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 1 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ، قسم التدخل المبكر وخدمات التعلیم الخاص © 

 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند   2019© 

یُرجى  . المبكر وخدمات التعلیم الخاص  المساعد بالوالیة، قسم التدخل صدر ھذا الدلیل تحت إشراف مارسیل إي فرانكزوسكي، المشرف 
لطلب أي إذن ألي   . إدراج وزارة التعلیم بوالیة ماریالند قسم التدخل المبكر وخدمات التعلیم الخاص كمرجع في أي نسخة من ھذه المعلومات

وزارة التعلیم بوالیة   : صال بـقانون حقوق النسخ، یمكن االت حسبما یُفھم من المصطلح في" االستخدام العادل"استخدام غیر مدرج بفئة 
-West Baltimore Street, Baltimore, Maryland 21201, 410-767 200ماریالند، قسم التدخل المبكر وخدمات التعلیم الخاص، 

  مكالمة صوتیة 0249

اقة أو  ألصل القومي أو الدین أو اإلعاللون أو الجنس أو العمر أو اال تمیز وزارة التعلیم بوالیة ماریالند بین األشخاص على أساس العرق أو 
افة  التوجھ الجنسي فیما یتعلق باألمور التي تؤثر على العمل أو في إتاحة الوصول للبرامج واألنشطة كما تتیح إمكانیة الوصول المتكافئ لكش

،  بمسؤول شؤون العدالة بالوكالةیاسة الوزارة، برجاء االتصال ألي استفسارات تتعلق بس . األوالد ومجموعات الشباب المحددین اآلخرین
 West Baltimore 200مكتب ضمان العدالة واالمتثال، مكتب نائب مشرف الوالیة للتمویل واإلدارة، وزارة التعلیم بوالیة ماریالند، 

Street, Baltimore, Maryland 21201-2595, 410-767-0433 voice, 410-767-0431 fax, 410-333-6442   لتواصل
 . واصل نصيف تھات/ الصم

 سالمون . بروفیسور كارن ب
 مشرفة المدارس بالوالیة 

 
 عمید جنرال وارنر آي سومبتر، الوالیات المتحدة، متقاعد 

 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند , رئیس مجلس إدارة التعلیم
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 استخدام ھذا الدلیل  كیفیة

أولیاء  / اإلعاقة التابع لوزارة التعلیم بوالیة ماریالند معلومات للطالب، اآلباءي للمرحلة الثانویة لألفراد ذوي خطیط االنتقالیقدم دلیل الت
على الرغم من أن األھداف االنتقالیة ستكون مختلفة بین كل طالب وآخر وفقًا   . االنتقالیةوالمعلمین والوكاالت المجتمعیة بشأن العملیة األمور 

بشأن متطلبات العملیة االنتقالیة في ظل قانون األفراد ذوي اإلعاقة  " األولیة"تیاجاتھ الفردیة، إال أن ھذا الدلیل سیقدم لكم المعلومات الح
  . ى بھا من أجل الوصول إلى نتیجة إیجابیةباإلضافة إلى االستراتیجیات والمصادر الموص

  : التالیةسیقدم لكم الدلیل معلومات تفصیلیة عن الموضوعات  

 )الذي یؤدي إلى التوظیف أو نتائج مرحلة التعلیم ما بعد الثانوي وفقًا لقانون األفراد ذوي اإلعاقة( التخطیط االنتقالي  ●

 األدوار ومشاركة الشركاء  ●
  . بدبلومة المدارس الثانویة بماریالند وشھادة إتمام برنامج المدارس الثانویة بمار الند شروط االلتحاق  ●
 ) المعروف سابقًا باسم مستند الخروج الخاص بوالیة ماریالند(یالند لوالیة مار  مخلص األداء  ●

 االستحقاقات مقابل األھلیة  ●
  سن الُرشد ●
  وكاالت خدمة البالغین في ماریالند ●

 ) DORS(التأھیل قسم خدمات إعادة   .1
 ) DDA(إدارة إعاقات النمو  .2
 ) BHA(إدارة الصحة السلوكیة  .3
 قسم تنمیة القوى العاملة وتعلیم الكبار  -ئح وزارة العمل والتراخیص واللوا .4

 المزایا  ●
 خدمات دعم اإلعاقة / مرحلة التعلیم ما بعد الثانوي  ●
 السفر  / تدریب على وسائل االنتقال ●
 الرعایة الصحیة  ●
 يالوصول المجتمع ●

 التسلیة  / الترفیھ .1
 الوصایة  .2
 األمن االجتماعي .3
 عقاريالتخطیط ال / صنادیق االحتیاجات الخاصة  / التخطیط المالي .4

 الربط بالوكاالت  : العملیة االنتقالیة ●

 جداول زمنیة موصى بھا  : الملحق أ

 خدمات دعم اإلعاقة  / األسئلة المتكررة عن تعلیم ما بعد المرحلة الثانویة   : الملحق ب

 الموارد  / المجموعات المحددة : الملحق ج

  المصطلحات والمفردات التي تستخدم بصورة متكررة : الملحق د
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 االنتقالي؟ لتخطیط  ما ھو ا 

التابع لوزارة التعلیم بوالیة ماریالند على انتقال األفراد ذوي اإلعاقة    دلیل التخطیط االنتقالي للمرحلة الثانویة بوالیة ماریالند لألفراد ذوي اإلعاقة یركز 
ن األنشطة والخدمات االنتقالیة للمدارس الثانویة ھو أ وأحد المكونات الرئیسیة في التخطیط االنتقالي  . من المدرسة إلى مرحلة ما بعد التعلیم الثانوي

وكي یستطیع الطالب الخروج بنجاح من المرحلة الثانویة وھم مستعدون لاللتحاق بالكلیة   . التسلسلیة تركز على الفرد وینشأ عنھا برنامج التعلیم الفردي
خطیط االنتقالي وتوصیل الخدمات االنتقالیة خالل العام الذي تم  في ماریالند، یبدأ الت . والحیاة المھنیة ومجابھة المجتمع، یكون التخطیط المبكر أمًرا ھاًما 

  . عاًما 14فیھ تطبیق برنامج التعلیم الفردي ولذي یبلغ الطالب فیھ 

  ل ذوي اإلعاقة بما یضمنضمان توافر تعلیم حكومي مناسب ومجاني لجمیع األطفا"یصرح قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة بأن الھدف من التشریع ھو 
ویشدد القانون على   ."تصمیم برامج التعلیم الخاص والخدمات ذات الصلة بما یلبي احتیاجاتھم الفریدة وإلعدادھم لوظائف أكثر والعیش حیاة مستقلة

یجب توفیر  . ثانویةتائج ما بعد المرحلة الالحاجة ألن یعمل المعلمون واآلباء والوكاالت المجتمعیة معًا لدعم الطالب أثناء عملھ على تحقیق أھداف ون
 . الخدمات االنتقالیة لمساعدة الطالب في تحصیل المھارات الضروریة للوصول إلى أھدافھ ما بعد المرحلة الثانویة

 : إلعاقة والتيالخدمات االنتقالیة على أنھا مجموعة منسقة من األنشطة للطالب ذو ا 2004یُعّرف قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة لعام 

لتكون ضمن عملیة تركز على النتائج وتركز على تحسین االنجازات األكادیمیة والوظیفیة للفرد ذو اإلعاقة لتسھیل انتقالھ من  صممت  ●
لة  األنشطة المدرسیة إلى األنشطة ما بعد المدرسیة، بما في ذلك التعلیم ما بعد المرحلة الثانویة، والتعلیم المھني والوظائف المتكام 

 وتعلیم الكبار وخدمات الكبار والعیش المستقل أو المشاركة المجتمعیة، والتعلیم المستمر 

  تعتمدعلى االحتیاجات الفردیة، مع األخذ في االعتبار نقاط القوة والتفضیالت والمصالح ●

بالغین  علق بحیاة ومعیشة الصممت لتضمن التعلیمات والخدمات ذات الصلة والتجارب المجتمعیة وتطویر الوظائف وأھداف أخرى تت ●
 . بعد التخرج من المدرسة واكتساب مھارات الحیاة الیومیة حیثما أمكن وتقییم مھني وظیفي
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 التخطیط االنتقالي 
التخطیط   یتضمن ذلك  . إن الھدف من التخطیط االنتقالي ھو دعم الطالب ذوي اإلعاقة في مستوى تقدمھم بالمدرسة واالستعداد للحیاة في عالم البالغین

  : یمكن أن تجمع أنشطة البالغین بین أي مما یلي . لاللتحاق بالكلیة والعمل ووسائل النقل وتدابیر المعیشة والرعایة الصحیة والحیاة الیومیة

  تقریر المصیر والمناصرة الذاتیة ●
  المشاركة المجتمعیة ●
  التعلیم ما بعد الثانوي ●
  التدریب على الوظائف ●
 الوظائف التنافسیة ●
  المستقلعیش لا ●
  االرتباط بخدمات البالغین ●

ویبدأ التخطیط االنتقالي   . مع التوعیة بالحیاة المھنیة وأنشطة االستكشاف االبتدائیةیبدأ التخطیط االنتقالي لمستقبل الطالب في وقت مبكر منذ المرحلة 
وبدعم من اآلباء   . ؤدي إلى تطویر برنامج التعلیم الفرديویا عامً  14الرسمي عبر عملیة برنامج التعلیم الفردي الذي یبدأ مع بلوغ الطالب عمر 

لثانویة في مجاالت التوظیف والتعلیم ما بعد الثانوي أو التدریب على وظیفة والعیش المستقل إذا كان  ل  والمعلمین، یحدد الطالب أھدافھم لما بعد المرحلة
  . ة على نتائج التقییمات االنتقالیة المالئمة للعمر ثانویتعتمد ھذه األھداف الخاصة بما بعد المرحلة ال . ذلك مالئًما

  ما سبب الحاجة إلى خطة انتقالیة؟

بالنسبة  . ینتصمم الخطة االنتقالیة لضمان أن یتم تزوید الطالب بالمھارات والخدمات الضروریة لالنتقال السلس من الحیاة المدرسیة إلى حیاة البالغ
دي، تقدم أنظمة المدارس الحكومیة والمدارس غیر الحكومیة دعًما تربویًا قد یتضمن تكنولوجیا تعاونیة وتدریبًا على  ر فللطالب الخاضعین لبرنامج تعلیم 

عند خروج الطالب من المدرسة   . الوظائف ومساعدة شخصیة وأنواع أخرى من الدعم الذي یعتبر ضروریًا من قبل فریق برنامج التعلیم الفردي
  )راجع قسم التأھیل واالستحقاق( . وسائل الدعم ھذه تلقائیًا حتى ولو كانت متاحة خالل أعوام الدراسة یتم تقدیم  لن الثانویة، 

   ما الذي یتضمنھ التخطیط االنتقالي؟
والتعلیم  والتدریب تحدث عملیة التخطیط االنتقالي حین یحدد الطالب الخاضعین لبرنامج تعلیم فردي ما سیفعلونھ بعد التخرج والتفكیر في المھارات 

 : كما یتضمن أیًضا . أو الموارد الالزمة لھم للوصول لھذه األھداف/ و

 . تحدید وكاالت خدمة البالغین المالئمة والتقدم بطلب لھا ●
 . جمع المستندات الالزمة من أجل االلتحاق بالكلیات في المستقبل أوالتقدم ألصحاب األعمال أو مقدمي الخدمات ●
 عم المطلوبة ربیة ووسائل الداالنتقالیة التدتحدید األنشطة  ●
  . لتمكین الطالب من تحقیق أھدافھ بصورة معقولة  ●

 متى یبدأ التخطیط للمرحلة االنتقالیة؟ 
ضمن في ھذا الوقت یجب وضع خطة انتقالیة رسمیة تت . عاًما إن لم یكن قبل ذلك 14یبدأ التخطیط للمرحلة االنتقالیة في العام الذي یبلغ فیھ الطالب 

قد یبدو ذلك مرحلة مبكرة للغایة، إال أن   . ة الثانویة والخدمات االنتقالیة وإدراج ھذه الخطة في برنامج التعلیم الفرديب ما بعد المرحلأھداف الطال
ھم بعد مرحلة  التخطیط بعنایة أمر ضروري إذا كان سیتوجب على الطالب اكتساب المھارات والخبرات الضروریة التي تساعدھم على تحقیق أھداف

 بدء التخطیط االنتقالي في عمر الرابعة عشر یمنح الطالب الوقت الستكشاف خیارات أھدافھ ما بعد المرحلة الثانویة وتعدیلھا أو تغییرھا . تعلیم الثانوي ال
:  مثلبعد المرحلة الثانویة  خدمات ووسائل الدعم لماكما ستمنحھ الوقت أیًضا للتقدم بطلب الحصول على  . بناء على التجارب االنتقالیة والمعرفة المكتسبة

  . رىوسائل الدعم األكادیمیة بالكلیة والتدریب على الوظائف والمساعدة في الرعایة الشخصیة والحصول على إسكان مدعوم أو خدمات الكبار األخ
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 األدوار ومشاركة الشركاء
ر من األھمیة الخاص بتحدید أھداف ما  حقیق األھداف المحددة بنفس القداالنتقالیة ومساعدة الطالب في تیتمتع أصحاب الشأن الذین یمكنھم دعم العملیة  

وقد تختلف ھذه األدوار   . سؤولیات مختلفة معدة أدوار وبیجتمع أصحاب المصلحة على طاولة التخطیط االنتقالي مضطلعین  . بعد المرحلة الثانویة
  . المحلیة والمسؤولیات عبر األنظمة المدرسیة

 ات ؤولیالمس/ األدوار  الشریك 

 المشاركة في التخطیط االنتقالي  o الطالب 
o  تحدید نقاط القوة والتحدیات 
o  التعبیر عن االھتمام والتفضیالت 
o تحدید أھداف ما بعد المرحلة الثانویة 
o المشاركة في األنشطة االنتقالیة المحددة في برنامج التعلیم الفردي . 

 یةواجتماعات التخطیط االنتقالي الجماعالمشاركة في برنامج التعلیم الفردي  o ولي األمر / الوالد
o   مشاركة نقاط القوى الخاصة بالطالب واھتماماتھ واحتیاجات الدعم الخاصة بھ مع فریق برنامج التعلیم

 الفردي 
o مساعدة الطالب على الوصول لشركاء انتقالیین آخرین 
o  تأیید أھداف الطالب 
o حتملةل والشبكات للحصول على أي فرص عمل ممشاركة جھات التواص 
o  تقدیم التعلیقات للشركاء االنتقالیین 
o  مراجعة الجدول الزمني للمرحلة االنتقالیة وطلب الدعم حسب الحاجة 

 ولي األمر على التواصل مع الوكاالت المجتمعیة والتابعة للوالیة / الحصول على موافقة الوالد  o النظام المدرسي 
o   ي عند مناقشة العملیة االنتقالیة الشركاء الجتماع مع فریق برنامج التعلیم الفرددعوة 
o  ولي األمر في تقدیم طلب الحصول على خدمات ما بعد التعلیم الثانوي من الوكاالت  / مساعدة اوالد

وإدارة الصحة  , )DDA(إدارة اإلعاقات التنمویة , )DORS(ت إعادة التأھیل قسم خدماالتابعة للوالیة مثل 
 (BHA(السلوكیة

o   تقدیم التعلیمات وخبرات العمل في بیئات العمل األصلیة إذا كانت قد تمت اإلشارة لذلك في برنامج
 . التعلیم الفردي للطالب 

o  د الطالب المؤھلین والطالب المحتمل أن  بشكل تعاوني مع قسم خدمات إعادة التأھیل لضمان تحدی العمل
 . ات االنتقالیة لما قبل التوظیفمن وتلقي الخدیكونوا مؤھلی

o تقدیم الطلب والجدول الزمني   عقد اجتماعات معلوماتیة لآلباء بشأن جوانب التخطیط االنتقالي وعملیة
 . وج من النظام المدرسيابعة للوالیة التي قد تقدم الخدمات للطالب عقب الخر الخاص بھ للوكاالت الت 

o تقدم الطالب وحالتھ بعد الخروج وإعداد تقریر بھذا الشأن  توثیق درجة 

قسم خدمات إعادة التأھیل  
 بماریالند

o حیثما أمكن حضور اجتماعات برنامج التعلیم الفردي  / المشاركة في اجتماعات التخطیط االنتقالي 
o دراستھم الثانویة لوضع خطة فردیة للتوظیف بدء العمل مع الطالب المؤھلین قبل العام األخیر ب 
o   أو التوظیف / تحدید الخدمات الضروریة من أجل عملیة انتقالیة ناجحة نحو التعلیم ما بعد الثانوي و  
o طویر المھني وخدمات التوظیفالتعاقد مع مزودي خدمات إعادة التأھیل المجتمعي لدعم الطالب في الت . 
o 14ھلین الذین تتراوح أعمارھم بین یف لطالب المرحلة الثانویة المؤتقدیم خدمات تدریب ما قبل التوظ-

