخل الضمان التكمیلي، فلن تضطر إلی تسدید 
 مدفوعات دخل الضمان التكمیلي التي تلقاھا طفلك. 

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

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

 اإلیداع التلقائي للمخصصات الزم.
 

  

http://www.socialsecurity.gov/disability/Documents/Checklist%20-%20Child.pdf
http://www.socialsecurity.gov/disability/Documents/Checklist%20-%20Child.pdf
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 مراجعات اإلعاقة لدخل الضمان التكمیلي
بعد أن یبدأ طفلك في تلقي دخل الضمان التكمیلي، یتطلب القانون أن تقوم 

إدارة الضمان االجتماعي بمراجعة حالة طفلك الطبیة من وقت آلخر 
 للتحقق من أن إعاقتھ ال تزال تفي بمعاییرھا. یتم استكمال المراجعة: 

 
كل ثالث سنوات على األقل لألطفال الذین تقل أعمارھم عن   •

  والذین یتوقع أن تتحسن حاالتھم؛ وعاماً  18
 

بحلول العام األول من العمر لألطفال الرضع الذین یحصلون على  •
مدفوعات دخل الضمان التكمیلي بسبب انخفاض وزن الوالدة. إذا 
قررت إدارة الضمان االجتماعي أن الحالة الطبیة لطفلك لیس من 

دد موعد الحق المتوقع أن تتحسن بحلول عید میالده األول، فقد تح
 للمراجعة. 

  
من أجل ھذه المراجعات، تقدم دلیالً على أن إعاقة طفلك ال تزال تحد 

بشدة من أنشطتھ الیومیة وأن طفلك یتلقى العالج الذي یعتبر ذي ضرورة 
 طبیة لحالتھ الطبیة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 الممثل المدفوع ألمره
یتم تعیین الممثل المدفوع ألمره من قبل إدارة الضمان االجتماعي 
للحصول على مخصصات الضمان االجتماعي و/أو دخل الضمان 

التكمیلي لشخص ال یستطیع إدارة أموالھ.  یجب أن یكون الممثل المدفوع 
ألمره ال ینزعج من التعامل مع السجالت المالیة وأن یكون أھل ثقة كي 

 بار المصالح الفضلى للمستفید ذي اإلعاقة. یأخذ في االعت
 

یجب على الممثل المدفوع ألمره أن یحتفظ بسجالت النفقات وأن یكون 
قادراً على حساب كل ما تم إنفاقھ من أموال دخل الضمان التكمیلي كل 
عام.  ترسل إدارة الضمان االجتماعي " تقریر الممثل المدفوع ألمره" 

فوراً وإعادة إرسالھ بالبرید، أو یمكنك تقدیم  سنویاً؛ یرجى ملء التقریر
 التقریر عبر اإلنترنت.

 
لكي تكون ممثالً مدفوعاً ألمره، اتصل بمكتب إدارة الضمان االجتماعي 

  SSA-11المحلي (انظر أعاله). یجب علیك بعد ذلك تقدیم طلب واستمارة 
كمال ووثائق إلثبات ھویتك.  تتطلب إدارة الضمان االجتماعي منك است

 طلب التقدم في مقابلة شخصیة.
 
الحظ أن حصولك على توكیل رسمي، أو كونك ممثالً مفوضاً، أو 

یمنحك السلطة  ال امتالكك حساب مصرفي مشترك مع المستفید
القانونیة للتفاوض على وإدارة مدفوعات الضمان االجتماعي و/أو 

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

 
  

http://www.socialsecurity.gov/payee
http://www.socialsecurity.gov/payee
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التقدم بطلب للحصول على مخصصات: برامج 
 لإلعفاء مدیكید

 
 The Arc ofھذه المعلومات مقتبسة من الموقع االلكتروني لمؤسسة 

Northern Virginia لمزید من المعلومات، زر  . 
www.thearcofnova.org/programs/waivers 

 
 مدیكیدال یؤخذ دخل األسرة وأصولھا في االعتبار في إطار برنامج 

لإلعفاء إذا كان دخل طفلك الشخصي وممتلكاتھ مؤھلة لھ، ولدیھ 
تشخیص باإلعاقة، ویستوفي معاییر األھلیة الوظیفیة.  لمشاھدة 
الندوة االلكترونیة المسجلة والتي تشرح لك برامج اإلعفاء من 

البدایة للنھایة، زر 
https://www.youtube.com/watch?v=yJzF8FXmmfs&t=4

s 
 

یمكنك قراءة أحدث المعلومات حول برامج اإلعفاء الجدیدة المقدمة من 
الوالیة على الرابط 

http://www.mylifemycommunityvirginia.org32T/  أو من خالل
 .1-844-603-9248 بالخط الساخن على الرقماالتصال 

 

 الخدمات المشمولة تحت برامج اإلعفاء
 

برامج إعفاء لإلعاقات النمائیة،  3ھناك برامج اإلعفاء لإلعاقات النمائیة: 
 Family andبرنامج  )2( ، Community Living) برنامج 1وھم (

Individual Supports ) 3، و (Building Independence .
وتغطي برامج اإلعفاء ھذه إعانات في مجموعة متنوعة من األماكن 

السكنیة، بما في ذلك الموظفین بالساعة في منزل أسرة الطفل ومجموعات 
المنازل المجھزة بموظفین على مدار الساعة. وتغطي برامج اإلعفاء 

الثالثة ھذه أیضاً مجموعة متنوعة الوظائف وإعانات نھاریة ھادفة من 
شخاص الذین لم یعودوا یرتادون المدرسة.  وتشمل بعض اجل األ

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

 ). PERSارئ الشخصیة (لحاالت الطو
 

ھو إعفاء شامل یتضمن   Community Livingبرنامج 
خدمات سكنیة على مدار الساعة لمن یحتاجون إلى ھذا 

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

 المكثفة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یھدف إلى  Family and Individual Supports برنامج
دعم األفراد الذین یعیشون مع أسرھم، أو أصدقائھم، أو في 

منازلھم الخاصة.  وھو یدعم األفراد ببعض االحتیاجات الطبیة 
 أو السلوكیة، ومتاح للبالغین واألطفال على حد سواء.

 
یدعم البالغین من   Building Independence برنامج
عاماً وأكبر الذین یستطیعون العیش في المجتمع مع  18العمر  

الحد األدنى من الدعم. وھو برنامج دعم ال یشمل خدمات 
سكنیة على مدار الساعة.  سیقوم األفراد بامتالك أو استئجار أو 

إدارة ترتیبات المعیشة الخاصة بھم وقد یحتاج الدعم إلى أن 
غیر برامج  یستكمل بواسطة إعانات اإلیجار الممولة من

 اإلعفاءات.
 
یتم تقییم األشخاص الذین یتلقون خدمات اإلعفاء كل سنتین إلى ثالث 

) لقیاس شدة SISسنوات بواسطة تقییم یسمى مقیاس شدة الحاجة للدعم (
حاجتھم للدعم.  یمكن لألشخاص التنقل بین برامج اإلعفاء لإلعاقات 

ور الوقت. في بعض النمائیة الثالثة ھذه إذا تغیرت احتیاجاتھم بمر
األحیان، قد ینطوي االنتقال إلى برنامج إعفاء یخدم األشخاص ذوي 

 االحتیاجات األعلى على فترة انتظار.
 

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

 :مدیكیدالنمائیة من 
ل استبیان األھلیة ویتم تحدید ذلك من خال القدرة الوظیفیة: )1(

).  VIDESالفردیة لذوي اإلعاقات النمائیة في والیة فیرجینا (
 3-0اختبار لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  VIDESلدى 

سنة،  18-3سنوات، وأخر لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
وأخر للبالغین.  وتقیم االستبیانات حاجة الشخص إلى المساعدة 

في مجموعة متنوعة من أنشطة الحیاة الیومیة ومھارات 
 االعتماد على النفس.  

 
لمتقدمین لبرنامج إعفاء تلبیة یجب على األشخاص ا التشخیص: )2(

متطلبات األھلیة التشخیصیة لبرامج اإلعفاء لإلعاقات النمائیة. 
وھذا یعني أنھ یجب أن یكون الشخص یعاني من إعاقة نمائیة 

من قانون والیة  100-37.2على النحو المحدد في المادة 
 فرجینیا.
a.  اإلعاقة النمائیة" تعني عجز الفرد الشدید والمزمن"

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

) یتجلى قبل أن یبلغ 2تشخیص فردي لمرض عقلي؛ (
 عاماً من العمر؛  22الفرد 

  

http://www.thearcofnova.org/programs/waivers
https://www.youtube.com/watch?v=yJzF8FXmmfs&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=yJzF8FXmmfs&t=4s
http://www.mylifemycommunityvirginia.org/
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) 4) من المرجح أن یستمر إلى أجل غیر مسمى؛ (3(
یؤدي إلى قیود وظیفیة كبیرة في ثالث نواحي أو أكثر من 

أنشطة الحیاة الرئیسیة التالیة: االعتناء بالنفس،  نواحي
اللغة االستقبالیة والتعبیریة، والتعلم، والحركة، والتوجیھ 

الذاتي، والقدرة على االستقالل في المعیشة، واالكتفاء 
) یعكس احتیاجات الفرد لمجموعة 5الذاتي االقتصادي؛ و (

وسلسلة من الخدمات الخاصة متعددة التخصصات أو 
عامة أو الدعم الفردي أو أي شكل آخر من أشكال ال

المساعدة الحقاً على مدى الحیاة أو لمدة مطولة، ویتم 
التخطیط لھا وتنسیقھا بشكل فردي. یمكن اعتبار أن الفرد 

من الوالدة حتى التاسعة من العمر، والذي لدیھ تأخر نمائي 
كبیر أو حالة خلقیة أو مكتسبة محددة، یعاني من إعاقة 

ائیة دون تلبیة ثالثة أو أكثر من المعاییر الموصوفة في نم
) إذا كان الفرد بدون خدمات ودعم 5) وحتى (1( 9البنود 

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

 
إذا تم تلبیة المعاییر الوظیفیة والتشخیصیة، یتم  األمور المالیة: )3(

ین االعتبار.   ال تؤخذ في االعتبار أخذ دخل الطفل وأصولھ بع
ودائع ذوي االحتیاجات الخاصة والحسابات بموجب قانون 

ABLE    .(تحقیق تجربة حیاة أفضل) عند اختبار األھلیة المالیة
عاماً حد أقصى  18لدى األشخاص الذین تزید أعمارھم عن 

دوالر أمریكي.  لدى كل شخص حاصل  2000لألصول قدره 
٪ من مبلغ دخل 300على إعفاء حد أقصى للدخل الشھري قدره 

ان دخل الضمان التكمیلي الحالي من الضمان االجتماعي (إذا ك
، یكون 2017دوالراً أمریكیاً في عام  735الضمان التكمیلي 

 دوالراً أمریكیاً). 2205الحد األقصى للدخل الشھري 

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

المساعدة،  ، والتقنیاتد تعاطي االدویة، والتمریض الخاصورص
والتعدیالت البیئیة، ونظام االستجابة لحاالت الطوارئ الشخصیة 

)PERS قد یتم اعتماد ساعات دعم الرعایة الشخصیة بحد أقصى  .(
ساعة في السنة  480ساعة في األسبوع وال یمكن أن تتجاوز  56

 المالیة للوالیة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

www.vda.virginia.gov/pdfdocs/uai/pdf 
 

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

كذلك.  كثیر من الناس یفعلون  CCC Plusافتراض أنك مؤھل لبرنامج 
لیس لدیھ قائمة انتظار ویمكن أن یوفر  CCC Plusذلك ألن برنامج 

  بعض اإلعانات المؤقتة. 

 ى مدة االنتظار؟كم ھ
لدى برامج اإلعفاء لإلعاقات النمائیة قائمة انتظار على أساس الحاجة 

الملحة. یحتاج األشخاص في األولویة األولى من الحاجة الملحة للخدمات 
 5-1خالل العام، ویحتاج األشخاص في األولویة الثانیة الخدمات خالل 

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

على قائمة األولویة األولى سنوات عدیدة لدخول البرنامج.  مع تغیر 
ظروف حیاتك، على سبیل المثال، إذا أصبحت أنت أو زوجك مریضاً أو 

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

 

 ائیةللتقدم بطلب لاللتحاق ببرامج اإلعفاء لإلعاقات النم
 )703( 746-3400: ألكساندریامجلس الخدمات المجتمعیة في مدینة 

إدارة الخدمات اإلنسانیة/ خدمات ذوي اإلعاقات الذھنیة والنمائیة 
 )703( 228-1700بأرلینغتون: 

مجلس الخدمات المجتمعیة/ خدمات اإلعاقة الذھنیة في فیرفاكس/ فولز 
 )703( 324-4400تشیرتش: 

 
من خالل إدارة الخدمات  CCC Plusللتقدم بطلب لاللتحاق ببرنامج 

 اإلجتماعیة في مقاطعتك
 )703( 746-5700: ألكساندریامدینة 

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

 
 

  

http://www.vda.virginia.gov/pdfdocs/uai/pdf
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 كفالة التأمین الصحي
 
وجود تأمین صحي مناسب ھو عنصر ھام في تأمین صحة طفلك البدنیة 
وحالتھ المالیة.  یمكن لألطفال الذین یعانون من إعاقة مدى الحیاة البقاء 

على التأمین الصحي لذویھم إلى أجل غیر مسمى (األطفال غیر المعاقین 
 ). 26ال یتم تغطیتھم بعد سن 

 

 الخطط الصحیة ألصحاب العمل الخاص
تغطیة الرعایة الصحیة لألسر  2010ع قانون الرعایة المیسرة لعام وس

 واألفراد، ووفر أوجھ حمایة ھامة لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
 

یمكن أن یظل المعالون الذین یعانون من إعاقة مدى الحیاة تحت سیاسة 
عاماً.  كما أنھ ال یسمح للخطط  26رعایة أصحاب العمل لذویھم بعد سن 

الوظائف والخطط الفردیة الجدیدة برفض أو استبعاد التغطیة القائمة على 
عاماً استناداً إلى حالة موجودة مسبقاً، بما في  19ألي طفل یقل عمره عن 

ذلك اإلعاقة.  وال یمكن لھذه الخطط نفسھا أن تفرض قسطاً تأمینیاً أعلى 
 بسبب حالة موجودة مسبقاً، بما في ذلك اإلعاقة.

 

 مدیكید
ھو برنامج حكومي للتأمین الصحي متاح لذوي الدخل  دیكیدمإن برنامج 

المحدود من سكان والیة فیرجینیا الذین یلبون معاییر محددة للدخل 
واألھلیة تشمل األطفال والنساء الحوامل واألھل والمسنین واألشخاص 

 ذوي اإلعاقة.
 
یمکنك الحصول علی تأمین صحي خاص وال تزال مشموالً تحت برنامج 

إذا كان لدیك ) Plan First(باستثناء برنامج   FAMIS Plusأو  مدیكید
ال تأمین آخر، فإن خطة التأمین األخر تدفع مقابل الخدمات الطبیة أوالً. 

، إذا مدیكیدیؤدي وجود تأمین صحي آخر إلی تغییر مبلغ الدفع المشترك ل
 . مدیكیدکان مطلوباً، والذي ستدفعھ لمقدمي الخدمات كمسجل في 

 

 )HIPPبرنامج سداد أقساط التأمین الصحي (
، یمكن أن یساعد برنامج سداد أقساط التأمین مدیكیدإذا كان طفلك لدیھ 

) في سداد كل أو جزء من أقساط التأمین الصحي الخاص HIPPالصحي (
 بك.