عاًما في مجاالت االستشارات بشأن االستكشاف الوظیفي والخبرات التعلیمیة المعتمدة على العمل،   22
حصول على فرصة في التعلیم ما بعد الثانوي، والتدریب  تعلیمات بشأن المناصرة الذاتیة، االستشارة لل

 . وزیة في مكان العملعلى الجھ

إدارة إعاقات النمو  
 بماریالند

o  المشاركة في التخطیط االنتقالي 
o   التعاون مع شركاء آخرین بالمرحلة االنتقالیة لضمان وجود المستندات المالئمة للطالب للتأھل للخدمات

 . والوصول إلیھا 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/
https://dda.health.maryland.gov/
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 ات ؤولیالمس/ األدوار  الشریك 

o تقدیم تمویل طویل األجل لألفراد المؤھلین عقب الخروج من المدرسة 
o مع منسق الخدمات المجتمعیة للمساعدة على اجتیاز المرحلة االنتقالیة من المدرسة وصوًال إلى  اقد التع

 . عالم البالغین

مزودي خدمات البالغین،  
مزودي خدمات إعادة  

 التأھیل المجتمعي

o  االنتقالي المشاركة في التخطیط 
o یل بماریالند لتسھیل الحصول على  ابرام اتفاقیات تعاقدیة مع أنظمة المدرسة وقسم خدمات إعادة التأھ

 ة التطور الوظیفي والتدریب الوظیفي قبل وبعد الخروج من المدرسةالخبرات القائمة على العمل وإتاح
o ریالند وإدارة إعاقات النمو لتقدیم  تقدیم الخدمات ووسائل الدعم لعمالء قسم خدمات إعادة التأھیل بما

 . ب الخروج من المرحلة الثانویةالتطور الوظیفي والتدریب على الوظائف عق

الكلیات وبرامج التدریب  
على التعلیم ما بعد  

 المرحلة الثانویة 

o   االنخراط مع الطالب للتعرف على الترتیبات التیسیریة واحتیاجات الدعم بالتعاون مع خدمات دعم
 اإلعاقة في الحرم الجامعي للكلیة 

o جامعي والمناھج الدراسیة والتوظیفإتاحة الوصول والدعم للمشاركة في أنشطة الحرم ال 
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شروط االلتحاق بدبلومة المدارس الثانویة بماریالند وشھادة إتمام برنامج المدارس 
 الثانویة بماریالند 

 دبلومة المدرسة الثانویة بماریالند
 ) COMAR 13A.03.02.09انظر (

 
 : تُمنح دبلومة المدارس الثانویة بماریالند للطالب الذي ●

 
a.  لتحاق واالئتمان والخدمات شروط اال استوفى .  
b.   قد تضع األنظمة المدرسیة المحلیة شروًطا ائتمانیة إضافیة أو تضیف تصدیقات للدبلومة كدافع للطالب للوفاء بالشروط الموضوعة

  . باإلضافة إلى الحدود الدنیا المحددة من قبل الوالیةمحلیًا 
 

:  لمزید من المعلومات، یُرجى زیارة ●
/Testing/GraduationsRequirements2018.pdfhttp://www.marylandpublicschools.org/programs/Documents 

 
 شھادة إتمام برنامج المرحلة الثانویة بماریالند 

 ) COMAR 13A.03.02.09E راجع(

لبون  یجب منح شھادة إتمام برنامج المرحلة الثانویة بماریالند فقط للطالب ذوي اإلعاقة الذین ال یستطیعون الوفاء بشروط الدبلومة ولكنھم ی ●
 : المعاییر التالیة

ھذا البرنامج بواسطة   أو ما یكافئ عمره، ویتم تقریر  8سنوات على األقل بعد الصف  4یلتحق الطالب ببرنامج تعلیمي لمدة  . أ 
نامج التعلیم الفردي وأخذ موافقة والدا الطالب ذو اإلعاقة، حتى یكون لدیھ مھارات مالئمة تمكنھ من دخول عالم العمل  فریق بر 

 : والتصرف بشكل مسؤول كمواطن واالستمتاع بحیاة من االنجازات تتضمن على سبیل المثال ال الحصر 

 عمل مجزي، ●
 المرحلة الثانویة تعلیم وتدریب ما بعد  ●
 وظائف مدعومة  ●
 خدمات أخرى مدمجة بالمجتمع، أو  ●

قبل الیوم األول   21م عمره وسیبلغ عمر سنوات بعد الصف الثامن أو ما یالئ 4أن یكون الطالب قد التحق ببرنامج تعلیمي لمدة  . ب
  . من العام الدراسي التالي

  . ند مرفقة بملخص أداء ماریالند الذي یصف مھارات الطالب یجب أن تكون شھادة إتمام برنامج المرحلة الثانویة بماریال ●

إال بعد بدء العام األخیر للطالب في المرحلة   الثانویة بماریالندلن یتم اتخاذ لقرار النھائي لمنح الطالب ذو اإلعاقة شھادة إتمام برنامج المرحلة  ●
  . الثانویة

  : فیًا شروط التخرج من المدرسة الثانویة إذا كان الطالبقد ال یكون الطالب ذو اإلعاقة اإلدراكیة الملحوظة مستو ●

  مشارًكا في تقییم بدیل یعتمد على معاییر االنجاز األكادیمي البدیل .أ 
  . یتلقى التعلیمات بناء على معاییر االنجاز األكادیمي البدیل عبر المرحلة الثانویةمازال  . ب

االحتفال شھادة إنجاز أو أي   التعلیمي، فیجب أن یصدر النظام المدرسي للطالب في ھذا إذا شارك الطالب في احتفالیة تخرج قبل انھاء برنامجھ  ●
 COMAR 13A.03.02.09E(3)(  . شھادة شبیھة بدًال من الدبلومة

 

http://www.marylandpublicschools.org/programs/Documents/Testing/GraduationsRequirements2018.pdf


 اإلعاقةي دلیل التخطیط االنتقالي للمرحلة الثانویة بوالیة ماریالند لألفراد ذو

7 
 

   

 7 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ، قسم التدخل المبكر وخدمات التعلیم الخاص © 

  ملخص أداء ماریالند

 . سیة إلى األنشطة ما بعد المرحلة المدرسیةتقدم ماریالند للطالب الخاضعین لبرنامج التعلیم الفردي ملخص أداء ماریالند قبل انتقالھم من األنشطة المدر 
في   . 2004 ملخص أداء ماریالند ھو أحد الوثائق المطلوبة من أجل إعادة تخویل األفراد ذوي اإلعاقة وفقًا لقانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة لعام

رسة الثانویة بماریالند  جھم من المدرسة جنبًا إلى جانب دبلومة المدماریالند، یُمنح ھذا المستند لجمیع الطالب الخاضعین لبرامج التعلیم الفردیة قبل خرو
 ))COMAR 13A.03.02.09E (2انظر  ( أو شھادة إتمام برنامج المرحلة الثانویة بماریالند 

 ما سبب أھمیة ملخص أداء ماریالند؟ 

انتقالھم من مرحلة المدرسة ھامة قد یرغبون في استخدامھا خالل  یقدم ملخص أداء ماریالند للطالب الحالیین الخاضعین لبرامج التعلیم الفردیة معلومات 
قد تتضمن ھذه األنشطة التوظیف والتعلیم ما بعد المرحلة الثانویة والتوظیف المدعوم أو العیش المستقل الذي یقدمھ مقدمو   . إلى األنشطة ما بعد المدرسیة

كون المعلومات التي یتم جمعھا معتمدة على  الفردي وستكجزء من برنامج التعلیم  سیصدر ملخص أداء ماریالند . خدمات إعادة التأھیل المجتمعي
   . معطیات واردة من الطالب واألسرة وفریق برنامج التعلیم الفردي

لبالغین معلومات  قد یكون ملخص أداء ماریالند مفیدًا حیث یقدم ألصحاب العمل المحتمل ومؤسسات التعلیم لما بعد المرحلة الثانویة أو مقدمي خدمات ا 
تتكون وثیقة ملخص أداء ماریالند من أربعة  . ء الشباب البالغین ونقاط قوتھم وأي وسائل دعم قد یحتاجون إلیھا من أجل النجاح ھامة عن مھارات ھؤال 

  . فیما یلي توضیح لكل جزء أقسام

  معلومات أساسیة -الجزء األول 
 یم الثانوي ملخص أھداف مرحلة ما بعد التعل -الجزء الثاني 
 )على المستویات األكادیمیة والمعرفیة والوظیفیة(ملخص األداء  -الجزء الثالث 
  توصیات لتحقیق أھداف مرحلة ما بعد التعلیم الثانوي  -الجزء الرابع 
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 االستحقاقات مقابل األھلیة 

في ماریالند، یكون الشاب البالغ ذو اإلعاقة الذي   . مربًكاأمًرا فھم الفرق بین استحقاق التعلیم الحكومي والتأھل للحصول على خدمات البالغین قد یكون 
أو الذي یستوفي فیھ شروط   21یتلقى خدمات التعلیم الخاص مستحقًا للحصول على تعلیم حكومي مالئم ومجاني طوال العام الدراسي الذي سیبلغ فیھ سن 

توثق ھذه الخدمات ضمن برنامج التعلیم الفردي للطالب حسبما یقرر  . انویة بماریالندلة الثدبلومة المدرسة الثانویة بماریالند أو شھادة إتمام برنامج المرح
الطالب الذي یخرج من النظام المدرسي حاصًال على دبلومة المدرسة الثانویة   . فریق برنامج التعلیم الفردي ویتم تمویلھا بواسطة النظام المدرسي المحلي

ھذه المرحلة، یجب أن یتقدم ھؤالء   عند . ة الثانویة بماریالند لن یكون مستحقًا بعد ذلك للحصول على الخدمات المرحلبماریالند أو شھادة إتمام برنامج  
باإلضافة إلى الوفاء بمعاییر التأھیل، یجب أن یتوافر التمویل  . األفراد بطلب للحصول على خدمات البالغین لمعرفة ما إذا كانوا مؤھلین للحصول علیھا 

مثل قسم خدمات إعادة التأھیل بماریالند وإدارة إعاقات النمو وإدارة الصحة  (لقي الخدمات ووسائل الدعم من وكاالت خدمات البالغین المطلوب لت 
 . انظر الجدول التالي ). السلوكیة

 االستحقاق
 أثناء االلتحاق بالمدرسة

 )504قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة، القسم (األھلیة 
 . 21درسة أو عند سن بعد االنتھاء من الم 

الغرض منھ  " استحقاق"قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة ھو قانون 
 . توفیر تعلیم ابتدائي وثانوي مالئم ومجاني للطالب ذوي اإلعاقة

الھدف من  . یتعلق بالوصول للخدمات أما قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة فھو 
العقبات وضمان   زالة ھو إ من قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 504القسم 

یصبح األفراد ذوي اإلعاقة ھم   . حصولھم على الترتیبات التیسیریة المعقولة 
 . جھة االتصال الوحیدة ولیس ولي األمر أو األسرة

 تعلیم حكومي مجاني ومالئم  •
 تقییدًا بیئة أقل  •
 تعلیمات مصممة خصیًصا  •
 خدمات ذات عالقة •
 االعداد للتعلیم والتوظیف والعیش المستقل  •
 قاق خدمات ستساعد الطالب على النجاح بالمدرسةتحاس •
 الوصول للخدمات عبر النظام المدرسي •

  ال یضمن التأھل للحصول على خدمات التعلیم ما بعد الثانوي •
  على الخدمات یجب أن یكون األفراد مؤھلون للحصول •
 تعتمد الخدمات على التمویل والتوافر  •
  خدمات التعلیم ما بعد الثانوي تضمن •
 اة في حصول األفراد على الخدمات ساو الم •
 الوصي مسؤولیة الحصول على الخدمات  / ولي األمر / یتحمل الفرد •
قد یتم تقدیم الخدمات إذا توافر طاقم العمل الكافي وتوافرت اإلمكانات   •

 أو األموال الالزمة لتقدیم الخدمات / بالمنشأة و
 ریة المناصرة الذاتیة أمر ضروري للحصول على الترتیبات التیسی •

 سن الُرشد 
، فھو عادة  "سن الُرشد"عند استخدام مصطلح  . سن الُرشد ھو العمر المحدد قانونًا الذي یعتبر فیھ الشخص بالغًا ویتمتع بجمیع حقوق ومسؤولیات البلوغ

ثامنة عشر بعام واحد على األقل،  غ سن القبل بلو . عاًما  18في ماریالند، سن الرشد أو البلوغ ھو  . یشیر إلى بلوغ الشخص السن الذي یعتبر فیھ بالغًا ما 
تعلیم للطالب ذو اإلعاقة عند  في ماریالند، ال یتم نقل إمكانیة اتخاذ القرار بشأن ال . ینبغي إخبار الفرد عن حقوقھ بموجب قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة

 ) ریالند المشروحم، قانون مابشأن التعلی, 412.1-8§ انظر المادة( . بلوغھ سن الُرشد إال في ظل ظروف محددة

 وكاالت خدمة البالغین في والیة ماریالند 
 . یجب أن یفي األفراد بمعاییر األھلیة الخاصة بكل وكالة . یوضح القسم التالي أربعة وكاالت بالوالیة یمكن أن تقدم الخدمات أو الدعم لألفراد المؤھلین

  . للحصول على خدماتھمفیما یلي ملخص عن الوكاالت األربعة ومعاییر التأھل  
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 قسم خدمات إعادة التأھیل : وكاالت خدمة البالغین في والیة ماریالند
 معلومات عن الوكالة  اسم الوكالة والوصف 

 /DORS( http://www.dors.maryland.gov(قسم خدمات إعادة التأھیل 

إذا أردت العمل،   . خدمات إعادة التأھیل بماریالند بالتوظیفیختص قسم  كالة؟ما ھي أنشطة ھذه الو
یساعد قسم خدمات إعادة التأھیل طالب المدارس والكلیات  ! فبإمكان قسم خدمات إعادة التأھیل مساعدتك

كما یساعد القسم األشخاص ذوي   . والطالب الخاضعین ألي برامج معتمدة أخرى على االستعداد للعمل
إذا كنت من ذوي اإلعاقة وتبحث عن عمل وكان من الصعب علیك العثور  . عملاقة للعثور على اإلع

 . على عمل أو االحتفاظ بوظیفة بسبب إعاقتك قد یستطیع قسم خدمات إعادة التأھیل مساعدتك
 

 : لعملیقدم قسم خدمات إعادة التأھیل برنامجین لمساعدة الشباب من ذوي اإلعاقة المثبتة على االستعداد ل
عاًما على األقل والملتحقین   14خدمات انتقالیة قبل التوظیف للطالب البالغین من العمر  ●

 : لمزید من المعلومات، یُرجى زیارة . عاًما 21بمدرسة ثانویة على األقل وال یزید عمرھم عن 
.ETS_Fact_Sheet.pdf-maryland.gov/Brochures/Predors.http:// 

خدمة إعادة التأھیل المھني لطالب المدرسة الثانویة في العام التالي آلخر عام لھم بالمرحلة   ●
الثانویة وللشباب غیر الملتحقین بالمدرسة الذین قد یكونوا مؤھلین للحصول على خدمات 

یجب أن یتقدم   . لخدمات االنتقالیة قبل التوظیفة إلى اباإلضافإضافیة إلعادة التأھیل المھني 
قد یكون ھناك قائمة   . الفرد بطلب ویكون مؤھًال للحصول على خدمات إعادة التأھیل المھني

    . انتظار للحصول على ھذه الخدمات
 

  ند، وھمة التأھیل مستشارین مخصصین لكل مدرسة ثانویة حكومیة في ماریالدیوجد لدى قسم خدمات إعا
یعمل مستشاري قسم  . بشكل خاص مع الطالب ذوي اإلعاقات الكبرى من أجل إعدادھم للعمل یعملون

خدمات إعادة التأھیل االنتقالیین مع الطالب المؤھلین خالل العامین النھائیین بالمدرسة من أجل تقدیم  
جیا المساعدة، لتكنولوقرار، ا مثل االستشارات المتعلقة بالحیاة المھنیة واتخاذ ال(الخدمات وتدبیرھا 

االستعداد للعمل، المساعدة في مرحلة ما بعد التعلیم الثانوي، خدمات التنسیب الوظیفي، وخدمات 
لمساعدتھم على التخطیط االنتقالي بما یضمن انتقال سلس من مرحلة  ) االستشارات المتعلقة بالوظائف

 . ظیفالمدرسة إلى مرحلة التعلیم ما بعد الثانوي أو التو
 

تأكد من التواصل مع قسم خدمات إعادة التأھیل مبكًرا خالل عامك الدراسي  ى یمكن تقدیم الطلب؟تم
 . األول بالمدرسة الثانویة وتقدم بطلب لمزید من الخدمات خالل العامین النھائیین من المدرسة الثانویة

عاًما أثناء   14صل إلى یمكن للطالب المؤھلین طلب الخدمات االنتقالیة ما قبل التوظیف في سن مبكر ی
یوصى بأن یتقدم الطالب بطلب للحصول على خدمات إعادة التأھیل   . الدراسة بالمرحلة الثانویة على األقل

إذا كان   . بالمرحلة الثانویة خدمات إعادة التأھیل في خریف العام التالي آلخر عام لھم المھني عبر قسم
  ةل المھني، فقد یتم توفیرھا لھ بعد الخروج من المدرس الطالب مؤھًال للحصول على خدمات إعادة التأھی

إن العمل مع الطالب خالل العامین النھائیین لھم بالمدرسة الثانویة یمنح استشاریو   . وعدم اعتباره طالبًا
التأھیل الوقت الوفیر لتقدیم التخطیط االنتقالي والمساعدة على   المرحلة االنتقالیة بقسم خدمات إعادة

 . سة إلى مرحلة التعلیم ما بعد الثانوي أو التوظیفرقال السلس من المدضمان االنت

كي تكون مؤھًال   من المؤھل لتلقي الخدمات؟
لتلقي خدمات قسم إعادة التأھیل، یجب أن  
تكون من ذوي اإلعاقات البدنیة أو العقلیة  

التي تؤثر بشكل كبیر على قدرتك على  و
العمل، ویجب أن تكون في حاجة لخدمات 

ادة التأھیل الوظیفي من أجل الحصول على  إع
إذا كنت تحصل على   . وظیفة أو االحتفاظ بھا

أو تأمین / و) SSI(دخل الضمان التكمیلي 
اإلعاقة التابع للضمان االجتماعي، فیفترض  

خدمات قسم إعادة أنك مؤھًال للحصول على 
لمزید من المعلومات بشأن األھلیة   . التأھیل

عادة التأھیل  للحصول على خدمات قسم إ
ونظام االختیار، یُرجى زیارة  

الموقع، 
https://dors.maryland.gov/consum

aspxers/Pages/eligibility. 
 