 
.  مدیكیدقد تغطي خطة تأمینك الصحي الخدمات التي ال یغطیھا برنامج 

لحصول على تأمین صحي قد ال تكون قادراً با HIPPیسمح لك برنامج 
 HIPPعلى تحمل سداد أقساطھ بدون مساعدة البرنامج.  یقوم برنامج 

تكلفة بتقییم الخدمات التي تغطیھا خطة تأمینك الصحي ویقارن متوسط 
إلى تكلفة قسط تأمینك  مدیكیدلعضو أسرتك المؤھل لبرنامج  مدیكید

 الصحي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متاحة على الموقع االلكتروني إلدارة خدمات اإلعانات المعلومات 
) على الرابط DMASالطبیة (

-http://www.dmas.virginia.gov/content_pgs/rcp
hipp.aspx 

  .800-432-5924 على الرقم HIPPأو عن طریق االتصال ببرنامج 
 

(الفحص الدوري المبكر والتشخیص   EPSDTبرنامج 
 والعالج)

ھو برنامج شامل ووقائي للرعایة الصحیة لألطفال   EPSDTإن  
عاماً الذین یتلقون مخصصات  21-3الذین تتراوح أعمارھم بین 

ویمكن أن یغطي الخدمات التي ال یتم تغطیتھا بشكل روتیني  مدیكید
قدیم أي خدمات رعایة صحیة ذات للبالغین. الوالیات ملزمة بت

ضرورة طبیة لتصحیح أو تحسین أو الحفاظ على الظروف البدنیة 
أو العقلیة. وتشمل الخدمات المتخصصة األكثر شیوعاً التي یقدمھا 

: الوسائل المساعدة للسمع، والتقنیات المساعدة، EPSDTبرنامج 
ات والرعایة الشخصیة، والتمریض الخاص، وعالجات مثل العالج

البدنیة أو المھنیة أو السلوكیة أو الخاصة بالنطق، والصیغ الطبیة، 
والمكمالت الغذائیة الطبیة. لمزید من المعلومات، زر 

http://dmasva.dmas.virginia.gov/content_atchs/mch/m
sdt_fs.pdfep-ch 

 
 مصادر المعلومات

لمزید من المعلومات حول التغیرات الطارئة على الرعایة الصحیة 
الخاصة بموجب قانون الرعایة المیسرة، انظر 

www.healthcare.gov. 
 

والتأمین الصحي الخاص، اتصل  مدیكیدللمساعدة في فھم مسائل تأمین 
ببرنامج االستشارات والمساعدة التأمینیة في والیة فیرجینیا على الرقم 

5851-324 )703.( 
 

 " من الرابط FAMIS PLUSو  مدیكیدحمل نسخة من كتیب "دلیل 
//dmasva.dmas.virginia.gov/Content_atchs/atchs/http:

eng.pdf-medbook 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.dmas.virginia.gov/content_pgs/rcp-hipp.aspx
http://www.dmas.virginia.gov/content_pgs/rcp-hipp.aspx
http://dmasva.dmas.virginia.gov/content_atchs/mch/mch-epsdt_fs.pdf
http://dmasva.dmas.virginia.gov/content_atchs/mch/mch-epsdt_fs.pdf
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
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  )CHIPبرنامج التأمین الصحي لألطفال (
ن الوالیات من توفیر التأمین الصحي لألطفال من األسر العاملة یمكّ 

، مدیكیدذات الدخل المرتفع أكثر من الالزم للتأھل لتأمین 
والمنخفض أكثر من الالزم لتحمل تكلفة التأمین الصحي الخاص. 
یوفر البرنامج تغطیة لعقاقیر الوصفات الطبیة، وخدمات الرؤیة، 

واألسنان، والسمع، والصحة النفسیة، وھو متاح في جمیع الوالیات 
التابعة  مدیكیدالخمسین ومنطقة كولومبیا. یمکن أن توفر وکالة 

لمعلومات حول ھذا البرنامج، أو یمکنك لوالیتك المزید من ا
الحصول علی المزید من المعلومات حول التغطیة ألطفالك من 

على االنترنت أو عن طریق  www.insurekidsnow.govخالل 
  .1-877-543-7669 االتصال على الرقم

 

 )SCHIPة (برنامج التأمین الصحي ألطفال الوالی
  SCHIPیمكن أن یحصل األطفال على التأمین الصحي من برنامج 

حتى لو كانوا ال یحصلون على دخل الضمان التكمیلي. یوفر 
SCHIP  التأمین الصحي لألطفال من األسر العاملة ذات الدخل

، والمنخفض مدیكیدالمرتفع أكثر من الالزم للحصول على تأمین 
  SCHIPأكثر من الالزم لتحمل تكلفة التأمین الصحي الخاص. یوفر 

التأمین لعقاقیر الوصفات الطبیة، وخدمات الرؤیة،  والسمع، 
والصحة النفسیة في جمیع الوالیات الخمسین ومنطقة كولومبیا. 

التابعة لوالیتك المزید من المعلومات  مدیكیدیمکن أن توفر وکالة 
أو   www.insurekidsnow.govیمكن أیضاً زیارة . SCHIP عن

لمزید من  1-877-543-7669 االتصال على الرقم المجاني
 المعلومات عن برنامج والیتك.

 
 

 التقدم عبر االنترنت للحصول على مخصصات في والیة فیرجینیا
 

لسكان والیة فیرجینیا بالتقدم عبر  CommonHelpیسمح موقع 
 اإلنترنت للحصول على مخصصات اإلعانات العامة بما في ذلك:

  
 اإلعانة الطبیة والتأمین الصحي •
 إعانة رعایة األطفال •
إعانة نقدیة (برنامج اإلعانة النقدیة المؤقتة لألسر ذات األطفال  •

 ))TANFالقصر (
 ))SNAPلتكمیلیة (قسائم الطعام (برنامج اإلعانة الغذائیة ا •
 إعانة الطاقة •

 
 https://commonhelp.virginia.gov/access32T/ 

 
  

http://www.insurekidsnow.gov/
http://www.insurekidsnow.gov/
http://www.insurekidsnow.gov/
http://www.insurekidsnow.gov/
https://commonhelp.virginia.gov/access/
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 تأمین مستقبل طفلك: التخطیط للتصرف في اإلرث 
 

أولیاء أمور  لجمیعالجوانب الرئیسیة لتخطیط التصرف في اإلرث 
األطفال الصغار ھي وضع وصیة وتسمیة وصي لطفلك أو أطفالك.  

یحتاج أولیاء أمور األطفال ذوي اإلعاقة أیضاً إنشاء ودیعة ذوي 
االحتیاجات الخاصة لحمایة أي مخصصات تم اختبار األھلیة لھا قد یكون 

 الطفل یتلقاھا.
 

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

ممتلكاتك بعد وفاتك وعلى من.  إذا كان لدیك وریث ذي إعاقة، فھذا 
یضاعف أھمیة الوصیة.  أعثر على محام متخصص في التخطیط لذوي 
االحتیاجات الخاصة، حیث سیكون قادراً على تلبیة االحتیاجات الفریدة 

ات وریثك ذي من أطفالك وال یعرض للخطر مخصصات أو خدم لكل
اإلعاقة و/أو العالقة بین األشقاء وأفراد األسرة. * یمكن العثور على قائمة 

محامین في دلیل مقدمي الخدمات على موقعنا اإللكتروني على الرابط 
https://thearcofnova.org/directory32T/. 

لوصایا تنشئ الودائع األسریة، ولكن لتجنب في حین أن العدید من ا
تعریض مخصصات أو خدمات وریثك ذي اإلعاقة للخطر، تحتاج إلى 
 إنشاء ودیعة ذوي االحتیاجات الخاصة منفصلة (انظر الصفحة التالیة).

 
 مراجعة المستفیدین

باإلضافة إلى تسمیة ودیعة ذوي االحتیاجات الخاصة كمستفید من األموال 
تسمیات خالل الوصیة، یجب علیك أیضاً مراجعة  الموروثة من

 ، بما في ذلك:المستفیدین بالنسبة للموارد التي تعتبر خارج وصیتك
 

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

 التحقق من المستفیدین لكلیھما)
التأمین على الحیاة الخاصة (مرة أخرى، تحقق من وثائق  

 المستفیدین لجمیع الوثائق)
 Roth IRAحسابات التقاعد الفردیة، بما في ذلك حسابات  * 
 ) *b(403و  401Kحسابات تقاعد  
 ) *SEPخطط معاش الموظفین المبسطة ( 
 )*Thrift Savings Plansخطط االدخار  للتقاعد ( 
 الجاریة الفردیة حسابات التوفیر والحسابات 
 حسابات الوساطة 
 سندات االدخار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

یجب أن تنص الوثیقة التي تنشئ ودیعة ذوي   تحمل عالمة *).
 standكانت وصیة أو ودیعة مستقلة ( االحتیاجات الخاصة (سواء

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

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

عاماً، ال یمكن  18للحصول على دخل الضمان التكمیلي كبالغ.  بعد سن 
صل الشخص البالغ على دخل الضمان التكمیلي إذا كانت أصولھ أن یح

دوالر أمریكي.  عادة، عندما یرث شخص حساب تقاعد،  2000تزید عن 
یبدأ في تلقي دفعات دوریة من الحساب مما قد یجعلھ على األرجح غیر 

مؤھل للحصول على المخصصات الفیدرالیة مثل دخل الضمان التكمیلي 
  ).مدیكیدو

 
ب األشقاء أو أفراد األسرة اآلخرون أو األصدقاء في ترك بعض إذا رغ

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

 إنشائھا.
 

 تسمیة وصي لألطفال القصر
ین بوصفھما األوصیاء بشكل عام، یعترف القانون بالوالدین البیولوجی

الطبیعیین للطفل.  عند وفاة أحد الوالدین، یصبح الوالد الباقي على قید 
 الحیاة الوصي الوحید. 

 
ولكن في حالة وفاة كل من الوالدین، تحتاج إلى تسمیة من ترغب في أن 

.  وما لم یكن ھناك سبب في وصیتكیكون الوصي على أطفالك القصر 
وجیھ لرفض ذلك، ستحترم المحكمة طلبك.  وبمجرد تعیینھ، یصبح 

 الوصي مسئوالً قانوناً عن تنشئة طفلك أو أطفالك. 
 
یمكنك تسمیة أحد األقارب أو األصدقاء لیكون الوصي على أطفالك (یمكن 

أیضاً اختیار شخصین، مثل األخت وزوجھا ولكن یجب أن تسمي كل 
لى حدة).  في اتخاذ قرار بشأن ھذا الفرد، ركز على المسائل شخص ع

الھامة مثل: إذا كان الشخص الذي تفكر فیھ سیحب أطفالك حقاً؛ ما مدى  
مالئمة أطفالك ألسرتھ؛ قیم الوصي وفلسفة تربیة األطفال الخاصة بھ؛ ما 
إذا كان أطفالك سیضطرون إلى االبتعاد عن منطقتك وأصدقائھم (وبرامج 

االحتیاجات الخاصة)؛ عمر الوصي وقدرتھ على االحتمال، خاصة  ذوي
إذا كان أطفالك صغار السن. قد ترغب أیضاً في التأكد من أن أي وصي 

محتمل یفھم ویتقبل إعاقة طفلك، بما في ذلك نظامھ الطبي والعالجي، 
 واحتیاجاتھ السلوكیة والتعلیمیة.  
  

https://thearcofnova.org/directory/
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قد یكون ھناك خالف في  اشرح اختیارك للوصي كتابة إذا شعرت أنھ
 األسرة على اختیارك. 

 
 ودیعة ذوي االحتیاجات الخاصة 

تتیح ودائع ذوي االحتیاجات الخاصة (تسمى أحیاناً ودائع المخصصات/ 
االحتیاجات التكمیلیة) لألسر توفیر االستقرار المالي المستقبلي ألحبائھم 
ذوي اإلعاقة.  بما أن بعض برامج المخصصات الفیدرالیة تفرض قیوداً 

من صارمة على أصول المستفید وموارده، یمكن استبعاد ابنك أو ابنتك 
المخصصات إذا حصل، على سبیل المثال، على میراث غیر متوقع أو 

 عائدات من دعوى قضائیة.  
 

ولكن یسمح القانون لألسر بإنشاء ودائع ذوي االحتیاجات الخاصة 
)SNT والتي یمكن أن تكون بمثابة مخزن إیداع للمیراث أو األسھم أو (

خسارة  دون الممتلكات أو تسویات التأمین أو غیرھا من األصول
 المخصصات العامة.

 
إذا كان أحد أفراد أسرتك من ذوي اإلعاقة یحصل على دخل الضمان 

(أو كنت تفكر في تقدیم طلب للحصول على ھذه  مدیكید) و SSIالتكمیلي (
المخصصات)، فإن إنشاء ودیعة ذوي االحتیاجات الخاصة ھو أمر 

وموارد الفرد  ضروري بما أن ھذه البرامج تشترط أال تتجاوز أصول 
 دوالراً أمریكیاً لیظل مؤھالً. 2000

 
على الرغم من عدم وجود حدود للدخل أو األصول حالیاً لبرنامج دخل 

)، فإن األفراد الذین یحصلون على  SSDIالضمان االجتماعي لإلعاقة (
یمكن أیضاً أن ینشئوا ودیعة ذوي االحتیاجات الخاصة  SSDIمخصصات 

 ظر أدناه) ألغراض إدارة المال.لمستفید كطرف أول (ان
 

 نوعان من الودائع
(ودائع  الطرف الثالث ودائعكجزء من تخطیط األسرة للمستقبل، فإن 

ممولة من األسرة) ینشئھا أولیاء األمور باالستعانة بمحام أو بأنفسھم 
 The Arc ofمباشرة أو باالستعانة بمؤسسة غیر ربحیة، مثل 

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

 المستفید (الشخص ذي اإلعاقة).  
 

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

األجداد، أو األصدقاء، وما إلى ذلك بمیراث، أو بولیصة تأمین على الحیاة 
 أو تحویل من ودیعة أخرى.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ممولة ذاتیاً أو ممنوحة للنفس) یتم إنشاءھا من قبل  ودائع الطرف األول
المستفید أو ولي األمر أو الجد أو الوصي أو بأمر المحكمة وتمول من 
الموارد التي تخص الشخص ذي اإلعاقة.  ومصادر التمویل الشائعة 

لودائع األطراف األولى ھي التسویات المنظمة ومدفوعات مستردة دفعة 
جتماعي ونفقة طفل معاق ال رجعة فیھا لطفل بالغ واحدة من الضمان اال

من ذوي اإلعاقة ومخصصات للورثة والمیراث الذي تم منحھ مباشرة 
 بطریق الخطأ إلى الفرد ذي اإلعاقة. 

 
في حین یمكن إجراء العدید من المسائل القانونیة باالستعانة بمحام ذي 

بما فیھ الكفایة خلفیة عامة، فإن ودائع ذوي االحتیاجات الخاصة معقدة 
لطلب خدمات محام متخصص في قانون المسنین أو ذوي االحتیاجات 

الخاصة من ذوي الخبرة في مجال اإلعاقات وھذا النوع المعین من 
 الودائع. 

 
 إنشاء ودیعة

یمكن إنشاء ودائع ذوي االحتیاجات الخاصة، وینبغي إنشائھا، في أقرب 
وقت ممكن كجزء من تخطیط أولیاء األمور العام للتصرف في اإلرث. 

خاص (أنظر قائمة محام  عبریمكن إنشاء ودائع ذوي االحتیاجات الخاصة 
 www.thearcofnova.orgالمحامین في دلیل مزودي الخدمات على 

أو من خالل مظلة ودیعة تدیرھا منظمة غیر ساعیة للربح على 
www.thearcofnovatrust.org.   