یمكنك أنت أو أي من   : كیف تبدأ الخدمات
مكتب  األشخاص المذكورین أدناه االتصال ب

قسم خدمات إعادة التأھیل أو استیفاء نموذج  
 : ة االلكتروني المتاح على موقع الوكالة اإلحال

موظفو المدرسة بموافقة الوالدین أو   ●
 . الوصي

الوالدین أو أفراد آخرین من   ●
 . األسرة

 . الخدماتمقدمو  ●
 

http://www.dors.maryland.gov/co
nsumers/Pages/referral.aspx 

 
  

http://www.dors.maryland.gov/
http://dors.maryland.gov/Brochures/Pre-ETS_Fact_Sheet.pdf
https://dors.maryland.gov/consumers/Pages/eligibility.aspx
https://dors.maryland.gov/consumers/Pages/eligibility.aspx
http://www.dors.maryland.gov/consumers/Pages/referral.aspx
http://www.dors.maryland.gov/consumers/Pages/referral.aspx
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 DDA : وكاالت خدمة البالغین في والیة ماریالند
 معلومات عن الوكالة  اسم الوكالة والوصف 

 .DDA( maryland.gov/Pages/dda.aspxhttps://dda.health( إدارة إعاقات النمو

تقدم إدارة إعاقات النمو   ما ھي أنشطة ھذه الوكالة؟
نظام منسق لتقدیم الخدمات بحیث یستطیع  

األشخاص ذوي إعاقات النمو تلقي الخدمات  
المالئمة الموجھة لتحقیق ھدف الدمج الكامل في  

مجتمعھم، بما في ذلك الحصول على وظائف  
نظام تقدیم الخدمات  . اظ علیھاتنافسیة متكاملة والحف

المجتمعي المقدم من إدارة إعاقات النمو یتضمن عدة  
خدمات ووسائل دعم منزلیة ومجتمعیة تقدم  

لألشخاص المؤھلین إما عبر خطة میدیك إید  
"Medicaid  "  بالوالیة أو برنامج

أو عبر الخدمات الممولة من  " Waiver"اإلعفاء
 . الوالیة إلدارة إعاقات النمو

 
یمكنك التقدم بطلب   متى یمكن تقدیم الطلب؟

للحصول على خدمات إدارة إعاقات النمو في أي  
ویجب أن تكون مؤھًال للحصول   . وقت وأي عمر

إذا كنت تتقدم   . على خدمات اإلدارة وفقًا لقرارھا
بطلب خاص للحصول على خدمات الشباب في  

، اتصل بالمكتب اإلقلیمي  TYالمرحلة االنتقالیة 
النمو حین تبلغ  الخدمات التابع إلدارة إعاقات  لتقدیم

یمكنك طلب المساعدة في   . الرابعة عشر من العمر
 . تحدیث الطلب أو استكمالھ من أجل تقریر أھلیتك

عفاء التابعة إلدارة إعاقات  یجب استیفاء طلبات اإل
یونیو من عام تقریر األھلیة لیتم   30النمو بحلول 

خ االنتقال سیحل  ن تاریإذا كا . النظر في أمر تمویلك
بعد عید مولدك الواحد والعشرین، ستكون مؤھًال 

بعد عام من تاریخ خروجك من مرحلة التعلیم  
أي طلبات تقدم بعد ھذا   . الثانوي أو تخرجك منھ

الطلبات متاحة   . التاریخ ستوضع بقائمة االنتظار
أیًضا عبر الموقع اإللكتروني  

www.dda.health.maryland.gov/Docum
ents/dda_ea_application_updated.pdf . 

تنشأ خدمات   . الخدمات الممولة من إدارة إعاقات النمو لیست استحقاقًا من المؤھل لتلقي الخدمات؟
جزئیًا من أحد برامج اإلعفاء الفیدرالیة الثالثة التابعة  ) TY(تمویل الشباب في المرحلة االنتقالیة 

تسمح  . وسائل الدعم المجتمعي الدعم األسري أوتمعیة، وسائل المسارات المج . إلدارة إعاقات النمو
اإلعفاءات إلدارة إعاقات النمو بتقدیم خدمات محددة عبر التمویل من المراكز الفیدرالیة للحصول  

عالوة على ذلك، تخصص مبادرة   ". Medicaid" ومیدیكإید " Medicare"على خدمات میدیكیر  
ھلین الذین لیة األموال بمیزانیة إدارة إعاقات النمو للطالب المؤالحاكم للشباب في المرحلة االنتقا

وھذه المبادرة ھي ثمرة التعاون والشراكة بین إدارة إعاقات النمو وقسم خدمات  . یتركون المدرسة
 . إعادة التأھیل بماریالند

 
بت  یجب أن یث حتى تكون مؤھًال للحصول على خدمات مبادرة الشباب في المرحلة االنتقالیة،

  : النمائیة وذلك بناء على المعاییر التالیةالشخص بشكل كامل كونھ معاقًا من الناحیة ا استحقاق
  مقیم بماریالند ●
  مؤھل لإلعفاء ●
 عاًما 21یبلغ من العمر  ●
  : یعاني من إعاقة مزمنة حادة ●

o  یمكن نسبتھا إلى إعاقة بدنیة أو عقلیة ولیست تشخیًصا فردیًا بمرض عقلي 
o االحتیاجات خدمات تم تخطیطھا وتنسیقھا حسب جة للحصول على ینشأ عنھا الحا

 . الفردیة
o ینشأ عنھا الحاجة للخدمات التي یحتمل أن تستمر بشكل غیر محدود .  
o 22ظھرت نتائجھا قبل بلوغ سن ال .  
o ینشأ عنھا عدم القدرة على العیش باستقاللیة .  

 . ص مؤھًال تلقائیًاالتشخیص الفردي بإعاقة نمو ال یعني أن یصبح الشخ : ملحوظة
 

 : المعلومات، اتصل بالمكتب اإلقلیميلمزید من 
التحدث إلى آن أروندیل، بالتیمور، مدینة بالتیمور، ھالفورد  ( وسط ماریالند •

 Severn Street, Baltimore, MD 21230 ,410-234-8200 1401). وھوارد 
رج وسانت  التحدث إلى كالفیرت، تشارلز، مونتجمري، برنس جو( جنوب ماریالند  •

 Marshall Avenue, Laurel, MD 20707 ,301-362-5100 312) ماري
 1360 )التحدث إلى ألیغاني، كارول، فریدیرك، غاریت وواشنطن( : غرب ماریالند •

Marshall Street, Hagerstown, MD 21740  ,301-362-5100 
سومرست،  التحدث إلى كارولین، سیسیل، دورتشستر، كنت، كوین آن،( : الشاطئ الشرقي •

 ,Snowhill Road, Building 100, Salisbury 926) تالبوت، ویكومیكو وورسیستر
MD 21802 , 410-334-6920 

 
  

https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx
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 )BHA(إدارة الصحة السلوكیة   : وكاالت خدمة البالغین في والیة ماریالند
 معلومات عن الوكالة  اسم الوكالة والوصف 

 BHA ( https://bha.health.maryland.gov/pages/index.aspx( إدارة الصحة السلوكیة

إدارة الصحة السلوكیة ھي أحد أقسام وزارة الصحة  ما ھي أنشطة ھذه الوكالة؟
ویتعاطون أو المشاكل العقلیة / بماریالند التي تخدم األشخاص ذوي اإلعاقة و

وعبر وكاالتھا المحلیة، التي تعرف باسم اإلدارات السلوكیة   . ولالمخدرات والكح
المحلیة أو وكاالت الخدمة الرئیسیة، تقوم إدارة الصحة السلوكیة بتمویل وإدارة 
برامج تتضمن على سبیل المثال ال الحصر الرعایة النفسیة للمرضى الداخلیین، 

، لخارجیین، خدمات األزماتتینیة والمكثفة للمرضى االعالج السكني، الرعایة الرو
خدمات إعادة التأھیل، الدعم األسري، اإلسكان المدعوم والتوظیف المدعوم  

تتوافر بعض البرامج بشكل خاص للشباب في  . للشخاص المصابین بمرض عقلي
 . سن المرحلة االنتقالیة في بعض المناطق

 
منذ (لألطفال  حة السلوكیة بعض الخدماتإدارة الص تقدم متى یمكن تقدیم الطلب؟

 . عاًما 16وخدمات للشباب والبالغین بدءا من ) الوالدة حتى سن السادسة عشر
 : لمزید من المعلومات، یرجى اإلشارة إلى 

.pxhttps://mmcp.health.maryland.gov/Pages/home.as 

األشخاص الذین یحتاجون لرعایة صحیة   دمات؟من المؤھل لتلقي الخ
في بعض   . عقلیة والمؤھلین للحصول على خدمات میدیك إید

الحاالت، قد یكون األشخاص ذوي احتیاجات الصحة العقلیة غیر  
ألسباب مالیة مازالوا  " میدیك إید "المؤھلین للحصول على خدمات 
 . مؤھلین للحصول على المساعدة

 
"  میدیك إید"نت ملتحقًا بالفعل بخدمات ك إذا كالحظ أن : طریقة التقدم

لمزید من   . العقلیة بشكل منفصلفلن تحتاج لاللتحاق بخدمات الصحة 
المعلومات، اتصل بمكتب شؤون العمالء لدى إدارة الصحة السلوكیة  

أو اإلدارات السلوكیة المحلیة أو وكالة   410-402-8447على الرقم 
الوكاالت لدى جمعیة  على قائمة ب یمكنك العثور . الخدمات الرئیسیة

 . ماریالند للسلطات الصحیة السلوكیة
www.marylandbehavioralhealth.org 

 

 ماریالند للتوظیف : وكاالت خدمة البالغین في والیة ماریالند
 معلومات عن الوكالة  اسم الوكالة والوصف 

 http://labor.maryland.gov مكتب تنمیة القوة العاملة وتعلیم الكبار، وزارة العمل بماریالند 

یقدم مكتب تنمیة القوة العاملة بقسم خدمات الشباب لدى  ما ھي أنشطة ھذه الوكالة؟
شباب الصغار على تحقیق األھداف  وزارة العمل بماریالند برامج وخدمات لتساعد ال

اكز الوظیفیة المحلیة بأمریكا التابعة لوزارة العمل عبر المر . التعلیمیة وأھداف التوظیف
ولجان استثمار القوى العاملة، تقدم وزارة العمل بماریالند استشارات بشأن الحیاة 

یل ل التموومن خال . المھنیة والتدریب والوصول إلى الحاسوب وخدمات الدعم األخرى
تقدم وزارة العمل  الذي تحصل علیھ من قانون الفرص واالبتكار للقوى العاملة،

بماریالند بجانب مراكز الوظائف األمریكیة مجموعة من خدمات التوظیف وتربط بین  
یؤكد قانون الفرص واالبتكار للقوى   العمالء والتدریب المتعلق بالعمل وفرص التعلیم

ءا من  زارة بتقدیم خدمات عالیة الجودة للشباب والشباب الصغار بدالعاملة على التزام الو 
كشاف المھنة واإلرشادات الخاصة بھا والدعم المستمر للتحصیل العلمي وفرص  است

التدریب على مھارات الوظائف المطلوبة، االلتحاق بالتعلیم ما بعد الثانوي والحصول 
وظیفي من شأنھ أن یؤدي إلى   على أوراق اعتماد معترف بھا في الصناعة في مسار

 . التوظیف

یخدم قسم خدمات الشباب الشباب  الخدمات؟من المؤھل لتلقي 
تتوافر   . عام 24-14الصغار ذوي اإلعاقة أو بدون إعاقة ما بین 

مراكز التوظیف الشاملة للباحثین عن الوظائف بأي سن من  
لمعرفة المزید عن االستكشاف   . ذوي اإلعاقة أو بدون إعاقة

 : یارةمھني والتدریب والوظائف، قم بز ال
لوزارة العمل بماریالند   الموقع اإللكتروني ●

http://labor.maryland.gov/county/   أو
-2173االتصال بوزارة العمل بماریالند على الرقم 

للعثور على مركز وظائف أمریكي   767-410
 ومحلي، أ

● Maryland Workforce Exchange 
website: 

https://mwejobs.maryland.gov/vosnet
./Default.aspx 

 
  

https://dda.health.maryland.gov/Pages/dda.aspx
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
http://www.marylandbehavioralhealth.org/
http://labor.maryland.gov/
http://labor.maryland.gov/county/
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
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 المزایا 

 Medicaid Waiversو Medicaidبرامج 
 Medicaidو Medicaidیمكن أن یكون كل من برنامجي  . أو المساعدة الطبیة"  Medicaid"تدیر وزارة الصحة بماریالند برنامج میدیك إید 

Waiver   المجتمع لألشخاص ذوي اإلعاقة / من المصادر المھمة للتغطیة الصحیة والمساعدة التكمیلیة والرعایة طویلة األمد والدعم في المنزل .  

 معلومات عن المزایا  المزایا 

Medicaid  ما الذي تقدمھMedicaid ؟ 
  . یقدم تغطیة للرعایة الصحیة •
النظافة الشخصیة : لخدمات الرعایة الشخصیة مثل  Medicaid Waiverیقدم تمویل إضافي عبر برامج  •

والرعایة الصحیة بالمنزل والوصول  والتنظیف واستخدام المرحاض وتناول الطعام وتغییر المالبس واالنتقال  
 . إلى المواعید الطبیة

 ؟ Medicaidخدمات  من المؤھل للحصول على 
 بشكل عام، األشخاص  ●

o  المعاقین 
o  المكفوفین 
o  الذین یرعون طفًال والدیھ عاطلین عن العمل أو مرضى أو متوفین أو 
o  الذین یفون بشروط الدخل للبرنامج 

 . بماریالند Medicaidتقرر وزارة الخدمات االجتماعیة المحلیة التأھل لخدمات  ●
 : لمزید من المعلومات، یُرجى زیارة ●

o ps://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspxhtt 
• disability -a-veha-alth/ihe-your-https://www.medicare.gov/manage  

برامج  
Medicaid 

Waiver 

بماریالند عبر برنامج میدیك إید الدوري وبرامج میدیك إید   Medicaidتقدم الخدمات المنزلیة والمجتمعیة التابعة لـ
برنامج اإلعفاء یتغاضى عن شروط تأھل والدا الطفل ذو اإلعاقة وال یبحث فقط   ". االعفاءات"المخصصة التي تعرف باسم 

لفة كالبالغین كبار  رنامج من برامج اإلعفاء لھ معاییر تأھیل مختلفة وكل منھا یستھدف شریحة مختب كل . سوى في دخل الطفل 
  . السن أو أشخاص یعانون من إعاقة بعینھا

 . ھذه الخدمات لیست استحقاقًا  ●
ویجب أن تكون من المقیمین بماریالند للتقدم بطلب للحصول علیھا وأن یتم اعتبارك مؤھًال للحصول على   ●

 . DDAات خدم
 : المؤھلون للحصول على ھذه الخدمات ھم مجموعتان ●

o من یعانون من إعاقة نمو  
o ي بمرض  ومن یعانون من إعاقة مزمنة وحادة یكون السبب فیھا حالة جسدیة أو عقلیة ولیس تشخیص فرد

 . عقلي
 https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx.زر الموقع ●
 Community First Choice, Communityمن بینھا (فاء لمیدیك إید علمعرفة المزید عن برامج ا ●

Options, and Medical Personal Assistance ( أو  , 1739-767-410یُرجى االتصال على الرقم
 http://medicaidwaiver.org/state/maryland.html.زیارة الموقع 

ة، قم  لمعلومات عن الخدمات المجتمعیة والمنزلی
 maryland.gov/waiverprograms/Pages/Home.aspxhttps://mmcp.health..بزیارة

 . الخدمات االجتماعیة ببلدھم أو مدینتھم ، یزور المقیمون بماریالند وزارة  Medicaidللتقدم بطلب للحصول على خدمات  : طریقة التقدم
للمساعدة على    https://medicaid-help.org/Primary-Informationالموقع  ازورو . وھناك یتم عقد لقاء شخصي معھم وتقدیم طلبھم

  ". Medicaid" إجابة األسئلة والتحقق من األھلیة والمساعدة في تقدیم طلب لمیدیك إید 

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
http://medicaidwaiver.org/state/maryland.html
https://mmcp.health.maryland.gov/waiverprograms/Pages/Home.aspx
about:blank
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 مزایا إدارة الضمان االجتماعي لألفراد ذوي اإلعاقة 
لإلعاقة البرامج األكبر من بین العدید من البرامج الفیدرالیة التي   یعد برنامج تأمین الضمان االجتماعي لإلعاقة وبرنامج دخل الضمان التكمیلي

البرنامجین في العدید من النواحي، إال أن كالھما یخضعان إلدارة الضمان  ومع اختالف كال   . المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة  تقدم
زوروا موقع   . اإلعاقة والذي یفون بالمعاییر الطبیة  االجتماعي، والمؤھلون للحصول على مزایا أي من البرنامجین ھم فقط األفراد ذوي

 disabilitysecrets.com/https://www.  لمزید من المعلومات والمساعدة في التقدم بطلب للحصول على مزایا الضمان االجتماعي أو
 . استئناف القرار باإلعاقة

 لتكمیلي دخل الضمان ا

 إجابات عن مزایا دخل الضمان التكمیلي  سؤال 

ماذا یفعل دخل  
 الضمان التكمیلي؟ 

دخل   . التكمیلي المزایا للبالغین واألطفال المعاقین الذین یحصلون على دخل وموارد محدودة یدفع برنامج دخل الضمان 
ولیست ضرائب الضمان  ( الضریبیة العامة  الضمان التكمیلي ھو برنامج فیدرالي تكمیلي للدخل ممول بواسطة اإلیرادات 

 ): االجتماعي
لذین ال یحصلون سوى على دخل قلیل أو ال  وھو مصمم لمساعدة األفراد المعاقین والمكفوفین والمسنین ا ●

 یحصلون على دخل على اإلطالق 
 ویقدم النقود التي تلبي االحتیاجات األساسیة للطعام والمالبس والمأوى  ●
للمستفیدین للدفع مقابل اإلقامة بالمستشفى وفواتیر الطبیب والوصفات  ) Medicaid(ة ویقدم المساعدة الطبی ●

 . األخرىالدوائیة والتكالیف الصحیة 
  . وقد یكون المستفیدین من دخل الضمان التكمیلي مؤھلین للحصول على المساعدة الغذائیة أیًضا 

من المؤھل للحصول  
على مزایا دخل  

 الضمان التكمیلي؟ 

عاًما وأكثر والذین یحصلون على دخل محدود وموارد   65البالغین من العمر (فین والمسنین والمكفو  المعاقین ●
 محدودة 

  . یؤخذ دخل وأصول العائالت التي یوجد بھا أطفال ذوي إعاقة في االعتبار أیًضا عند تقریر األھلیة المالیة  ●
ار دخل الفرد وحده وأصولھ بعیدًا عن دخل  عاًما، یأخذ برنامج دخل الضمان التكمیلي في االعتب 18وفي عمر  ●

 . والدیھ
الضمان التكمیلي بسبب الدخل، یمكنھ تقدیم طلب مرة أخرى  إذا تم استبعاد أحد األفراد في وقت سابق من دخل   ●

للحصول على المزایا بعد بلوغھ سن الثامنة عشر حیث لن یكون دخل الوالدین في ھذا الوقت أحد العوامل التي  
 . عتبار عند تقییم األھلیةتؤخذ في اال

 . ة الطبیةیؤھل األفراد الذین یتلقون دخل الضمان التكمیلي تلقائیًا لتلقي المساعد ●

  . تقدم بطلب لإلدارة المحلیة للخدمات االجتماعیة في المدینة أو الدولة الذي تعیش فیھا ● طریقة التقدم 
اختر التقدم بطلب للحصول  /https://www.ssa.gov/forms .استوف الطلب عبر االنترنت على الموقع ●

 . اإلعاقةعلى مزایا 
كما یمكن إرسال الطلب   . احصل على طلب من وزارة الخدمات االجتماعیة المحلیة ووزارة الصحة المحلیة ●

 . 1-800-456-8900عبر البرید اإللكتروني إذا اتصلت بالرقم 

رفض  ماذا إذا تم 
 طلبي؟ 

 

لطلب استعراض القرار بشأن  یعد نقطة بدایة  إذا تم رفض طلبك مؤخًرا فإن استئناف الطلب عبر االنترنت ●
 . أھلیتك للحصول على مزایا اإلعاقة

 : إذا تم رفض طلبك بسبب ●
o عبر االنترنت أسباب طبیة، یمكنك استیفاء طلب االستئناف واستئناف تقریر اإلعاقة المطلوب . 
o یمكنك   . لطلب إعادة النظر  ليبمكتب الضمان االجتماعي المح یك االتصالبیة، یجب علأسباب غیر ط

األشخاص الصم أو الذین   . لطلب االستئناف 1-800-772-1213أیًضا االتصال على الرقم المجاني 
   TTY 0778-325-800-1یعانون من ضعف السمع یمكنھم االتصال على خدمة الھاتف النصي 

 

  

https://www.disabilitysecrets.com/
https://www.ssa.gov/forms/
about:blank
about:blank
about:blank
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 )SSDI(تأمین الضمان االجتماعي لإلعاقة 

 تأمین الضمان االجتماعي لإلعاقة إجابات عن مزایا   سؤال 

ما ھو تأمین الضمان  
االجتماعي لإلعاقة  

)SSDI( ؟ 

خاضعًا  "مزایا لك أو ألعضاء محددین في عائلتك إذا كنت ) SSDI(یدفع تأمین الضمان االجتماعي لإلعاقة 
 . ما یعني أنك عملت فترة طویلة بما یكفي ودفعت ضرائب الضمان االجتماعي ،"لتأمین

المؤھلون للحصول  من ھم 
على مزایا تأمین الضمان  

 االجتماعي لإلعاقة؟ 

عاًما ویعاني   65للتأھل للحصول على خدمات تأمین الضمان االجتماعي لإلعاقة، یجب أن یكون عمر الشخص 
 . تماعيحسبما یتم تعیینھا بواسطة إدارة الضمان االجمن إعاقة شدیدة تؤھلھ للخدمات 

المتزوج مؤھًال للحصول على المزایا وفقًا لسجل العمل الخاص بوالده إذا  یمكن أن یصبح الطفل غیر  ●
 : كان

  عاًما ویعاني أو ال یعاني من إعاقة 18الطفل یبلغ من العمر  ●
 )على األكثر  12في الصف ال(دوام كامل عاًما وكان طالبًا ب  19-18إذا كان الطفل یبلغ من العمر  ●
بتعریف  ویفي  22أو أكثر وھو ذو إعاقة بدأت قبل عمر  عاًما  18إذا كان الطفل یبلغ من العمر  ●

 . للبالغین  اإلعاقة

 

  

https://www.ssa.gov/ssi/text-eligibility-ussi.htm
https://www.ssa.gov/ssi/text-eligibility-ussi.htm
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  إلعاقةخدمات دعم ا / تعلیم ما بعد المرحلة الثانویة 
من قانون إعادة   504ذوي اإلعاقة والقسم  األمریكیینمن الضروري بالنسبة للطالب فھم الفارق بین قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة وقانون  

الدعم   أثناء مرحلة التعلیم الثانویة، یوضح قانون التعلیم لألفراد ذوي اإلعاقة كیف یقدم  . والنصوص الخاصة بالطالب 1973التأھیل لعام 
، یضمن قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة  ) التعلیم ما بعد المرحلة الثانویة( عند دخول الطالب الكلیة  . رنامج التعلیم الفردي لتعلیمي عبر عملیةبا

المخطط التالي  ضح وی . حقوق األفراد ذوي اإلعاقة لتلقي الترتیبات التیسیریة المعقولة للنجاح في التعلیم ما بعد المرحلة الثانویة 504والقسم 
  . الفارق بین المدرسة الثانویة والكلیة

 للكلیة  للمرحلة الثانویة مجال الخدمة 

یخول قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة الطالب   ● قانوني
ذوي اإلعاقة من الحصول على تعلیم مالئم  

  . ومجاني
یتعلق قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة   ●

 . النجاحب

 504لقسم یین ذوي اإلعاقة وایضمن قانون األمریك ●
  . الحصول على الترتیبات التیسیریة المعقولة

بالوصول  یتعلق قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة  ●
 . للخدمات

 خطة التعلیم الفردي ● الوثائق المطلوبة 
تركز الوثائق على اتخاذ قرار بما إذا كان   ●

محددة  الطالب مؤھًال للخدمات بناء على فئات 
 . فراد ذوي اإلعاقةبقانون تعلیم األ

قد ال تكون خطة التعلیم الفردي بالمرحلة الثانویة   ●
 . كافیة

قد یحتاج الطالب الخضوع لبعض التقییمات على   ●
 . نفقتھم الخاصة

یجب أن تقدم الوثائق معلومات عن ترتیبات تیسیریة  ●
 . معقولة ومحددة

الدفاع عن  یشارك اآلباء بشكل فعال في  ● المناصرة
 . عم المناسبة ألطفالھمالخدمات ووسائل الد

من الضروري أن تقوم المدارس بتوعیة اآلباء   ●
 . للمشاركة في عملیة فریق خطة التعلیم الفردي

 . یتحدث اآلباء مع معلمي أطفالھم بصفة دوریة ●

ال یتم   . من المتوقع أن یدافع الطالب عن أنفسھم ●
دائًما بشكل فعل وقد یتم  السعي وراء مشاركة اآلباء 

 . ي بعض األوقاتالتقلیل منھا ف
ھیئة التدریس وطاقم العمل بالكلیة ال یتواصلون مع   ●

 . اآلباء بشكل مباشر بدون موافقة الطالب
برامج ووسائل دعم  

 التعلیم الفردي 
یضع فریق خطة التعلیم الفردي، التي تتضمن   ●

برنامج  الطالب واآلباء والمنطقة التعلیمیة، 
قانونیة  التعلیم الفردي ویجب اتباع ھذه الوثیقة ال

 . للخدمات
یمكن للوالد الوصول لسجالت الطالب ویمكنھ   ●

 . المشاركة في عملیة الترتیبات التیسیریة

 . ال یوجد برنامج تعلیم فردي بالكلیة ●
سیضع مكتب خدمات اإلعاقة خطة للترتیبات   ●

دمھا  التیسیریة بناء على وثائق اإلعاقة التي یق 
 . الطالب

یریة من  یجب أن یطلب الطالب الترتیبات التیس ●
 . كل فصل دراسي مكتب خدمات اإلعاقة بالكلیة 

ال یستطیع ولي األمر الدخول لسجالت الطالب بدون   ●
  . موافقة كتابیة من الطالب

 
اإلعاقة على الكلیات والمدارس التجاریة أو  من الضروري أن یعرف الطالب حقوقھم ومسؤولیاتھم حیث ال یطبق قانون تعلیم األفراد ذوي  

ضح مخطط الترتیبات التیسیریة لمرحلة التعلیم ما بعد الثانوي بالملحق أ من ھذا الدلیل بعض األسئلة عن الترتیبات التیسیریة وی . الجامعات
 . وخدمات اإلعاقة في مؤسسات التعلیم بعد المرحلة الثانویة
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  واالنتقاالت والسفرتعلیمات المواصالت 
أثناء وجودھم   . سة كالذھاب للكلیة أو العملریقة ذھابھم ألي مواقع بعد االنتھاء من المدر من الضروري أن یضع الطالب وعائالتھم خطة عن ط

ل الدعم الخاصة  ولكن قد ال تتاح وسائ . بالمدرسة، قد یعتمد الطالب على وسائل النقل المدرسیة أو أفراد األسرة أو األصدقاء لتوصیلھم 
النقل وھم ما    لووسائمن الضروري بالنسبة للطالب معرفة كیفیة االنتقال بشكل مستقل  . سةباالنتقاالت ھذه نفسھا للطالب عندما یغادرون المدر 

 . یزالون بالمدرسة حتى یكون لدیھم المعرفة والمھارات بعد تخرجھم من المدرسة للوصول إلى أي مكان یرغبون فیھ

 : لىط االنتقالي، یمكن أن یعمل الفریق بالتعاون من العائالت والطالب ع في التخطی

 تقییم اإلمكانات الوظیفیة والمتعلقة باالنتقال والتحرك للطالب كي یستطیع السفر وحده،  ●
ضروریة أثناء انتقالھم  تقییم القدرة اإلدراكیة للطالب من أجل اتخاذ القرارات وحل المشاكل وفھم المعاییر االجتماعیة التي قد تكون   ●

 وحدھم، 
  لنقل المجتمعیة،لي حیث سیتعرف الطالب على خیارات وسائل ا تحدید مواعید الزیارة لوكاالت النقل المح ●
 دعوة المختصین في مجال النقل والمواصالت للزیارة مع الطالب للتحدث عن الخدمات التي یقدمونھا،  ●
 . متاحة في مجتمعھ من خالل ألنشطة التي تركز على الطالبفحص أنواع خدمات النقل التي قد تكون  ●
 ط االنتقاالت المحلیة ووكاالت النقل العابر،قل من خالل منظمات تخطیالتعرف على خیارات التن ●
 التعرف على تعلیمات السفر وبرامج التدریب على السفر لتعلیم الطالب طریقة استخدام وسائل النقل العامة،  ●
 . وسال النقل األكثر شموًال للطالبالتفكیر في خیارات  ●

األفراد ذوي اإلعاقة الذین ال یستطیعون قیادة السیارة   . ف والتعلیم والرعایة الصحیة والترفیھتتیح لك وسائل النقل الوصول إلى فرص كالتوظی
بالنسبة لبعض الطالب المؤھلین، قد تكون   . تختلف خدمات النقل عبر الوالیة . أو لیس لدیھم سیارة علیھم التفكیر بشأن خیارات التنقل البدیلة

التابع لھیئة النقل في ماریالند خدمة النقل  " Mobility Linkموبیلیتي لینك "یقدم برنامج  اریالندم في . خدمات نقل المعاقین أفضل طریقة نقل
، المصمم خصیًصا لألفراد ذوي اإلعاقة،  MobilityLinkیعد برنامج  . من الباب إلى الباب للطالب الذین یخضعون لعملیة تقییم لتحدید أھلیتھم

خیارات النقل المجتمعي األكثر   ومع ذلك، تعد . یین ذوي اإلعاقة ویتطلب إشعار مسبق وجدولة زمنیةأحد الشروط الضروریة بقانون األمریك
كن للمختصین بالمرحلة االنتقالیة واألسر  یم . شموًال بالنسبة للعدید من الطالب ھي الخدمة المناسبة التي تمكنھم من االنتقال بطریقة عفویة

   . مجال وسائل النقل لتقریر خدمة النقل التي تالئم احتیاجات وإمكانات الطالبوالشباب أنفسھم العمل مع المختصین في 

 موارد النقل 

 . الجھات التي تقدم خدمات النقل المحلي تعد إدارات النقل والمرور العابر الحكومي أحد المصادر ذات القیمة التي نستطیع من خاللھا تحدید   •
o إدارة المرور العابر بوالیة ماریالند (MTA) 
o    تقدم والیة ماریالند برامج مجانیة أو مخفضة الرسوم لألفراد ذوي اإلعاقة أو كبار السن لتمكینھم من استخدام وسائل