 
ألي من الخیارین، یجب علیك دفع رسوم إلنشاء الودیعة، وربما أیضاً 

 The Arc ofرنامج الودائع من مؤسسة إلدارة األموال.  ال یتطلب ب
Northern Virginia  أدنى لإلیداع. اً حد 

 
 استخدامات أموال ودائع ذوي االحتیاجات الخاصة

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

من ذلك، یتم صرفھا عادة ألطراف ثالثة تقدم السلع  للخطر.  وبدالً 
والخدمات الستخدامھا والتمتع بھا من قبل المستفید.  ویمكن استخدام 
أموال الودائع في مجموعة متنوعة من النفقات المعززة للحیاة دون 

المساس بأھلیة الشخص ذي اإلعاقة للحصول على مخصصات حكومیة. 
 وفیما یلي بعض األمثلة:

 
 تعلیم والدروس الخصوصیةال •
 النفقات الطبیة والخاصة باألسنان من المال الخاص •
 )االنتقاالت (بما في ذلك شراء سیارة •
 صیانة المركبات، التأمین على السیارات •
 مواد للھوایة أو النشاط الترفیھي •
 الرحالت، واإلجازات، والفنادق، وتذاكر الطیران •
 الترفیھ مثل األفالم أو األلعاب •
 الحواسیب أو شرائط الفیدیو أو األثاث أو اإللكترونیات •
 التدریب الریاضي أو المسابقات •
 االحتیاجات الغذائیة الخاصة •
 المالبس •
تكالیف السكن (على الرغم من أن ھذا قد یقلل من مخصصات دخل  •

 الضمان التكمیلي)
 والقائمة تشمل الكثیر! •

 
  

http://www.thearcofnova.org/
http://www.thearcofnova.org/
http://www.thearcofnovatrust.org/
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 العمل كأمین على الودیعة
ھو الشخص الذي یشرف على أصول الودیعة ویدیر  األمین على الودیعة

أحكامھا؛ بما في ذلك االستثمار، وإعداد التقاریر الحسابیة والضریبیة، 
 The Arc ofوكتابة الشیكات، والصرف. أمین ودائع مؤسسة 

Northern Virginia  ھو شركةKey Private Bank  في حین أن
عمالء الیومیة.  والمشورة تدیر الودائع وتوفر شئون ال  The Arcمؤسسة 

القانونیة واالستثماریة المھنیة ھامة بالنسبة لألمناء الذین یدیرون ودائع 
 ذوي االحتیاجات الخاصة بأنفسھم.

 
 The Arc ofبالنسبة للودائع التي تم إنشائھا باالستعانة بمؤسسة 

Northern Virginia  فإن األسرة والمستفید ال یتحمالن عبء إدارة ،
ھذه الودیعة.  یقوم موظفو الودائع بجمیع المھام اإلداریة وشئون العمالء، 

 بمعالجة كافة الواجبات االئتمانیة واالستثماریة.    Key Bankوتقوم 
 

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

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

 
لمعرفة المزید عن ودیعة ذوي االحتیاجات الخاصة من مؤسسة 

The Arc of Northern Virginia اتصل بتیا مارسیلي، مدیر ،
حتیاجات الخاصة للحصول على استشارة مجانیة من ودائع ذوي اال

أو عبر الموقع االلكتروني  tmarsili@thearcofnova.orgخالل 
an-http://thearcofnovatrust.org/make-على 

appointment/ 
 

 )ABLEحسابات قانون تحقیق تجربة حیاة أفضل (
ھي أداة إضافیة یمكن استخدامھا لبعض األشخاص  ABLEإن حسابات 

 ذوي اإلعاقة وأسرھم لالدخار للمستقبل مع حمایة مخصصات األھلیة.
 

) الذي سنھ الكونغرس في ABLEیتیح قانون تحقیق تجربة حیاة أفضل (
 للوالیات إنشاء حسابات ادخار مدفوعة الضرائب   2014أواخر عام 

لبعض األشخاص ذوي اإلعاقة من أجل نفقاتھم المتعلقة باإلعاقة. 
وباإلضافة إلى ذلك، لن تؤخذ ھذه األموال في االعتبار عموماً من أجل 

دوالراً  100,000) (ما یصل إلى SSIبرنامج دخل الضمان التكمیلي (
، وبعض المخصصات الفیدرالیة األخرى التي یتم مدیكیدأمریكیاً)، و

 اختبار األھلیة من أجلھا. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" محل الحاجة إلى ودیعة ذوي ABLEال تحل حسابات "
االحتیاجات الخاصة الممولة من األسرة، ولكن یمكن استخدامھما 

فقط للنفقات  ABLEمعاً. یمكن أن تستخدم األموال في حساب 
تشبھ ودائع الطرف  ABLEالمؤھلة ذات الصلة باإلعاقة. حسابات 

 مدیكیداألول أو الودائع الممولة ذاتیاً في أنھا تتطلب استرداد تأمین 
، زر ABLEعند وفاة المستفید. لمعرفة المزید عن حسابات 

www.ablenlc.org ولفھم أفضل للفروق بین ودائع ذوي االحتیاجات .
، زر صندوق أدوات تأمین مستقبل طفلك على ABLEالخاصة وحسابات 
  موقعنا االلكتروني 

https://thearcofnovatrust.org/content/uploads/sites/16/
-Trusts-Needs-Special-of-Comparison-2016/04/2017

Account.pdf-ABLE-an-with 
 

  

http://www.specialneedsalliance.org/free-trustee-handbook
http://www.specialneedsalliance.org/free-trustee-handbook
mailto:tmarsili@thearcofnova.org
http://thearcofnovatrust.org/make-an-appointment/
http://thearcofnovatrust.org/make-an-appointment/
http://thearcofnovatrust.org/make-an-appointment/
http://www.ablenlc.org/
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 ستمتاع بالوقت: الموارد الترفیھیةاال
 

توجد في جمیع المحلیات الثالث مكاتب للترفیھ العالجي توفر فرصاً 
للترفیھ والتسلیة لألفراد ذوي اإلعاقة سواء خالل السنة الدراسیة أو في 
الصیف. للحصول على دلیل ممتاز لبرامج الترفیھ في شمال فیرجینیا، 

 انظر 
http://www.fcps.edu/dss/osp/prc/resources/packets/doc
uments/AdaptedSportsRecreationResourceGuide2015.

pdf 
 

 إدارات الترفیھ العالجي
 ألكساندریامدینة 

) 703( 746-5422یمكن التواصل مع مكتب الترفیھ العالجي على الرقم 
والنقر على "  http://alexandriava.gov/recreationأو زیارة 

 الترفیھ العالجي" على الیمین.
 

 مقاطعة أرلینغتون
الدارجین ذوي اإلعاقة في لدى مكتب الترفیھ العالجي فصول لألطفال 

، 711الھاتف النصي  )703( 228-4740 عمر الثالثة وأكبر  اتصل على
 .  یمكنك زیارةTRInfo@arlingtonva.usأو 

www.arlingtonva.us/dprذوي اإلعاقة" تحت  ؛ انقر على "األفراد
 "تعال وألعب معنا" على الیسار.

 
 مقاطعة فیرفاكس

، وھو برنامج Early S.M.I.L.Esیوفر مكتب الترفیھ العالجي برنامج 
شھراً وبرنامج  36-15لعب متكامل لألطفال الدارجین في عمر 

S.M.I.L.E سنوات  5-3.، وھو برنامج لعب متكامل لألطفال في عمر
 http://www.fairfaxcounty.gov/ncs/trs/ctya.htm

(703)324-5532 
 

 مقدمو خدمات خاصون
دروساً في التزلج.  KettlerIceplexتوفر صالة  تعلم التزلج المكیف. 

 أو زر )571( 224-0555اتصل على 
http://www.kettlercapitalsiceplex.com 

 
 Jhoon Rhee Tae Kwon Do) لدى معھد 18-4(فنون قتالیة مكیفة 

فصول من المبتدئین وحتى المتمرسین لتحسین مھارات الحركة والتنسیق 
، أو زر )703( 532-7433والتركیز والسیطرة على النفس. اتصل على 

arts-martial-http://arlingtonkicks.com/adaptive  لمزید من
 المعلومات. 

 
.  فصول دراما وحركة لألطفال والبالغین ذوي ArtStream مؤسسة

نغتون، فیرجینیا . اإلعاقة.  الفصول في سیلفر سبرینغ، ماریالند، وأرلی
stream.org-http://www.art  301( 565-4567أو اتصل على( 

 
 
 
 
 
  

مركز لیاقة بدنیة مكیفة لألطفال مع  .Lifechanging Fitness مركز
التركیز على األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین عامین وأكبر. كما یقدم 

 www.lcfkids.com دروساً في ركوب الدراجات. زر
 

  Little League Baseball/Challenger League برنامج
یوفر ھذا البرنامج الذي یدیره المتطوعون فرصة عاماً.   22-5األعمار 

، والذي Majors 1للعب الكرة، مع العبین تم تشكیھم كفریق مع العب 
 یعمل كرفیق. في الربیع والخریف.  ألرلینغتون:

5111-(703)351  www.arlingtonlittleleague.org .غفیلدلسبرین ،
1167-331 )571( ,http://springfieldchallenger.org  لفریق

. مایكل كیملیك، www.fairfaxll.com: في فیرفاكس تحدي اإلعاقة
 michael.kimlick@dhs.gov )703( 323-1043 المدیر

 
 عاماً. ھو برنامج لتنمیة المھارات  19-4األعمار  TOPSoccerبرنامج 

 TOPSoccerیدیره المتطوعون.  في الخریف والشتاء والربیع. لبرامج 
 الحالیة في شمال فیرجینیا، زر

http://www.vysa.com/programs/34617/34707.html 
 

یركز على األنشطة الترفیھیة الھامة للنمو  Young Athletes برنامج
من ذوي اإلعاقة من العمر سنوات  7-2العقلي والجسدي لألطفال بین 

 3الرقم الداخلي  )703( 359-4301الذھنیة. فیرونیكا جینینغز 
vjennings@specialolympicsva.org 

athletes-www.specialolympicsva.org/programs/young. 
 

 ركوب الخیل العالجي
 (میدلبورغ) Golden Dreams Ridingز مرك

5800-(540)687  http://www.goldendreamsriding.org 
 

 ! (غریت فولز)Lift Me Upبرنامج 
3833-(703)759  http://www.liftmeup.org 

 
 كلیغ، ماجستیر في العلوم/ معالج مھني مسجل (كلیفتون)میلیسا 

.  تقدم دروساً خاصة في ركوب الخیل العالجي في 815-6683)703(
 منشأتھا الخاصة.

 
(كلیفتون)،  Northern Virginia Therapeutic Ridingبرنامج 
0269-(703)764 www.NVTRP.org 

 
 (ھایماركت) Rainbow Therapeutic Equestrian Centerمركز 
6159-(703)754  http://www.rainbowriding.org 

 
 (ھیرندون) Spirit Open Equestrianبرنامج 

9667-(703)600  ghttp://www.spiritequestrian.or 
 

 Sprout Therapeutic Ridingمركز 
http://sproutcenter.org32T/ 

 

http://www.fcps.edu/dss/osp/prc/resources/packets/documents/AdaptedSportsRecreationResourceGuide2015.pdf
http://www.fcps.edu/dss/osp/prc/resources/packets/documents/AdaptedSportsRecreationResourceGuide2015.pdf
http://www.fcps.edu/dss/osp/prc/resources/packets/documents/AdaptedSportsRecreationResourceGuide2015.pdf
http://alexandriava.gov/recreation
http://alexandriava.gov/recreation
mailto:TRInfo@arlingtonva.us
mailto:TRInfo@arlingtonva.us
http://www.arlingtonva.us/dpr
http://www.fairfaxcounty.gov/ncs/trs/ctya.htm
http://www.kettlercapitalsiceplex.com/
http://arlingtonkicks.com/adaptive-martial-arts
http://www.art-stream.org/
http://www.lcfkids.com/
http://www.lcfkids.com/
http://www.arlingtonlittleleague.org/
http://springfieldchallenger.org/
http://springfieldchallenger.org/
http://www.fairfaxll.com/
http://www.fairfaxll.com/
mailto:michael.kimlick@dhs.gov
mailto:michael.kimlick@dhs.gov
http://www.vysa.com/programs/34617/34707.html
http://www.vysa.com/programs/34617/34707.html
mailto:vjennings@specialolympicsva.org
http://www.specialolympicsva.org/programs/young-athletes
http://www.goldendreamsriding.org/
http://www.liftmeup.org/
http://www.nvtrp.org/
http://www.rainbowriding.org/
http://www.spiritequestrian.org/
http://sproutcenter.org/
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العثور على رعایة: خیارات الرعایة النھاریة 
 والمؤقتة

 
 رعایة األطفال

 
 بشمال فیرجینا  Easter Seals Child Developmentمركز 

-http://www.easterseals.com/DCMDVA/our
-development-services/child-programs/childrens

of.html-center  6یقدم مركزاً للتعلیم المبكر الشامل من سن 
 سنوات. 6 -أسابیع 

Hunton Ave., Falls Church, VA 300 
5353-534-703 

 
رعایة األطفال وغیرھا من الموارد لألفراد ذوي  Care.com موقع

 االحتیاجات الخاصة.
www.care.com 

 
 الرعایة المؤقتة

 
McLean Bible Access Ministries 

https://www.mcleanbible.org/connect/access?field_ca
mpus_tid=1 توفر رعایة مؤقتة لألطفال  

ل سنة أیام الجمعة والسبت من خال 15-2الذین تتراوح أعمارھم بین 
الخاص بھا.  كما یقدمون  Breakout and Breakawayبرنامج 
لألطفال الذین لدیھم إخوة وأخوات من ذوي  Siblings Onlyبرنامج 

 االحتیاجات الخاصة.
 

Jill’s House 
www.jillshouse.org 

 17-6تتراوح أعمارھم بین یقدم خدمات رعایة مؤقتة لیلیة لألطفال الذین 
 سنة.

9011 Leesburg Pike, Vienna 
5660-639-703 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.easterseals.com/DCMDVA/our-programs/childrens-services/child-development-center-of.html
http://www.easterseals.com/DCMDVA/our-programs/childrens-services/child-development-center-of.html
http://www.easterseals.com/DCMDVA/our-programs/childrens-services/child-development-center-of.html
http://www.care.com/
https://www.mcleanbible.org/connect/access?field_campus_tid=1
https://www.mcleanbible.org/connect/access?field_campus_tid=1
http://www.jillshouse.org/
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إیجاد الدعم: معلومات ومجموعات دعم ألولیاء 
 األمور

 
 ) PRCمراكز موارد أولیاء األمور (
 العامةبمدارس أرلینغتون مراكز موارد أولیاء األمور 

 مركز سیفاكس األكادیمي في سیكویا بالزا
  Washington Blvd., Suite 1582110 

Arlington, VA 22204 
7239-228 )703( 

www.apsva.us/prc 
 

 ألكساندریابمدینة مراكز موارد أولیاء األمور 
  التربیة الخاصةمركز آن أر. لیبنیك لموارد 

 لألسر
-http://www.acps.k12.va.us/curriculum/special32T

education/prc/ 
 مجمع میني ھاوارد  -مدرسة تي سي ویلیامز الثانویة 

22302 West Braddock Road, Room 134  Alexandria, VA 
824-0129 (703) 

البرید اإللكتروني:   لالتصال:  جانیت ریز
janet.reese@acps.k12.va.us 

  
 بمدارس مقاطعة فیرفاكس العامةمراكز موارد أولیاء األمور 

2334 Gallows Road, Room 105 
Dunn Loring, VA 22315 

)703(204-3941 
prc@fcps.edu 

www.fcps.edu/dss/osp/prc 
 

 جماعات المناصرة المحلیة 
 The Arc of Northern Virginia مؤسسة

)703(208-1119 
 

 The Arc of Virginia مؤسسة
الموارد والمعلومات المتعلقة بخدمات التدخل   New Pathیوفر برنامج 