رسوم التي تقدمھا إدارة المرور العابر بوالیة  للتعرف على ھذه البرامج، یرجى زیارة البرامج مخفضة ال. النقل المجتمعیة
  program-fare-reduced-https://mta.maryland.gov/disabled: ماریالند على الرابط التالي

نظام الطریق  (السفر بشكل مستقل باستخدام حافلة عامة أو قطار قد یحتاج بعض الطالب إلى دعم كبیر للسفر وقد ال یتمكنون من  •
،   MTA MobilityLink (Paratransit)للتعرف على متطلبات استحقاق االستفادة من برنامج). MTAة الثابت المطروح من إدار 

 gov/mobilityhttps://mta.maryland.: على الرابط التالي
 . أماكن ال تذھب إلیھا الحافالت أو القطارات قد تكون خدمات سیارات األجرة مناسبة لبعض الطالب وقد تنقل الشباب إلى  •

o خدمات تاكسي ماریالند :Services.aspx-Pages/Taxihttp://mdod.maryland.gov/transport/   
 . وطنیة أو المحلیةیمكن أن توفر الموارد الفیدرالیة معلومات حول البرامج ال •

o   وزارة العمل األمریكیة، تسلط بوابة النقل التي تعمل وفقًا لسیاسة توظیف ذوي اإلعاقة، الضوء على موارد النقل
.  اإلعاقة من األمریكیینومسؤولیات مقدمي الخدمة بموجب القانون الخاص بذوي  

https://www.dol.gov/odep/topics/Transportation.htm  
o تعرف  . یمكن لبعض الوكاالت الفیدرالیة دعم خدمة وتكالیف النقل. وزارة النقل األمریكیة، إدارة المرور العابر الفیدرالیة

 :  CCAMعلى الجھود الفیدرالیة لتنسیق ھذه الموارد من خالل المجلس التنسیقي المعني بخدمات الوصول والتنقل 
 https://www.transit.dot.gov/ccam   

https://mta.maryland.gov/disabled-reduced-fare-program
https://mta.maryland.gov/mobility
http://mdod.maryland.gov/transport/Pages/Taxi-Services.aspx
https://www.dol.gov/odep/topics/Transportation.htm
https://www.transit.dot.gov/ccam
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 تعلیمات السفر  

ھي عملیة  " تعلیمات السفر . "كیفیة استخدام وسائل النقل العام بشكل آمن ومستقل اإلعاقةھي تعلیمات شاملة ومكثفة مصممة لتعلیم الطالب ذوي  
یجب أن یعرف  . تعلم كیفیة استخدام وسائل النقل العام المحلیة من أجل تعزیز إمكانیة التنقل والشعور بالحریة والفرص للطالب من ذوي اإلعاقة

ول إلیھا وكیفیة التخطیط لسفرھم ومعرفة ما یجب علیھم القیام بھ في المواقف أو حاالت  یة الوصالطالب ذوو اإلعاقة أنظمة النقل المتاحة وكیف
ویجب أن یتم تقدم تعلیمات السفر من خالل مدربین یمكنھم تقدیم سلسلة متصلة من التعلیمات في الفصل الدراسي  . الطوارئ غیر المتوقعة

یؤدي التدریب على السفر إلى زیادة االستقالل والثقة والقدرة  ). التدریب على السفر (حقیقیة ، وكذلك في بیئات مجتمعیة )االعتیاد على السفر (
ویستطیع محترفي االنتقال العمل مع مدربي السفر لتقدیم تعلیمات السفر  . على العیش والتعلم والعمل واللعب لدى ذوي اإلعاقة داخل مجتمعاتھم

 : التي تشمل

 . یتم إجراؤه بھدف شرح نظام النقل و جماعيوھو نشاط فردي أ: التأھب للسفر  •
في وسیلة نقل  ) الطالب( نشاط فردي أو جماعي لتسھیل استخدام أنظمة النقل مع مدرب سفر یرافق الطالب : االعتیاد على السفر  •

 . شرح میزات الوصول وسھولة االستخدام / جدیدة أو طریق لتوضیح
صممة خصیًصا تتناول المھارات والسلوكیات الالزمة للسفر بشكل  فردیة شاملة وموھو عبارة عن تعلیمات : التدریب على السفر  •

 /https://www.travelinstruction.org. یتم التدریب على السفر في أماكن مجتمعیة واقعیة. مستقل في وسائل النقل العام

 موارد تعلیمات السفر

تعزیز حق جمیع األشخاص من ذوي اإلعاقة  : تضطلع ھذه المنظمة ذات العضویة الوطنیة بالمھمة التالیة). ATI( یة تعلیم السفر جمع •
وكبار السن في الوصول المتكافئ إلى وسائل النقل العام والمشاركة المجتمعیة من خالل توفیر الدعم والمعلومات والتدریب والتعلیم  

   / https://www.travelinstruction.org: لسفر لتعزیز جودة تعلیمات ا
مركز وطني یقدم المساعدة التقنیة بتمویل من وزارة النقل األمریكیة،  ). NADTC( المركز الوطني لنقل كبار السن وذوي اإلعاقة  •

ل إلى خیارات النقل لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ومقدمي  توافر وإمكانیة الوصوإدارة المرور العابر الفیدرالیة التي تعزز 
  www.nadtc.org. موارد مختلفة فیما یتعلق بتعلیمات السفر  NADTCلدى . الرعایة والمجتمعات

 الموارد الالزمة لتحدید خدمات النقل والتنقل 

 
وابة الویب ھذه والمؤسسة بشكل وثیق مع العدید من مزودي الخدمة في جمیع أنحاء  تعمل ب. MDTrip. لتنقلمركز حقوق ا ●

وتتمثل  . والیة ماریالند من أجل تزوید مستخدمینا بمجموعة متنوعة من خیارات النقل على موقع ویب واحد سھل االستخدام
الوجھات المختلفة في جمیع أنحاء والیة  ائل النقل للوصول إلى  مھمة البوابة في مساعدة الناس على استكشاف واستخدام بد 

  / https://www.mdtrip.org. أیًضا تعلیمات السفر  MDTripوتقدم . ماریالند
 

الفیدرالیة    األمریكیة، إدارة المرور العابر مركز المساعدة الفنیة الوطني الممول من وزارة النقل . المركز الوطني إلدارة التنقل ●
.  التي تعزز استراتیجیات التنقل التي تركز على العمالء و تعزز الصحة الجیدة والحیویة االقتصادیة واالكتفاء الذاتي والمجتمع

یھم مدیرو التنقل  روابط لموارد النقل المحلیة وشبكات المھنیین، الذین یطلق عل NCMMیتضمن المركز الوطني إلدارة التنقل  
  www.nc4mm.org. بموارد النقلولدیھم درایة 

 

 موارد الرعایة الصحیة 

ومع انتقال الشباب من المدرسة . یعد الوصول إلى الرعایة الصحیة أحد االعتبارات المھمة للطالب الذین یغادرون النظام المدرسي
قد یشمل ذلك إدارة  . لى نمط حیاة صحي لتحقیق أھدافھم بعد المرحلة الثانویةحیاة البالغین، یجب علیھم أن یحافظوا عالثانویة إلى 

ویستطیع األفراد ذوو  . الرعایة الصحیة واألدویة، والتواصل مع المتخصصین في الرعایة الصحیة، وفھم خیارات التأمین الصحي
بد من االنتقال من طبیب أطفال إلى طبیب متخصص  عاًما، ولكن في مرحلة ما ال 21وغھم سن اإلعاقة مراجعة أطباء األطفال حتى بل

 : توفر الروابط التالیة معلومات حول الرعایة الصحیة واالنتقال إلى الرعایة الصحیة للبالغین لألشخاص ذوي اإلعاقة. في طب البالغین

https://www.travelinstruction.org/
https://www.travelinstruction.org/
https://www.travelinstruction.org/
https://www.travelinstruction.org/
http://www.nadtc.org/
https://www.mdtrip.org/
https://www.mdtrip.org/
https://www.mdtrip.org/
http://www.nc4mm.org/
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:  مواقع المواردمكتب علم الوراثة وذوي االحتیاجات الخاصة محدد  ●

https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/home.aspx   
  aspxttps://medicalhomeinfo.aap.org/Pages/defaulth.: المركز الوطني لتنفیذ مبدأ المنزل الطبي ●
: انتقال الرعایة الصحیة من الشباب إلى الكبار   ●

on.aspxhttps://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/Health_Care_Transiti   
 / Got Transition :  http://www.gottransition.org مؤسسة ●

 الموارد المتاحة للمجتمع 

 االستجمام والترفیھ

شبكة شاملة من الموارد المتعلقة ببرامج الترفیھ والتسلیة، فضالً عن األنشطة الترفیھیة في جمیع   روابط التعلم في ماریالندتٌتیح  ●
 https://marylandlearninglinks.org  . أنحاء والیة ماریالند 

على ضمان إتاحة الموارد الطبیعیة الرائعة بالوالیة  ) DNR( دتعمل إدارة الموارد الطبیعیة بوالیة ماریالن : الوصول للجمیع ●
نفیذ، لم ندخر الوقت واالھتمام في إعداد مناطق التخییم،  من التصور والتصمیم إلى البناء والت. لجمیع المواطنین والزوار 

الترفیھیة في الھواء الطلق  والكبائن، وأرصفة الصید وركوب القوارب، ومراكز الزوار، والممرات، وغیرھا من وسائل الراحة 
راد الطبیعیة بوالیة ماریالند  وتعمل إدارة المو. لتمكین األشخاص ذوي اإلعاقة من االستمتاع بالھواء الطلق الرائع في ماریالند

DNR باستمرار لتوسیع إمكانیة الوصول لتشمل األشخاص ذوي اإلعاقة .
 http://dnr.maryland.gov/Publiclands/Pages/accessforall.aspx 

 
 مجتمعفي الموارد المعیشة 

دم مراكز العیش المستقل خدمات للمساعدة في تمكین األشخاص ذوي اإلعاقة من أن یعیشوا حیاة ذاتیة التوجیھ ومستقلة  تق ●
 http://www.msilc.org/map.html . ومنتجة في المجتمع

حص على شبكة اإلنترنت والتي ستسمح لسكان والیة ماریالند  أداة تطبیق الف): SAIL(الوصول للخدمات ورابط المعلومات   ●
أو تجدیدھا أو معرفة المزید من المعلومات  بالتقدیم للحصول على الخدمات االجتماعیة األخرى التي تقدمھا والیة ماریالند،  

 ttps://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/dashboardClient/#/homeh  . عنھا
ألحكام المتعلقة بالتوظیف وبرامج مزایا  وھو مصدر مرجعي سریع حول ا: الكتاب األحمر عن إدارة الضمان االجتماعي ●

 )SSI(دخل الضمان اإلضافي ) SSDI(الضمان االجتماعي لذوي اإلعاقة 
 https://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm 

احصل على إحالة مجانیة وسریة إلى الخدمات الصحیة واإلنسانیة في ماریالند عن طریق  : أول دعوة للحصول على المساعدة● 
 . بالتیمور  خارج) 800( 492 0618في منطقة بالتیمور الكبرى أو  410-685-0525االتصال بالرقم 

https://211md.org/ 

 ازل الخدمات العامة وخدمات الدعم في المن

 
یوفر ھذا البرنامج الخدمات المجتمعیة والدعم لتمكین    ). Community First Choice  - CFC( برنامج االختیار األول المجتمعي   ●

خدمات المساعدة الشخصیة وأنظمة  :  تتضمن بعض أشكال الدعم المقدم .  لعیش في منازلھم كبار السن واألفراد ذوي اإلعاقة من ا 
یجب .  لك، والوجبات المنزلیة االستجابة الشخصیة للطوارئ والتكنولوجیا المساعدة، والتعدیالت على إمكانیة الوصول، وتدریب المستھ 

لمزید من  .  المجتمعي   Medicaidدیاً للحصول على برنامج  أن یحصل األفراد على مستوى رعایة مؤسسي وأن یكونوا مستحقین ما 
أو   1-800-735-2258  أو   410-767-1739:  على   Medicaidالمعلومات، اتصل بالرعایة طویلة األجل وخدمات اإلعفاء من  

 . یرجى زیارة إدارة الصحة بوالیة ماریالند لمزید من المعلومات .  MD Relay 1-800- 735-2258لخدمة  

 

https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/home.aspx
https://medicalhomeinfo.aap.org/Pages/default.aspx
https://phpa.health.maryland.gov/genetics/Pages/Health_Care_Transition.aspx
http://www.gottransition.org/
https://marylandlearninglinks.org/
http://dnr.maryland.gov/Publiclands/Pages/accessforall.aspx
http://www.msilc.org/map.html
https://mydhrbenefits.dhr.state.md.us/dashboardClient/#/home
https://www.ssa.gov/redbook/eng/main.htm
https://211md.org/
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رعایة شخصیة في المنز ، ویدعم التخطیط وخدمات مراقبة الممرضات  ) MAPC(ج میریالند للرعایة الشخصیة برنامیوفر  ●
ویمكن تقدیم الخدمات في مكان  . Medicaidلألفراد ذوي اإلعاقات أو الحاالت الطبیة المزمنة المستحقة لالستفادة من برنامج 

، اتصل بقسم الصحة المحلي أو وزارة  لمزید من المعلومات.  الصحیة المحلیةو یتم إدارة ھذا البرنامج من خالل اإلدارات . العمل
 -MD Relay 1-800أو لالستفادة من خدمة  1-877-463-3464 أو 410-767-1739: الصحة بوالیة ماریالند على الرقم

735-2258. 
تابعة لوزارة الصحة في  ال) DDA(من قبل إدارة إعاقات النمو  Community Pathways Waiverتم إدارة برنامج ی ●

یقدم ھذا البرنامج مجموعة واسعة من الخدمات لألفراد المستحقین الذین یعانون من إعاقة ذھنیة أو إعاقة في  ). DMH(ماریالند 
.  النمو والتي یتم توفیرھا من خالل وكاالت تابعة لمزود خدمة مرخص أو مقدمي خدمات مستقلین بموجب خدمات موجھة ذاتیًا

لمزید من المعلومات أو لتقدیم طلب للتسجیل في . افر التمویل على الحاجة إلیھمة انتظار لتلقي الخدمات ویتوقف تو توجد قائ
:  من خالل الرابط DDAقائمة االنتظار ، اتصل بمقر إدارة إعاقات النمو 

 ryland.gov/Pages/home.aspxhttps://dda.health.ma وللحصول  .  410-767-5600، أو عبر الھاتف على
  : اإلقلیمیة، یرجى زیارة الرابط التالي  DDAعلى معلومات االتصال بمكاتب إدارة إعاقات النمو 

ryland.gov/Pages/Regionalhttps://dda.health.ma٪ 0Offices.aspx2 
التابعة لوزارة الصحة في ماریالند  )  DDA(من قبل إدارة إعاقات النمو  )LISS(برنامج خدمات الدعم منخفض الكثافة یتم إدارة  ●

وتوزع إدارة  . ھ دوالر أمریكي للخدمات التي یدعمھا الشخص ذو اإلعاقة وعائلت 2000ویمنح المتقدمین المستحقین ما یصل إلى 
-1(مرتین خالل السنة المالیة على جولتین  LISSالتمویل الوارد من برنامج خدمات الدعم منخفض الكثافة   DDA إعاقات النمو

توفر إدارة  . ویتم توزیع التمویل المذكور على أساس االختیار العشوائي ومتطلبات استحقاق الفرد). ینایر  31-1یولیو و 31
الرعایة الشخصیة  : التمویل لمختلف خدمات الدعم الفردي وخدمات دعم األسرة لتشملم منخفض الكثافة  برنامج خدمات الدع 

.  ورعایة المرافقین والرعایة المؤقتة وغیرھا من الخدمات لتحقیق أقصى قدر من االستقالل واإلنتاجیة واالندماج داخل المجتمع
.  ي جمیع أنحاء الوالیة، مسؤولة عن معالجة الطلباتمنخفض الكثافة ف یوجد حالیًا أربع وكاالت إلدارة برنامج خدمات الدعم

 . https://dda.health.maryland.gov/Pages/liss.aspx : لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الرابط التالي

 موارد اإلسكان 

قاعدة بیانات وزارة اإلسكان وتنمیة المجتمع في ماریالند والتي یمكن البحث  : اإلسكان بوالیة ماریالندث عن قاعدة بیانات البح  ●
 .  /http://www.mdhousingsearch.org فیھا عن اإلسكان المیسور التكلفة

عدة بیانات تحتفظ بھا وزارة اإلسكان والتنمیة الحضریة األمریكیة للشقق التي  قا: دالبحث عن شقة میسورة التكلفة في ماریالن ●
 .لتقدیم اإلعانات للمستأجرین من ذوي الدخل المنخفض HUD تتلقى تمویًال من

http://www.hud.gov/apps/section8/step2.cfm؟state=MD 
● GoSection8.com :8بیانات بالمساكن المتاحة لألشخاص الذین یتلقون قسائم القسم  وھي قاعدة  .

http://www.gosection8.com/   

 برامج إعانات اإلیجار 

قوائم   ذلك ، فإن ومع  . یوجد في ماریالند برامج لمساعدة األشخاص الذین لدیھم دخل منخفض الستئجار مسكن في مجتمعھم ●
 . االنتظار طویلة ، لذلك من األفضل التقدیم في أسرع وقت ممكن

 : في إدارة برنامجین لذوي اإلعاقة من ذوي الدخل المنخفض) MDOD(تساعد إدارة ذوي اإلعاقة بوالیة ماریالند  ●
o مبادرة ھاري وجانیت واینبرغ لفرص اإلسكان المستأجر بأسعار معقولة لذوي اإلعاقة 
o Harry & Jeanette Weinberg Affordable Rental Housing Opportunities for Persons with 

Disabilities Initiative 
o   وي اإلعاقة إیجار سكن لذ للمساعدة في  811مشروع القسم 
o Section 811 Project Rental Assistance for People with Disabilities 

 

القسم  ( سیمة اختیار السكن خالل برنامج قیستطیع ذوي اإلعاقة وغیرھم أیًضا التقدم بطلب للحصول على إعانات اإلسكان العام أو اإلیجار من 
بالنسبة للمقیمین في  : مالحظة. في مقاطعتك لمعرفة اإلعانة المتاحة في منطقتك Public Housing Agency اتصل بوكالة اإلسكان العامة). 8

  یجاني وفریدریك ، یرجى التواصل من خاللو جاریت و أل مقاطعات ایسترن شور 
https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites والتي تعمل بمثابة وكالة اإلسكان العامة في منطقتك . 

https://dda.health.maryland.gov/Pages/home.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/Regional%D9%AA20Offices.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/Regional%D9%AA20Offices.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/liss.aspx
http://www.mdhousingsearch.org/
about:blank
http://www.gosection8.com/
https://mmcp.health.maryland.gov/longtermcare/Pages/Weinberg-Foundation%27s-Affordable-Rental-Housing.aspx
https://mmcp.health.maryland.gov/longtermcare/Pages/Weinberg-Foundation%27s-Affordable-Rental-Housing.aspx
http://mdod.maryland.gov/housing/Pages/section811.aspx
https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites
https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites


 اإلعاقةي دلیل التخطیط االنتقالي للمرحلة الثانویة بوالیة ماریالند لألفراد ذو

20 
 

   

 20 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ، قسم التدخل المبكر وخدمات التعلیم الخاص © 

 الوصایة والبدائل األخرى 

ومع ذلك، قد یحتاج بعض األفراد إلى المساعدة في اتخاذ تلك  . عاًما أو أكثر الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بحیاتھ 18عمر لكل فرد یبلغ من ال
اختالفات  ھناك . توفر الوصایة والتوكیل الرسمي الدائم بدیلین محتملین لضمان التعامل مع شؤون الفرد المعاق بشكل مناسب . القرارات الحاسمة

 . لمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى كتیب الوصایة وبدائلھا. الخیارین كبیرة بین

http://www.disabilityrightsmd.org/wp-content/uploads/2011/12/Guardianship-Handbook-2011.pdf 

 

 تخطیط الوصیة / الصنادیق االستئمانیة لذوي االحتیاجات الخاصة/ التخطیط المالي 

شخص ما كسبھ أو تحقیقھ، وكیف یدیره ھذا الشخص، وكیف   كیف یستطیع: التخطیط المالي ھو القدرة على فھم كیفیة عمل المال في العالم
وبشكل أكثر تحدیدًا ، یشیر إلى مجموعة المھارات والمعرفة  . ا الشخص لمساعدة اآلخرینالمال، وكیف یتبرع بھ ھذ یمكنھ كسب المزید من ھذا  

یُنصح باستشارة مخطط مالي على درایة بالمتطلبات الفریدة لألفراد ذوي  . التي تسمح للفرد باتخاذ قرارات مستنیرة وفعالة بشأن موارده المالیة 
أصبح األشخاص ذوو  . ة شاقة بالنسبة ألي عائلة، وخاصة من لدیھم أقارب من ذوي اإلعاقةخطیط المالي لألحباء مھمفقد یكون الت. اإلعاقة

أو األوصیاء إعداد خطة مالیة لھم بمجرد  / لھذا السبب، كان من المھم للوالدین و . اإلعاقة یعیشون حیاة أطول وأكثر إشباًعا من أي وقت مضى 
ى األدوات المالیة التي یستخدمھا الكثیرون للترتیب لمثل ھذه الرعایة المستقبلیة ھي  إحد. التعامل مع رعایتھمأن یصبحوا غیر قادرین على  

بعبارة أخرى، یمكن اعتباره  . الصنادیق االستئمانیة وعي عبارة عن ترتیب قانوني حیث یحتفظ طرٌف ما بممتلكات للمنفعة المالیة لطرف آخر 
قد  . الذي ینشئ الصندوق االستئماني ، بأصولھ قبل توزیعھا على المستفیدین المحددینث یحتفظ المانح ، الطرف نوًعا من منطقة الحیازة ، حی

عالوة على ذلك ، ھناك العدید من أنواع الصنادیق  . یكون مانح الصندوق االستئماني أحد الوالدین أو الجد أو الوصي القانوني أو المحكمة
 . ة مختلفةن استخدامھا لظروف عائلیاالستئمانیة المختلفة التي یمك

ھي نوع معقد من الصنادیق، تستخدمھ العدید من العائالت لتوفیر االستقرار المالي   (SNTs) الصنادیق االستئمانیة لذوي االحتیاجات الخاصة
لیة األقارب للحصول على  وتھدف ھذه الصنادیق في المقام األول إلى الحفاظ على أھ . لألقارب ذوي اإلعاقة وذوي االحتیاجات الخاصة

 .المساعدة الحكومیة مع السماح لھم بالحفاظ على مستوى معیشي أعلى مما قد یكون ممكنًا بمساعدة الحكومة وحدھا 

لدعم  وكجزء من التخطیط المستقبلي، والذي یشیر إلى تصور المستقبل المنشود لك أو ألحد أفراد األسرة أو لصدیق ، ثم تحدید أنواع الخدمات وا
صیة أحد الجوانب التي تشیر إلى تخطیط كیف ترید تحویل األموال أو األصول إلى أشخاص آخرین خالل حیاتك أو  المطلوبة، یعد تخطیط الو

ھناك أدلة تستخدم  . تتطلب ھذه العملیة إعدادًا مدروًسا وأشخاًصا داعمین ومطلعین للمساعدة في خطتك وإعداد المستندات الصحیحة. عند وفاتك 
 .ألسرة في الخیارات ویبدأون عملیة التخطیطر قیمة حیث ینظر أفراد اكمصاد

 : قم بزیارة المواقع أدناه لعرض أمثلة على أدلة وكتیبات تخطیط الوصیة والتخطیط للمستقبل

 ائالت األطفال والبالغین المصابین بإعاقات في النمو لمستقبل وتخطیط الوصیة لع دلیل التخطیط ل  ●
   التخطیط للمستقبل ●
 دلیل الوصایة على ذوي االحتیاجات الخاصة : عاًما 18ندما یبلغ طفلك ع ●
 

 ) برامج االدخار التي تدیرھا الدولة لألشخاص المؤھلین ذوي اإلعاقة في الوالیات المتحدة ( ABLEحساب  ●
 بوالیة ماریالند  ABLEج برنام ●
  للموارد الوطنیة  ABLEمركز  ●
 ادیق االستئمانیة لذوي االحتیاجات الخاصة الصن: تخطیط المالي للعنایة بذوي االحتیاجات الخاصةال ●

  

http://www.disabilityrightsmd.org/wp-content/uploads/2011/12/Guardianship-Handbook-2011.pdf
http://www.md-council.org/wp-content/uploads/2014/03/PlannGuide-v10_FINAL.pdf
https://futureplanning.thearc.org/landing
https://www.friendshipcircle.org/blog/2012/10/16/when-your-child-turns-18-a-guide-to-special-needs-guardianship/
https://www.marylandable.org/
https://www.marylandable.org/
https://www.marylandable.org/
https://www.ablenrc.org/
https://www.brainline.org/article/financial-planning-special-needs-care-special-needs-trusts-snts
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 الخاتمة

عاًما   12فقد یكون ترك بیئة مدرسیة ثابتة ألكثر من . یعد التخطیط لالنتقال جزًءا ال یتجزأ من رحلة الطالب من المدرسة إلى مرحلة البلوغ
بعنایة لالنتقال إلى عالم الكبار على تقلیل ھذه المخاوف من  یساعد التخطیط  لذا،. ودخول عالم البلوغ المجھول أمًرا مزعًجا للطالب وعائالتھم 

 . خالل العمل الجماعي مع الطالب وموظفي المدرسة واألسرة والمجتمع

وقد كان الھدف من ھذا الدلیل أن یكون  . بق ألوانھ أبدًا البدء في التخطیط لما ستبدو علیھ حیاة الطالب عند دخولھم عالم الكبار ولیس من السا
انوي  ة مصدر للعائالت والمھنیین الذین یساعدون الطالب أثناء انتقالھم من المدرسة الثانویة إلى الحیاة المھنیة والتعلیم بعد المرحلة الثبمثاب

للتخطیط    IEPومن المفترض أن یكوم ھذا الدلیل نقطة انطالق وأداة تخطیط الستخدامھا مع فریق برامج التعلیم الفردي  . الحیاة المجتمعیةو
 . وتأمین الدعم والخدمات الضروریة التي ستمكن الطالب من االنتقال السلس
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 الملحق أ

ن للحصول على  ی والمستحق 21للطالب الذین یغادرون النظام المدرسي في سن  -الجدول الزمني لالنتقال 
 DDAخدمات من إدارة دعم إعاقات النمو 

 

الجدول  / السن
 الزمني 

والمستحقون للحصول على   21بالنسبة للطالب الموجودین في النظام المدرسي في سن أنشطة الجدول الزمني لالنتقال 
 DDAخدمات من إدارة دعم إعاقات النمو 

 

 15/ 14العمر 

أو أصغر إذا كان  (
 ) ذلك مناسًبا

 . البدء في تحدید القدرات ومواطن القوة والتحدیات  ●
. ألخرىوكیف تؤثر على التعلم وأنشطة الحیاة االتعرف على اإلعاقة  ●

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp 
. والمشاركة فیھا   IEPاجتماعات برامج التعلیم الفردي  حضور . البدء في المناصرة الذاتیة ●

https://marylandlearninglinks.org/ 
 ). أي قوائم االھتمامات المھنیة، ومقابلة الطالب( البدء في المشاركة في تقییمات االنتقال السنویة  ●

-3rd-toolkit-assessment-transition-appropriate-ent/agehttp://nsttac.org/cont
edition 

 . البدء في تحدید االھتمامات المھنیة وأھداف ما بعد المرحلة الثانویة  ●
 . تقالتحدید الموظفین المعنیین بعملیة االن. التعرف على كیفیة تقدیم دعم االنتقال داخل منطقة المدرسة ●
یتم تطویر خطة االنتقال في  . IEPجتماع السنوي لبرنامج التعلیم الفردي  وضع خطة االنتقال األولیة في اال ●

 /http://www.mdtransitions.org. عاًما ویتم تحدیثھا سنویًا 14العام الذي یبلغ فیھ الطالب 
).  DDA(تقدم بطلب إلدارة إعاقات النمو  ●

https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx 
-Pre)في حالة التسجیل في مدرسة ثانویة، یرجى االطالع على خدمات االنتقال في مرحلة قبل التوظیف   ●

ETS) بطعلى الرا :Employment Transition Services-Pre   والتي تقدم من خالل قسم خدمات ،
 (DORS)إعادة التأھیل 

أو قسم خدمات    DDAإعطاء موافقة خطیة للمدرسة لمشاركة المعلومات التعلیمیة مع إدارة إعاقات النمو  ●
 . الب واألسرة مھتمین بالتقدم للحصول على الخدمات إذا كان الط  DORSإعادة التأھیل 

 . البدء في حضور معارض وورش عمل حول االنتقال المجتمعي ●
 . لإنشاء ملفًا رئیسیًا لتخطیط االنتقا ●
 . استكشاف فرص التعلیم المجتمعي المقدمة من خالل مدرستك، والمشاركة فیھا ●

  
 . دمة من خالل منطقة مدرستك، والمشاركة فیھااستكشاف فرص التدریب على التوظیف المق  ● 17/ 16العمر 

 . الحصول على بطاقة تعریف بوالیة ماریالند من إدارة المركبات اآللیة ●
card.htm-Services/apply/id-http://www.mva.maryland.gov/Driver 

. استخدم وسائل النقل العام للسفر في مجتمعك. التدریب على السفر النظر في  ●
training-https://www.mobilityequity.org/travel 

 http://mta.maryland.gov/mobility. النقل العام / تقدیم نموذج طلب التنقل لخدمات التنقل ●
  . النظر في الحصول على رخصة قیادة ●

 http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf 

قم بإجراء اتصاالت مع األصدقاء للترفیھ والمشاركة في المناسبات االجتماعیة  . ةإنشاء شبكات اجتماعی ●
 . التي یمكن أن تستمر بعد الخروج من المدرسة الثانویة

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp
https://marylandlearninglinks.org/
http://nsttac.org/content/age-appropriate-transition-assessment-toolkit-3rd-edition
http://nsttac.org/content/age-appropriate-transition-assessment-toolkit-3rd-edition
http://www.mdtransitions.org/
https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx
https://dors.maryland.gov/consumers/specialized/transition/Pages/default.aspx
http://www.mva.maryland.gov/Driver-Services/apply/id-card.htm
https://www.mobilityequity.org/travel-training
http://mta.maryland.gov/mobility
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf
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الجدول  / السن
 الزمني 

والمستحقون للحصول على   21بالنسبة للطالب الموجودین في النظام المدرسي في سن أنشطة الجدول الزمني لالنتقال 
 DDAخدمات من إدارة دعم إعاقات النمو 

 

 .وضع قائمة باألشخاص الذین یمكنك الذھاب إلیھم للحصول على المساعدة . بكة دعمإنشاء ش ● 18/ 17العمر 
ضع خطة للتحول من نظام رعایة األطفال إلى نظام رعایة صحیة  . الصحیةإنشاء االتصاالت بالرعایة   ●

 للبالغین
 . مراعاة استشارة محاٍم حول تخطیط االحتیاجات المستقبلیة ●
. الوصایة وبدائلھا: الكتیب المقترح. ةدراسة الحاجة إلى تفویض أو وصای ●

https://aging.maryland.gov/Pages/default.aspx 
 . للتحقق من حالة األھلیة وفئة األولویة  DDAاالتصال بإدارة إعاقات النمو  ●
 : ، یرجى زیارة الرابطDDAإعاقات النمو للحصول على معلومات االتصال الخاصة بإدارة   ●

  
للعثور على تلك الجھات في منطقتك، تفضل  . استكشاف واختیار الجھة التي تنسق الخدمات المجتمعیة ●

:  بزیارة
ryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20https://dda.health.ma

services.aspx 
 عند الخروج من النظام المدرسي ) إذا كان ذلك مناسبًا(المساعدة  استكشاف خیارات التكنولوجیا  ●

حضور . استكشاف فرص العمل المدعومة والتعلم القائم على العمل والمقدمة من خالل منطقتك التعلیمیة ● 18العمر 
و التقدم بطلب للحصول على دخل الضمان  . عارض وورش العمل التي تتناول االنتقال المجتمعيالم

    http://ssa.gov.(SSI)اإلضافي 
 . التقدیم للحصول على المساعدة الطبیة ●

s/Am%20I%20Eligible.aspxhttps://mmcp.health.maryland.gov/Page 
 mdtransitions.org/benefits-. مراعاة عملیات التخطیط واالستشارة بخصوص الفوائد ●

counselors/،mdbenefitscounseling.org/  
 البدء في التخطیط المالي والمستقبلي ●
 ). CCS(إذا لم تنتھي بعد من التخطیط المالي والمستقبلي، اختر بالجھة التي تنسق الخدمات المجتمعیة  ●
 . بللوضع خطة للمستق) CCS(االلتقاء بمنسق الخدمات المجتمعیة  ●
 http://www.sss.gov). إذا كان الطالب ذكًرا(  التسجیل في الخدمة االنتقائیة ●
 التسجیل من أجل التصویت  ●
معیشة مستقلة، وجود رفیق في السكن، مجموعة المعیشة، ونحو  (استكشاف خیارات ترتیبات المعیشة  ●