 المبكر.
path.thearcofnova.org-https://www.new 

 
 (ASANV( فرع شمال فیرجینیا -جمعیة التوحد األمریكیة 

8444-03)495(7 http://www.asnv.org  
 

 التوحد / االضطرابات النمائیة الشاملة / متالزمة أسبرجر
http://www.firstsigns.org/screening/DSM4.htm 

 
 العمى وضعف البصر

 إدارة المكفوفین وضعاف البصر
Azalea Avenue 397 

Richmond, VA 23227-3623 
 )804(371-3140أو  )800(2155-622

www.vdbvi.org 
 المكتب اإلقلیمي بفیرفاكس:

 إدارة المكفوفین وضعاف البصر
Fairfax Blvd, Suite 502 11150 

Fairfax, VA 22030-5066 
 رقم المكتب اإلقلیمي  )703( 1100-359

 
 اإلصابات الدماغیةشركة خدمات 

www.braininjurysvcs.org 
 

CHADD   األطفال والبالغین الذین یعانون من نقص االنتباه/ اضطراب)
 فرط الحركة) في شمال فیرجینیا

www.novachadd.org 
 

 )DSANV( داون في شمال فیرجینیاجمعیة متالزمة 
7129-., (703)621www.dsanv.org 

 
 مؤسسة التوعیة بأنبوب التغذیة

http://www.feedingtubeawareness.com 
 *متاحة أیضاً على موقع الفیسبوك

 
NVRC  معیة شمال فرجینیا للصم وضعاف السمع)(ج 

www.nvrc.org  أوinfo@nvrc.org 
 رسوم عضویة. 

 
 Preemies Today منظمة

www.preemiestoday.org. 
 العمود الفقري في منطقة العاصمة الوطنیةجمعیة انشقاق 

www.sbanca.com 
4900-455 )703( 

 
 (عیوب القلب الخلقیة) Little Heartsمنظمة 

www.littlehearts.org  أوwww.mendedlittlehearts.org 
 

 جمعیة فرجینیا ألولیاء أمور األطفال ذوي اإلعاقة البصریة
www.vaapvi.org 

 
 (الشفة المشقوقة/ الحنك المشقوق) Virginia Smilesمنظمة 

smiles.org-www.virginia 
 
 

http://www.apsva.us/prc
http://www.acps.k12.va.us/curriculum/special-education/prc/
http://www.acps.k12.va.us/curriculum/special-education/prc/
mailto:janet.reese@acps.k12.va.us
mailto:prc@fcps.edu
mailto:Gail.Holloman@fcps.edu
mailto:Gail.Holloman@fcps.edu
https://www.new-path.thearcofnova.org/
http://www.asnv.org/
http://www.firstsigns.org/screening/DSM4.htm
http://www.vdbvi.org/
http://www.braininjurysvcs.org/
http://www.novachadd.org/
http://www.dsanv.org/
http://www.feedingtubeawareness.org/
http://www.nvrc.org/
mailto:info@nvrc.org
mailto:info@nvrc.org
http://www.preemiestoday.org/
http://www.sbanca.com/
http://www.littlehearts.org/
http://www.mendedlittlehearts.org/
http://www.mendedlittlehearts.org/
http://www.vaapvi.org/
http://www.virginia-smiles.org/
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 مجموعات دعم أولیاء األمور المحلیة/ القوائم البریدیة االلكترونیة
لقائمة بمجموعات دعم أولیاء األمور (مرتبة حسب اإلعاقة/ المشكلة 

 الطبیة) التي تجتمع في فیرجینیا، اطلع على 
http://www.peatc.org/peatc.cgim?template=parent_re

sources.support 
 

 ) في أرلینغتون ADHDنقص االنتباه/ اضطراب فرط الحركة (
القائمة البریدیة االلكترونیة تفتح فقط ألولیاء أمور الطالب الذین یعانون 

   من نقص االنتباه/ اضطراب فرط الحركة
http://health.dir.groups.yahoo.com/group/ArlingtonAD

HD 
 

 نغتونمجموعة التوحد في أرلی
قائمة بریدیة الكترونیة لمجموعة دعم أولیاء األمور ومعلومات عن 

 التوحد.  االتصال بدونا بودواي على
donnabudway@aol.com 

 
 في أرلینغتون AS ISمجموعة 

 23-3مجموعة دعم لألسر التي لدیھا أطفال تتراوح أعمارھم بین 
ین یعانون من متالزمة أسبرجر، والتوحد ذو األداء الوظیفي سنة الذ

 العالي، وصعوبات التعلم غیر اللفظیة. 
info@aspergersyndrome.org 

http://www.aspergersyndrome.org/ 
 

 )SEPTAفي أرلینغتون ( التربیة الخاصةجمعیة أولیاء أمور ومعلمین 
www.arlingtonsepta.org 

 
 Dulles Moms منظمة

www.dullesmoms.com 
ي بھا أفراد من ذوي فرص لألنشطة االجتماعیة وأنشطة الدعم لألسر الت

 االحتیاجات الخاصة
 

 فقدان السمع
subscribe@yahoogroups.com-kidswithhearingloss 

 
 مركز الجالیة الیھودیة في شمال فرجینیا

gwww.jccnv.or  703( 537-3040أو( 
 

 )JSSAوكالة الخدمات االجتماعیة الیھودیة (
7918-896 )703( 

www.jssa.org 
 تدریب ومناصرة ومجموعات دعم أولیاء األمور

 
مجموعات دعم أولیاء أمور األطفال الذین یعانون من متالزمة أسبرجر 

 األداء الوظیفي العالي بمنطقة العاصمة الوطنیة ووالتوحد ذ
 aspergers_nca@hotmail.com� )703(430-3519 بام إسكوبار

www.autismva.org 
 
 

 )NVPOM(منظمة شمال فیرجینیا ألولیاء أمور األطفال التوائم 

membership@nvpom.com 
www.nvpom.com 

  Parent2Parent اجتماعات منظمة
julieandjoanne@gmail.com 

www.ptpofva.wordpress.com 
 

 أولیاء أمور األطفال المتوحدین في شمال فیرجینیا 
nova.org-www.poac 

 Parent Education Advocacy Training Center مؤسسة
www.peatc.org(PEATC) . 

 االلكتروني Special Needs Kids Infoموقع 
www.specialneedskidsinfo.com 

 
 الوكاالت الفیدرالیة

 !Birth to 5 :Watch Me Thriveبرنامج 
-health-https://www.acf.hhs.gov/ecd/child

thrive-me-development/watch 
 

 التربیة الخاصةقانون 
 دلیل أولیاء األمور للتعلیم الخاص

http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parent
s_guide.pdf 

 
والمناصرة  التربیة الخاصةمصدر مرموق للرأي القانوني بشأن قضایا 

 التعلیمیة:
 Wrightslaw :Special  رایت، بیتر دبلیو دي. وبامیال دار رایت.