 .) ذلك
  المدعم في مجتمعكاستكشاف السكن  ●

https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites 

 20-19العمر 

 )قبل الخروج بسنة(

 . تحدیدھا بعد إذا لم یتم   لمعرفة وضع االستحقاق للخدمات) DDA(االتصال بإدارة إعاقات النمو   ●
.  في الخریف الذي یسبق سنة الخروج) DORS(ل  التقدم بطلب إلى قسم خدمات إعادة التأھی ●

https://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx 
 .(DORS) النظر في التقییم الوظیفي من خالل قسم خدمات إعادة التأھیل ●
 لغین في المجتمعالبدء في زیارة الجھات التي تقدم الخدمات للبا  ●

 Determination.aspx-https://dda.health.maryland.gov/Pages/Self 
زیارة خدمات الموجھة ذاتیًا، إذا كنت مھتًما بالتعرف على الخدمات الموجھة ذاتیًا   ●

s.aspxhttps://dda.health.maryland.gov/Pages/sdform. 
 . في حالة اختیار خدمات المواجھة ذاتیًا، فاختر وسیط دعم وخدمة اإلدارة المالیة ●
 . استكشاف خیارات التعلیم ما بعد الثانوي وخیارات التدریب ●

https://aging.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/coordination%20of%20community%20services.aspx
http://ssa.gov/
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%20I%20Eligible.aspx
http://mdtransitions.org/benefits-counselors/
http://mdtransitions.org/benefits-counselors/
http://mdbenefitscounseling.org/
http://www.sss.gov/
https://www.hud.gov/states/maryland/renting/hawebsites
https://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/Self-Determination.aspx
https://dda.health.maryland.gov/Pages/sdforms.aspx
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الجدول  / السن
 الزمني 

والمستحقون للحصول على   21بالنسبة للطالب الموجودین في النظام المدرسي في سن أنشطة الجدول الزمني لالنتقال 
 DDAخدمات من إدارة دعم إعاقات النمو 

 

 . لیة للبالغین إذا لزم األمر استكشاف رعایة الصحة العق ●

 21-20العمر 

نوفمبر   / أكتوبر (
 )من العام الماضي

 

 . إلى العدید من مقدمي الخدمات الذین یلبیون احتیاجاتك على أفضل وجھالتقدم بطلب  ●
 إنھاء عملیة اختیار مقدم الخدمات للبالغین  ●
 دي طلب خروج مقدم الخدمات للبالغین من اجتماع برنامج التعلیم الفر  ●
دارة  العمل مع منسق خدمات الموارد ومقدم خدمات البالغین لتطویر خطة تمویل الخدمة لتقدیمھا إلى إ  ●

 ). DDA(إعاقات النمو  
 . في حالة تحدید الخدمات الموجھة ذاتیًا، ابدأ في كتابة خطة ذاتیة التوجیھ مع وسیط الدعم الخاص بك ●
 . على الفور ) DDA( إعاقات النمو  وضع خطة طوارئ في حالة عدم توفر التمویل من إدارة ●
مل أو تنتقل داخل المجتمع الذي تعیش  أي كیف ستذھب إلى الع( استكشاف الخیارات المتاحة لوسائل النقل  ●

 ) فیھ، ونحو ذلك
 

 21/ 20العمر 

ربیع العام  (
 )الماضي

لتحقیق انتقال   العمل مع موظفي المرحلة االنتقالیة بالمدرسة ومقدم خدمة البالغین ومنسق موارد المجتمع  ●
 . سلس من النظام المدرسي إلى نظام تقدیم خدمات البالغین 

 

   18بالنسبة للطالب الذین یتخرجون في سن  –الجدول الزمني لالنتقال 

 
الجدول  / السن
 18أنشطة الجدول الزمني االنتقالي للطالب المتخرجین في سن  الزمن 

 14/ 13العمر 

السنة األخیرة من  (
 )ةالمدرسة اإلعدادی 

 البدء في تحدید القدرات و نقاط القوة والتحدیات  ●
 . اإلعاقة وكیف تؤثر على التعلم وأنشطة الحیاة األخرىالتعرف على  ●

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp  
 IEPالحضور والمشاركة في اجتماعات برنامج التعلیم الفردي . لذاتیةممارسة مھارات المناصرة ا ●

www.marylandlearninglinks.org  
).  أي استبیان المیول المھنیة ، ومقابلة الطالب(ابدأ المشاركة في تقییمات االنتقال السنویة  ●

 rg/toolkitassessmenthttps://transitionta.o 
 . ابدأ في تحدید االھتمامات المھنیة وأھداف ما بعد الثانویة ●
 . تحدید موظفي االنتقال. تعرف على كیفیة تقدیم دعم االنتقال داخل منطقة المدرسة ●
تم تطویر خطة االنتقال في  . IEPوي لبرنامج التعلیم الفردي  وضع خطة االنتقال األولیة في االجتماع السن ●

 http://www.mdtransitions.org/ . عاًما ویتم تحدیثھا سنویًا 14العام الذي یبلغ فیھ الطالب 
 . للحصول على دبلومسنوات  5النظر في خطة مدتھا  ●
.  إذا كان ذلك مناسبًا) DDA(إعاقات النمو التقدم بطلب إلى إدارة   ●

 https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx 
من خالل قسم  ) ETSقبل (التوظیف  إذا كنت مسجالً في المدرسة الثانویة، تحقق من خدمات االنتقال قبل ●

 ). DORS(ة التأھیل  خدمات إعاد
وقسم خدمات إعادة    DDAإعطاء اإلذن للمدرسة لمشاركة المعلومات التعلیمیة مع إدارة إعاقات النمو   ●

https://www.youthhood.org/hangout/km_disability.asp
http://www.marylandlearninglinks.org/
https://transitionta.org/toolkitassessment
http://www.mdtransitions.org/
https://dda.health.maryland.gov/pages/Home.aspx
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الجدول  / السن
 18أنشطة الجدول الزمني االنتقالي للطالب المتخرجین في سن  الزمن 

 . DORSالتأھیل 
 إنشاء ملف رئیسي لتخطیط االنتقال   ●

السنة الجامعیة  
الصف  (األولى 
 ) 9 التاسع

 ). برنامج مكمل(ثانویة مقابلة مستشار التوجیھ لتحدید البرنامج الدراسي في المدرسة ال ●
CTE/CTE%20Programshttp://marylandpublicschools.org/programs/Documents/

 %20of%20Study/CTEBlueBook2017.pdf 
 . على التسھیالت المطلوبة في الفصول الدراسیة التعرف ●
 . إنشاء شبكات اجتماعیة وشبكات دعم  ●
 . مراجعة متطلبات التخرج مع مستشار التوجیھ  ●

 السنة الثانیة

 )10الصف (

 .ترتیب محاكاة للوظائف. الشركات قم بزیارة  . البحث عن االھتمامات المھنیة ●
 إدارة المركبات اآللیة   الحصول على بطاقة تعریف لوالیة ماریالند من ●

card.htm-http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/id  
 مقابلة فریق المدرسة لتقدیم طلب للحصول على تسھیالت مجلس الكلیة  ●

accommodations-disabilities/request-with-https://www.collegeboard.org/students. 
 PSATاختبار الجدارة الدراسیة األولیة أخذ   ●
 .مراجعة متطلبات التخرج مع مستشار التوجیھ  ●
استخدم وسائل النقل العام للسفر في  . على السفر ضع في اعتبارك التدریب . ستكشاف خیارات النقلا ●

 .مجتمعك
 . النقل العام / تقدیم نموذج طلب التنقل لخدمات التنقل ●

http://mta.maryland.gov/mobility   
 .لقیادةالنظر في الحصول على رخصة ا ●

http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm  
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf 

 الصف قبل األخیر 

 )11الصف (

التأھیل  في الخریف الذي یسبق سنة الخروج لخدمات إعادة  (DORS) دم إلى قسم خدمات إعادة التأھیلالتق  ●
   http://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx . المھني

 .لمراعاة التقییم الوظیفي من خالل قسم خدمات إعادة التأھی ●
 .مقابلة فریق المدرسة لتقدیم طلب للحصول على تسھیالت مجلس الكلیة  ●

accommodations-disabilities/request-with-https://www.collegeboard.org/students   
 PSATارة الدراسیة األولیة اختبار الجد أخذ   ●
 .النظر في الحصول على رخصة القیادة  ●

http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm  
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf   

 .في الصیف/ النظر في العمل بدوام جزئي ●
مستشار التوجیھ  ناقش مع . الكلیات البحثیة والمدارس التجاریة وبرامج التدریب والعسكریة وفرص العمل ●

 . أو األفراد المعنیین بالتنقل/ و
 .صقل أھداف ما بعد الثانویة  ●
 .أو برامج التدریب بعد المرحلة الثانویة/ ارة الكلیات والمدارس التجاریة وزی ●
 .إذا كنت تستكشف الخیارات العسكریة، فاجتمع مع المجند العسكري وخذ مدفعیة القدرات المھنیة للقوات المسلحة  ●

 Military.com/join-armed-forces/asvab   
تواصل مع العائلة واألصدقاء  . ، ابحث عن فرص عمل إذا كنت ترغب في االلتحاق بوظیفة بعد التخرج  ●

 .حول فرص العمل في شركاتھم 
 .سنوات 4اكتشاف الفروق بین كلیة المجتمع والبرامج الجامعیة التي تمتد لـ  ●

http://marylandpublicschools.org/programs/Documents/CTE/CTE%20Programs%20of%20Study/CTEBlueBook2017.pdf
http://marylandpublicschools.org/programs/Documents/CTE/CTE%20Programs%20of%20Study/CTEBlueBook2017.pdf
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/id-card.htm
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
http://mta.maryland.gov/mobility
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf
http://dors.maryland.gov/Pages/default.aspx
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
http://www.mva.maryland.gov/drivers/apply/apply.htm
http://dors.maryland.gov/consumers/WTC/Documents/Driving.pdf
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الجدول  / السن
 18أنشطة الجدول الزمني االنتقالي للطالب المتخرجین في سن  الزمن 

 .ل االلتحاق بدوام كامل في برامج ما بعد المرحلة الثانویةمراعاة خیارات التسجیل بدوام جزئي مقاب ●
 .لمساعدات المالیة الفیدرالیة والوالئیة والمنح الدراسیة لبرامج ما بعد المرحلة الثانویة البدء في البحث عن ا   ●
 .المشاركة في برامج االنتقال من المدرسة الثانویة إلى الكلیة/ استكشاف ●
 .تشار التوجیھمراجعة متطلبات التخرج مع مس ●

 )12الصف (

 

 ACT أو / و  SATامتحاني االستعداد ألخذ  ●
sat-cbh-http://sat.collegeboard.org/home?affiliateld=nav&bannerld=g 

http://www.actstudent.org/  
-disabilities/request-with-https://www.collegeboard.org/students

accommodations 
 

م تصنیفك  إذا ت  .  Accuplacerإذا كنت مسجالً في كلیة مجتمعیة، فاستعد لخوض اختبار تحدید المستوى  ●
، یمكنك الوصول إلى الخدمات األكادیمیة لالطالع  ")جاھًزا للكلیة"یس ل( كطالب یحتاج إلى تعلیم تعوضي 

  http://accuplacer.collegeboard.org/students. على تعلیمات ما قبل الكلیة
 .جیش و برامج ما بعد الثانویة أو االلتحاق بالالتقدم إلى الكلیات أ  ●
 .إذا تقدمت بطلب إلى كیانات تعلمیة لما بعد المرحلة الثانویة، فاتصل بمركز دعم ذوي اإلعاقة  ●
 .في حالة دخولك لمجال العمل، ابدأ في تقدیم الطلبات ●
 .التقدیم على المنح الدراسیة والمنح المالیة  ●
د المرحلة الثانویة أو فرص  لمناقشة تمویل برامج ما بع DORS التأھیل مقابلة مستشار قسم خدمات إعادة  ●

 .العمل
 .إذا كنت مستحقًا لھ 18في سن  (SSI) التقدم بطلب للحصول على دخل الضمان اإلضافي  ●

http://ssa.gov  
یستحقون للتقدم   ،SSDI عي لذوي اإلعاقةوالضمان االجتما SSI األفراد الذین یتلقون دخل الضمان اإلضافي ●

 .لب للحصول على إعفاء من الرسوم الدراسیة في الكلیات المجتمعیةبط
https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions

sabilities.aspx/prog_di  
 .مارس 1ینایر و  1التقدم بطلب للحصول على مساعدات مالیة فیدرالیة وحكومیة في الفترة ما بین  ●

https://fafsa.ed.gov/  
 .رعایة الصحة العقلیة للبالغین إذا لزم األمر  استكشاف ●
 .عند الخروج من النظام المدرسي) إذا كان ذلك مناسبًا(استكشاف خیارات التكنولوجیا المساعدة  ●
 . التقدم بطلب للحصول على المساعدة الطبیة إذا كنت مستحقًا لھا ●

https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am٪20I٪20Eluate.aspx  
    .http://www.sss.govعاًما   18في سن ) إذا كان ذكًرا( في الخدمة االنتقائیة  التسجیل ●
 .18جیل للتصویت في سن التس ●
 .االنتقال من الرعایة الصحیة لألطفال إلى نظام الرعایة الصحیة للبالغین ●
 .ي اإلعاقةعند القبول في الكلیة، یمكنك الوصول إلى خدمات دعم ذو ●

http://sat.collegeboard.org/home?affiliateld=nav&bannerld=g-cbh-sat
http://www.actstudent.org/
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/request-accommodations
http://accuplacer.collegeboard.org/students
http://ssa.gov/
https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/prog_disabilities.aspx
https://mhec.maryland.gov/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/prog_disabilities.aspx
https://fafsa.ed.gov/
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%D9%AA20I%D9%AA20Eluate.aspx
https://mmcp.health.maryland.gov/Pages/Am%D9%AA20I%D9%AA20Eluate.aspx
http://www.sss.gov/
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 ملحق ب ال

 ) FAQ(في مرحلة ما بعد الثانوي  األسئلة المتكررة حول التسھیالت
ومع ذلك، فإن  . IEPأن یكون الطالب المعاق حاصالً على برنامج التعلیم الفردي  ) IDEA( 2004یتطلب القانون المعني باألفراد ذوي اإلعاقة لعام 

في الواقع تخضع ھذه المدارس لمجموعة من  . الجامعاتنطبق على الكلیات أو المدارس التجاریة أو  ال ی) IDEA(قانون تعلیم األفراد المعاقین 
 . من قانون إعادة التأھیل المھني  504والقسم ) ADA(القوانین الفیدرالیة األخرى تشمل قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 

 

  الوصول إلى التسھیالت في مرحلة ما بعد الثانویة 

 ؟ )IEP(الحصول على برنامج التعلیم الفردي   ھل سأستمر في

تختلف مسؤولیات الكلیات والمدارس التجاریة والجامعات اختالفًا كبیًرا عن مسؤولیات  . في بیئة الكلیة IEPال ، ال توجد برامج تعلیم فردي 
ومن ثم، سیكون على  . لغین ولیس مع الوالدینالشباب البا الفرق المھم ھنا ھو أن مرحلة ما بعد الثانویة ستعمل فقط مع . المدارس الثانویة

تتطلب ھذه القوانین من الشاب البالغ القیام ببعض المھام مثل طلب الخدمات وتقدیم  . الشاب البالغ مسؤولیات أكبر بكثیر كطالب جامعي
 . طلب التسھیالت المناسبةرك بنشاط في ویجب أن یبدأ الشاب البالغ في العملیة وأن یشا. الوثائق المناسبة التي تثبت اإلعاقة

 التي حصلت علیھا في المرحلة الثانویة؟  ھل سأحصل على نفس التسھیالت 

بل ستتحدد الجھة التعلیمیة التي ستلتحق بھا بعد المرحلة  . إلى ما بعد المرحلة الثانویة IEP ال ینتقل برنامج التعلیم الفردي. لیس بالضرورة
 .الطالب بعد جمع المعلومات ومراجعة الوثائقالتسھیالت التي سیحصل علیھا  الثانویة 

 الوصول إلى خدمات ذوي اإلعاقة في مرحلة ما بعد التعلیم الثانوي 

 أین أذھب للحصول على تلك الخدمات؟

 

  جودون في مكتب خدمات دعم ذويھؤالء األفراد مو. یوجد في كل جھة تعلیمیة بعد مرحلة الثانویة أفراد یساعدون الطالب ذوي اإلعاقة
خدمات دعم ذوي   ولتلقي تسھیالت أكادیمیة و أو خدمات أخرى، یجب على الشاب البالغ أوالً تعریف نفسھ بنفسھ لمكتب .(DSS)اإلعاقة 

 . عم الذي یحتاج إلیھ اإلعاقة، وعلیھ أیًضا االضطالع بمسؤولیة التحدث إلى الجھة التعلیمیة التي التحق بھا بعد مرحلة الثانویة بشأن الد

 ب الخدمات؟ متي أطل
یحدد  على الرغم من أن الشاب البالغ قد یطلب تسھیالت من الجھة التعلیمیة التي التحق بھا بعد مرحلة الثانویة في أي وقت، إال أنھ یفضل أن 

ة الفصل الدراسي ألن ترتیب  في أقرب وقت ممكن وفي موعد ال یقل عن شھر واحد قبل بدای خدمات دعم ذوي اإلعاقة موعد مع مكتب
ال یتم إجراء التسھیالت بأثر  . لخدمات واإلقامة یستغرق وقتًا، و بعض التعدیالت األكادیمیة قد تستغرق وقتًا أطول لتقدیمھا مقارنة بغیرھاا

 .ال تنتظر أبدًا حتى تواجھ الصعوبات األكادیمیة. رجعي

 ما المستندات التي یتعین علّي تقدیمھا؟ 

قد تتطلب بعض المدارس وثائق أكثر من غیرھا، ولكن جمیع المدارس  . مستندات المطلوب تقدیمھارس معاییر معقولة بالنسبة للتضع المدا
مرتبطة بالحصول   مسؤوالً عن أي رسوم سیكون الشاب البالغ . تطلب من الشاب البالغ تقدیم الوثائق التي أعدھا اخصائي مؤھل ومناسب 

  : توافرھا في المستنداتتشمل العناصر األساسیة المطلوب . على الوثائق المطلوبة

 .بیان تشخیصي یحدد اإلعاقة ●
وصف لمنھجیة التشخیص المستخدمة، والقیود الوظیفیة الحالیة من حیث صلتھا باألوساط األكادیمیة والسكنیة، والتقدم أو   ●

 .أو األدویة/ لإلعاقة، والتسھیالت الحالیة والسابقة، والخدمات و االستقرار المتوقع 
 .أو خدمات الدعم اإلضافي/ الت، واألجھزة التكیفیة، والخدمات المساعدة، واالستراتیجیات التعویضیة، وتوصیات بشأن التسھی ●
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   الحصول على التسھیالت في مرحلة ما بعد الثانویة 

 ھي التسھیالت المقدمة؟  ما

قد  . ى الشباب المؤھلین ذوي اإلعاقةعبارة عن تعدیالت على المتطلبات األكادیمیة الضروریة لضمان المساواة في الوصول إل التسھیالت 
 :تشمل التسھیالت المعقولة ما یلي

 تمدید الوقت في االختبارات  ●
 كتب في أشكال بدیلة ●
 مترجمي لغة اإلشارة  ●
 أجھزة لقراءة الشاشة ●
 التعرف على الصوت  ●
 التقنیات المساعدة األخرى ●

ال یمكن توفیر التسھیالت إذا كانت ستؤدي إلى  . ھیالت المعقولة مع الشاب البالغ إلعداد التس DSS سیعمل مكتب خدمات دعم ذوي اإلعاقة
اقة تلبیة متطلبات  یشترط على الطالب ذوي اإلع. ال یجوز التغاضي عن الدورات الدراسیة المطلوبة. تغییًرا جوھریًا في الدورات الدراسیة

 .برنامج الدراسة من أجل التخرج
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 الملحق ج
 المجموعات المحددة 

خرى من الدعم والخدمات المتعلقة باالنتقال والتي قد تحتاجھا مجموعات معینة من األشخاص ذوي اإلعاقة أثناء حصولھم على  ھناك أنواع أ
للحصول على معلومات  . وقد تمت مناقشة أمثلة قلیلة لھؤالء األشخاص أدناه . تمعیةفرص العمل والتعلیم ما بعد الثانوي وقیامھم باألنشطة المج

 Maryland، یرجى زیارة موقع )ضعاف البصر / ضعف السمع، والمكفوفین/ مثل التوحد، والصمم (ي اإلعاقة المحددة حول مجموعات ذو
Transition على الرابط : https://mdtransitions.org  /ع بزیارة موق للحصول على معلومات حول أشكال الدعم المقدم لألسرة، یرجى

Parents 'Place of Maryland على الرابط : https://www.ppmd.org/،  أو مركز موارد اآلباء في نظام مدرستك المحلي . 

 

 التوحد 

.  مختلف وبدرجات متفاوتةتؤثر على األفراد بشكل " حالة طیفیة"بمجموعة معینة من السلوكیات وھو ) ASD( ف اضطراب طیف التوحد یُعرَّ 
وبالنسبة لمستوى اإلعاقة، یتراوح األطفال المصابون بھذا  . تظھر ھذه الخصائص بشكل عام قبل سن الثالثة وتؤثر سلبًا على األداء التعلیمي

وتتضمن بعض  . عاقة الشدیدةإلى ذوي اإل) الذي ال یمكن تمییزه تقریبًا عن األطفال غیر المصابین بالتوحد ( االضطراب من األداء العالي للغایة 
إجراء محادثة؛ صعوبة في األداء التنفیذي، والتي تتعلق بالمنطق  السلوكیات المرتبطة بالتوحد تأخر تعلم اللغة؛ صعوبة في االتصال بالعین أو 

الشخص المصاب بطیف    مرة أخرى، قد تظھر على. والتخطیط؛ اھتمامات ضیقة ومكثفة؛ ضعف المھارات الحركیة وحساسیة المعالجة الحسیة
ویتم تطبیق تشخیص اضطراب  . ى جانب السلوكیات المذكورةالتوحد العدید من ھذه السلوكیات أو القلیل منھا أو العدید من السلوكیات األخرى إل

 . طیف التوحد بناًء على تحلیل جمیع السلوكیات وشدتھا

 أو  utism.org/http://www.pathfindersfora : زیارة الرابط لمزید من المعلومات ولمعرفة المزید عن الموارد المتاحة، یرجى
https://www.autismspeaks.org/ . 

 

 ضعف السمع / الصمم

ضعف سمعي شدید لدرجة أن الطفل یعاني  "ھو ) IDEA( ألفراد ذوي اإلعاقة التعریف الرسمي للصمم وفقاً لقانون تعلیم ا: الصمم ●
مھمة ألنھا  " مع أو بدون تضخیم"تعتبر عبارة ". المعلومات اللغویة من خالل السمع، مع التضخیم أو بدونھمن إعاقة في معالجة 

 . في الفصل تشیر إلى أن سماعة األصم لن توفر المساعدة الكافیة حتى یتمكن الطالب من النجاح 
و قد  . تتراوح من الخفیفة إلى الشدیدةیعاني الطالب المشخصین بضعف السمع من درجة معینة من فقدان القدرة على السمع  ●

یستفید أولئك الذین یعانون من ضعف السمع من استخدام السماعات أو أجھزة االستماع المساعدة األخرى، فضالً عن أنھم  
 . اإلنجلیزیة المحكیة في التواصل مع اآلخرین  یعتمدون بشكل أساسي على اللغة

 
 www.nationaldeafcenter.org : الموارد المتاحة، یرجى زیارة الرابطلمزید من المعلومات ولمعرفة المزید عن  

 
 ضعف البصر / العمى

 
، فإن ضعف البصر ھو الرؤیة التي تؤثر سلبًا على األداء التعلیمي للطفل حتى مع  )IDEA( وفقًا لقانون تعلیم األفراد المعاقین  ●

ال یستطیع الطفل  (یمكن أن تشیر الرؤیة الجزئیة إلى ضعف الرؤیة  . ویشمل المصطلح كال من الرؤیة الجزئیة والعمى. التصحیح
 200/ 20أقل من (شیر العمى إلى العمي القانوني  یمكن أن ی). القراءة على مسافة قراءة عادیة حتى مع العدسات التصحیحیة

 ). ال یوجد بصر (یة محدود ، أو عمى كلي ، أو مجال رؤ)رؤیة في العین األفضل
یحتاج الطالب الذین یعانون من إعاقات بصریة إلى تعلم نفس الموضوعات والمھارات األكادیمیة التي یتعلمھا أقرانھم   ●

كما یجب علیھم أیًضا تعلم مجموعة موسعة من  . ذلك على األرجح بالطرق المالئمة  المبصرین، على الرغم من أنھم سیفعلون
 . المھارات التي ترتبط بوضوح بالرؤیة

https://mdtransitions.org/
https://www.ppmd.org/
http://www.pathfindersforautism.org/
https://www.autismspeaks.org/
http://www.nationaldeafcenter.org/
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 :لمزید من المعلومات وللتعرف على الموارد المتاحة، یرجى زیارة

 
 قسم خدمات التأھیل

 دلیل خدمات وموارد إعادة التأھیل لألفراد المكفوفین أو ضعاف البصر 
http://dors.maryland.gov/Brochures/blind_guide.pdf   

 
 The Maryland School for the Blind مدرسة ماریالند للمكفوفین
3501 Taylor Avenue 

Baltimore, MD 21236 
(401) 444-5000 

https://www.marylandschoolfortheblind.org/   
 

 American Association of the Deaf-Blind  الجمعیة األمریكیة للصم المكفوفین
8630 Fenton Street, Suite 121 
Silver Spring, MD 20910-3803 

)301 (495-4403 
TDD / TTY Telephone: (304) 495-4402 

 AADB-Info@aadb.org: البرید اإللكتروني
http://www.aadb.org  / 

 
 Columbia Lighthouse for the Blind  منارة كولومبیا للمكفوفین

8720 Georgia Avenue Suite 210 
Silver Spring, MD 20910 

301-589-0894 
http://www.clb.org   / 

 
 National Federation of the Blind االتحاد الوطني للمكفوفین

200 East Wells Street 
at Jernigan Place 

Baltimore, MD 21230   
)410 (-659-9314 

 ) 410( -5653685: فاكس
https://nfb.org /  

 
 

 

  

http://dors.maryland.gov/Brochures/blind_guide.pdf
https://www.marylandschoolfortheblind.org/
http://www.aadb.org/
http://www.clb.org/
https://nfb.org/
https://nfb.org/
https://nfb.org/


 اإلعاقةي دلیل التخطیط االنتقالي للمرحلة الثانویة بوالیة ماریالند لألفراد ذو

31 
 

   

 31 وزارة التعلیم بوالیة ماریالند ، قسم التدخل المبكر وخدمات التعلیم الخاص © 

 الملحق د 

 واالختصاراتمسرد المصطلحات 

ADA -  قانون الحقوق المدنیة لألشخاص ذوي اإلعاقة  -قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة 

ASD -  اضطرابات طیف التوحد 

ASVAB - القدرات المھنیة للقوات المسلحة مدفعیة 

AT -  لمساعدة األشخاص على التواصل أو إكمال  ) مثل المفاتیح أو برامج الكمبیوتر (األجھزة منخفضة أو عالیة التقنیة  -التكنولوجیا المساعدة
 مھام العمل 

BHA - إدارة الصحة السلوكیة 

CCS -  الخدمات المجتمعیةمنسق 

CIL - لة مراكز المعیشة المستق 

الخدمات المقدمة في المجتمع حیث یعمل األشخاص ذوو اإلعاقة وغیر المعاقین، ویعیشون، ویقضون أوقات فراغھم، مقابل  -الخدمات المجتمعیة 
 بیئة منفصلة حیث یعاني جمیع األفراد في بیئة معینة من إعاقة

 والتي ال تتطلب دعًما إضافیًا  الوظائف الموجودة في األوساط المھنیة داخل المجتمع -الوظائف التنافسیة 

CRP -  البائعون من أنظمة البالغین الذین قد یقدمون الخدمات والدعم لألفراد ذوي اإلعاقة بعد خروجھم من  ( شریك إعادة التأھیل المجتمعي
 .) لتلك الخدمات المدرسة، إذا تقرر أنھم مستحقون  

DDA -  إدارة إعاقات النمو 

DORS - یلقسم خدمات إعادة التأھ 

DLLR -  دائرة العمل والترخیص والتنظیم 

DSS - إدارة الخدمات االجتماعیة 

 للحصول على الخدمات من خالل استیفاء متطلبات محددة  یجب أن یكون الطالب مستحقًا -مستحق للخدمات 

 ةالخدمات مضمون -االستحقاق 
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على سبیل المثال، یُمنح الوالد سلطة  (إعاقة معرفیة كبیرة لطرف ثالث إجراء قضائي یمنح سلطة اتخاذ القرار لشخص بالغ یعاني من  -الوصایة 
 ). اتخاذ القرار بشأن الشؤون المالیة لطفلھما

IDEA -  خاص اللوائح الفیدرالیة التي تحكم التعلیم ال -قانون تعلیم األفراد ذوي اإلعاقة 

IEP -  برنامج التعلیم الفردي 

بیة أو على الكمبیوتر تساعد الشخص على تحدید الوظائف التي قد تكون مناسبة لھ بناًء على األشیاء التي  تمارین شفھیة أو كتا -استبیان المیول 
 یحب القیام بھا واألنشطة التي یرغب في المشاركة فیھا

IPE - الخطة الفردیة للتوظیف 

MA - ة الطبیة المساعد 

MTA -  العابر بوالیة ماریالند إدارة المرور 

Pre-ETS -  خدماتhg انتقال قبل التوظیف بموجب قانون الفرص واالبتكار في القوى العاملة)WIOA ( 

 عملیة الحصول على الخدمات الالزمة لنفسھ -المناصرة الذاتیة 

 واھتماماتھ وقدراتھ ورغباتھ ھي محور تخطیط األنشطة وتنفیذھا عملیة تكون فیھا تفضیالت الفرد   -تقریر المصیر 

SGA -  نشاط مربح كبیر 

SSA -  إدارة الضمان االجتماعي 

SSDI -  الضمان االجتماعي لذوي اإلعاقة 

SSI - دخل الضمان اإلضافي 

VR -  التأھیل المھني 

WIOA -  قانون الفرص واالبتكار في القوى العاملة 
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 الملحق ھـ 

 یصال الطالب بالوكالةإ: عملیة االنتقال

أھدافھم بعد المرحلة الثانویة في التوظیف والتعلیم ما بعد الثانوي والتدریب والعیش   قد یحتاج الطالب ذوو اإلعاقة إلى خدمات الكبار لتحقیق
صحیحة قبل مغادرة المدرسة لتفادي أیة فجوات  ونتیجة لذلك ، یحتاج الطالب واألسر إلى إجراء االتصاالت ال). متي لزم األمر (بشكل المستقل 

وتقع على عاتق الطالب واألسرة  . الطالب بالوكاالت المناسبة  إیصالالمدرسة في   وبعد الحصول على إذن منك، سیساعد ممثل. في الخدمة
 .مسؤولیة إكمال عملیة التقدیم لضمان تلقي الخدمات المطلوبة إذا تبین أن الطالب من مستحقیھا

ي الدلیل على معلومات حول معاییر  و یحتو. دلیل تخطیط االنتقال الثانوي لألفراد ذوي اإلعاقة معلومات عن خدمات البالغین الممكنةیوفر 
 .وھذه المعلومات ستساعدك أنت وطفلك عند بدء عملیة االنتقال وایصالكم بخدمات البالغین. األھلیة للوكالة وعملیة الربط المحددة

ویوفر الدلیل  . المناسبة  الطالب بالوكاالت إیصال تخطیط االنتقال الثانوي لألفراد ذوي اإلعاقة الخطوة األولى في عملیة   تعد مراجعة دلیل
ویستطیع موظفي مدرسة الطالب الخاص بك تقدیم بیات االتصال المحلیة فیما  . المعلومات الالزمة الختیار الوكالة الصحیحة لتقدیم المساعدة

 . قدیمیتعلق بعملیة الت

ویعد توزیع ھذا الدلیل جزًءا  . ع وكاالت خدمات البالغینیعتبر استالم دلیل تخطیط االنتقال الثانوي لألفراد ذوي اإلعاقة بمثابة الرابط األولي م
 .من عملیة تخطیط النقل وسیؤّكد توقیعك على ھذا النموذج استالمك للدلیل

  : اسم الطالب

  : التاریخ

 : الداخلينظام المدرسة 

  : توقیع الطالب

  : توقیع ولي األمر 
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 : في ماریالند ة یالثانو  مرحلةي للتخطیط االنتقالاللمزید من المعلومات حول  

 -بوالیة ماریالند  ةالثانوی  لمرحلةي لاالنتقال التخطیط بفریق یرجى االتصال

 Maryland State Department of Education وزارة التربیة والتعلیم بوالیة ماریالند
 Division of Early Intervention and Special Education Services التعلیم الخاص قسم التدخل المبكر وخدمات 

200 West Baltimore Street 
Baltimore, Maryland 21201 

  0244-767-410 : ھاتف
  8165-410333:  فاكس
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