Education Lawالطبعة الثانیة ، 
 

 Wrightslaw :Fromرایت، بیتر دبلیو دي. وبامیال دار رایت. 
Emotions to Advocacyالطبعة الثانیة ، 

 
 المعلومات األكثر تفصیالً متاحة أیضاً على االنترنت على:

www.Wrightslaw.com 
 

  

http://www.peatc.org/peatc.cgim?template=parent_resources.support
http://www.peatc.org/peatc.cgim?template=parent_resources.support
http://health.dir.groups.yahoo.com/group/ArlingtonADHD
http://health.dir.groups.yahoo.com/group/ArlingtonADHD
mailto:donnabudway@aol.com
mailto:info@aspergersyndrome.org
http://www.aspergersyndrome.org/
http://www.arlingtonsepta.org/
http://www.dullesmoms.com/
mailto:kidswithhearingloss-subscribe%40yahoogroups.com
http://www.jccnv.org/
http://www.jssa.org/
mailto:aspergers_nca@hotmail.com
mailto:aspergers_nca@hotmail.com
http://www.autismva.org/
mailto:membership@nvpom.com
http://www.nvpom.com/
mailto:julieandjoanne@gmail.com
http://www.ptpofva.wordpress.com/
http://www.poac-nova.org/
http://www.peatc.org/
http://www.specialneedskidsinfo.com/
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
https://www.acf.hhs.gov/ecd/child-health-development/watch-me-thrive
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.pdf
http://www.doe.virginia.gov/special_ed/parents/parents_guide.pdf
http://www.wrightslaw.com/
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 إیجاد الدعم:  الموارد على شبكة اإلنترنت
 

 التطبیقات
OnePlaceforSpecialNeeds.com 

http://www.oneplaceforspecialneeds.com/main/library
_special_needs_apps.html 

 
 ألعاب عالج النطق لألطفال:

-and-http://www.speechbuddy.com/blog/games32T

resources-therapy-speech-online-free-tivities/6ac/ 
 

 المدونات
 :The Speech Mamaمدونة 

http://www.thespeechmama.com32T/ 
 

على موقع  Our Adventures with Down Syndromeمجموعة 
الفیسبوك: 

https://www.facebook.com/groups/ouradventures32T/ 
 

 / :us-http://www.dseusa.org/enDown’s Ed USAمنظمة 
 

 مجالت على اإلنترنت
 اإللكترونیة Complex Childمجلة 

http://www.complexchild.com 
 *متاحة أیضاً على موقع الفیسبوك

 
  Parenting Special Needs مجلة

http://parentingspecialneeds.org 
 *متاحة أیضاً على موقع الفیسبوك

 
 Parenting Children with Special Needs مجلة

http://pcwsn.com 
 *متاحة أیضاً على موقع الفیسبوك

 
 معدات التكیف 

http://www.adaptivemall.com32T/ 
 

http://www.especialneeds.com32T/ 
 

http://tadpoleadaptive.com32T/ 
 

http://funandfunction.com32T/ 
 

http://enablingdevices.com 
 

http://www.childrite.com32T/ 
 

 :Toys R’ Usدلیل ذوي االحتیاجات الخاصة من 
http://www.toysrus.com/shop/index.jsp?categoryId=32

61680 
inc.com-http://www.rep32T/     مقدم خدمات محلي للمعدات الطبیة)

 المتینة)
 

http://www.orthoticsolutions.com32T/ 
 

http://www.hiphelpers.com/index.htm 
 

  

http://www.oneplaceforspecialneeds.com/main/library_special_needs_apps.html
http://www.oneplaceforspecialneeds.com/main/library_special_needs_apps.html
http://www.speechbuddy.com/blog/games-and-activities/6-free-online-speech-therapy-resources/
http://www.speechbuddy.com/blog/games-and-activities/6-free-online-speech-therapy-resources/
http://www.thespeechmama.com/
https://www.facebook.com/groups/ouradventures/
http://www.dseusa.org/en-us/
http://www.dseusa.org/en-us/
http://www.complexchild.com/
http://parentingspecialneeds.org/
http://pcwsn.com/
http://www.adaptivemall.com/
http://www.especialneeds.com/
http://tadpoleadaptive.com/
http://funandfunction.com/
http://enablingdevices.com/
http://www.childrite.com/
http://www.toysrus.com/shop/index.jsp?categoryId=3261680
http://www.toysrus.com/shop/index.jsp?categoryId=3261680
http://www.rep-inc.com/
http://www.orthoticsolutions.com/
http://www.hiphelpers.com/index.htm
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 إیجاد الدعم:  لألسر العسكریة
 

 للتدخل المبكر خصیصاً:
HYPERLINK 

"http://apps.militaryonesource.mil/MOS/f?p=EFMP_DI
http://RECTORY:HOME:0::::EKMT:37.30.20.0.0.0.0.0.0"

apps.militaryonesource.mil/MOS/f?p=EFMP_DIRECTO
RY:HOME:0::::EKMT:37.30.20.0.0.0.0.0.0 

 
 من فورت بلفویر Exceptional Family Memberبرنامج 

www.fbch.capmed.mil/patients/efmp.aspx 
 Exceptional Family Memberمنسق برنامج 

1054-231)571( 
 

 U.S. Marine Corps Exceptional Family Memberبرنامج 
Program (EFMP( 

المساعدة إلى األسر العسكریة التي بھا أفراد من ذوي  EFMPیقدم 
 www.mccscp.comlefmpاالحتیاجات االستثنائیة. 

5363-725)760(  
 

 إیجاد خدمات الدعم اإلضافیة بما في ذلك:
 

 المحامین ذوي الخبرة في التخطیط لذوي االحتیاجات الخاصة،
 مقدمي الرعایة، تعدیالت المنزل، وأكثر من ذلك بكثیر!

 
 The Arc of Northernراجع دلیل مقدمي الخدمات من مؤسسة 

Virginia  على الرابطhttps://thearcofnova.org/directory32T/ 
 
 
 

  

http://www.fbch.capmed.mil/patients/efmp.aspx
http://www.mccscp.comlefmp/
http://www.mccscp.comlefmp/
https://thearcofnova.org/directory/
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 شكر وتقدیر
 

تمكنا من وضع دلیل "بدء الحیاة..." من خالل مساھمات أولیاء األمور 
والمھنیین المكرسین لمساعدة األطفال الصغار ذوي اإلعاقة في الحصول 

 لحیاة.  على أفضل بدایة ممكنة في ا
 

 مجموعة عمل التدخل المبكر/ برنامج 
Transition POINTS 

 كیسي كارد
 ولي أمر وعضو مجلس اإلدارة

 The Arc of Northern Virginiaمؤسسة 
 

 بیانكا كولینز
 معلمة تعلیم خاص

 عضو مجلس إدارة سابق، مؤسسة 
  The Arc of Northern Virginia 

 
 إیرین كرویل

 The Arc of Virginiaموظفة سابقة، مؤسسة 
 

 روبن كراولي
 في آلكساندریا  Infant & Toddler Connectionنظام 

Robin.crawley@alexandriava.gov 
3387-746 )703( 

 
 لیا دافیدسون

 ) في أرلینغتونParent-Infant Education Program (PIEبرنامج 
ldavidson@arlingtonva.us 

1630-228 )703( 
 

 مارغریت جونز
 مشرف برنامج سابق

 في أرلینغتون  Infant & Toddler Connectionنظام 
 

 براندي نانیني
 ولي أمر وعضو مجلس إدارة سابق، 

 The Arc of Northern Virginiaمؤسسة   
 

 یبس،آالن فیل
-في فیرفاكس Infant & Toddler Connectionمدیر سابق، نظام 

 فولز تشرتش
 

 سوزان سیغلر
 مدیر
 فولز تشرتش-في فیرفاكس Infant & Toddler Connectionنظام 

Susan.Sigler@fairfaxcounty.gov 
7164-246 )703( 

 

 اإلنتاج
 ستیفاني سامبسون
 الكاتب والمحرر

 Transition POINTSالرئیس السابق، لجنة 
 The Arc of Northern Virginiaمؤسسة 

sampsonstephanie5@gmail.com 
 

 دیان مونیغ
 المحرر المساھم/ منسق اتصال الموظفین

 The Arc of Northern Virginiaمؤسسة 
dmonnig@thearcofnova.org 

 

mailto:Robin.crawley@alexandriava.gov
mailto:ldavidson@arlingtonva.us
mailto:Susan.Sigler@fairfaxcounty.gov
mailto:sampsonstephanie5@gmail.com
mailto:dmonnig@thearcofnova.org
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