
    
  

  

  
    

       
    

    

                  

                         

    

     

                   

     

                          

                           

                     

   

        

                   

        

               

                   

                     

                     

                      

                          

                         

     

        

                       

                             

             

                           

                    

       

  

  

  

  

  

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 نيللمستجيب ICAP حول معلومات
Information about the ICAP for Respondents 

 ؟ICAP ھو ما

Inventory for Client and Agency Planning (ICAP) اإلعاقات رةبإداًعميال ليكونً مؤھال الشخص كان إذا ما تحديد في تساعد تقييم أداة عن رةباع 

 .  ال أم (DDA) بالنمو لقةعمتال

.(823-388 

 يةوالل إلداريا ونالقان( عدةالقا في ددمح ھو ما نحو على " يركب قصور"من يعاني الطلب قدمُم إذا ما تحديد يةبغ ICAP إدارة وتتم

 لفصلا طنواشن

 ؟ICAP رةادإ نه يمك من

إدارة وترتيب يروفبت دارةاإل ستقوم

ا؟ً مستجيب ونليك ھل يتأ من

  .ICAP 388-823-0930). لفصلا واشنطن يةوالل اريداإل القانون" (مستجيب" كـ تستخدم من اإلدارة حددت 

 ICAP إكمال تمي ICAP. كمالإل مةالالز لوماتعلما يقدم أن ييمهقت ريجي الذي بالشخص جيدة دراية لىع يةبالرعا يقوم خص ش أو لممع أو أمر ولي ألي يمكن

 .ICAP ارةإد يمكن فال المستجيب، ريفعت عليه بق طني شخص أي ودوج عدم حالة وفي .  اًوميي ويراه أشھر ثةثال عن تقل ال دةلمًعميال عرف مستجيب أي ةسطاوب

 واشنطن يةلوال رياإلدا القانون( ICAP تتطلب وط رش أي بموجب يةلھاأل تحديد (DDA) بالنمو قةعلالمت اإلعاقات إدارة على تعذري مؤھل، مستجيب وجود وبدون

 388-823-0940). صلالف

 خدامھم؟تاس رةادإلل يمكن الذين نلمستجيبيا عدد كم

الطلب قدمُم قدرات بشأن قةودقي كاملة معلومات على حصوللل ينستجيبالم من كنمم عدد أكبر تستخدم أن لإلدارة يمكن

ا؟ًمستجيب بحيص أن طلب لا قدمُلم مكني ھل

. 

 بدأ نهمكي ال لكن وماتمعل يقدم أن طلب .اًيبمستج بحليص ھليتأ أن اًال قدمُ لم يمكن . ال

م؟اھملا بعضب يامهق بتثُي أن أو أسئلة عن يجيب أن لبالط قدمُم من طلبُي أن لممكنا من ھل

 .الردود صحة من للتحقق المھام ببعض قيامه إثبات نهم تطلب أن أو مالحظته أو طلبلا قدمُم استشارة DDA دارةإل يمكن

"

" 

  ( ". لةالص ذات أو بھةامشال المھام في يلعمال أداء مالحظة أو علوماتالم على تقديرك في اعتمد

يةالعاد مواقفلا في يلعملل صحيحال السلوك لةّسجُلم ا وماتالمعل تعكس أن ريضرولا من سليمة، ئجنتا على حصولال جلأ من

  . 

 153) صفحة د، الملحق ،ICAP دليل

 من وماتعلمال على لصو لحا مكنيو .  
ّ ينة عم ھمةم ذينف أن يلالعم السؤ من حتى أو الكتيب ام باستخد ستجواباتاال من أو ICAP كتيب

ق من مةّقدُالم تاعلومالم مع جنب إلى اً جنب األداء اتبيان اماستخد األمر، لزم إذا المناسب،

 من لكنهو داء،أ تباراخ كوني أن ھذا وراء من المقصود وليس

 إدارة إلى ھيل براد من إلكتروني دريب ،2003 فبراير، 26 ".  (المستجيب بلِ

 (DDA)) النموب لقةعمتال اإلعاقات

 ه؟ ب يقوم أن ستجيبم ال من وب المطل ما

 حول عبارة كل عن اإلجابة جيبتالمس على يجب

)1( جيد شكلب ليس ولكن فيذ،بالتن يقوم

ICAP الردود لھذه خصمل يلي فيما .  خصالش قدرات فضلأ بطريقة ددحي ردود بعةرأ من بواحد: 

يقوم أو اً أبد خصالش يقوم ال .  نةآم غير ألنھا مةالمھ بتنفيذ له اًمسموح ليس الشخص أن أو ة، بوعصلا غاية في لمھمة ا أن إلى يريش )0( اًنادر أو اً أبد

 .طلبھا مع حتى مساعدة بدون ھمةمال أجزاء جميع بتنفيذ اً نادر

 .  جيد بشكل يس ل ولكن مساعدة بدون مةً أحيان الشخص يقوم

 .  يرالتذك أو ؤالسال إلى احتاج إذا امير ما على كوني شيء وكل .  جيدة ليست فالنتيجة ف،

 .الوقت من لمائةاب

 ونبد المھمة أجزاء جميع تنفيذ لتهومحا من لرغم ا فعلىمھلا بتنفيذ ا

 ھمةمال بتنفيذ خصلشا يقومارشإ أو مساعدة

 25 حوالي في
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 مةللمھ الشخص إكمال عدم من الرغم فعلى .  رافشإ أو مساعدة بدون ما حد إلى جيدة ورةصب ھمةمال يذ فن بت الشخص يقوم)2( ما حد إلى جيد كلبش فيذبالتن يقوم

 ھمةمال نفيذبت الشخص وميق .  لتذكيرا أو اللسؤا إلى احتاج إذا امير ما على يكون شيء وكل .  ھائاجزأ جميع تنفيذ نهيمكف تامة، عةرابب

 .الوقت من لمائةاب 75 حوالي يف

 .  له بةبالنس لةسھولا غاية في كانت المھارة أن أو ا،ًتمام المھارة الشخص تقنأ .  العناصر أحد بشأن لتامةا يةلال ستقالا إلى يريش)3( للغاية جيد كلبش فيذبالتن يقوم

 املمھ ا يذنف ت ريلضروا من ونيك متى رفعيو شخصأي من افشرإ أو مساعدة أي بدون للغاية جيد بشكلو اً تمام ھمةمال الشخص أنجز

 .اًالبغ أواً دائم-- ية للغا جيد شكلب ھمةملا بتنفيذ يقوم .  يرتذك أو طلب بدون

 ك؟ سلو لا شكالتم ييمقبت ICAP التقييم بأداة ييفي التك السلوك أقسام تقوم ھل

 لحركيةا اراتالمھ نواحي في فيةتكييلا المھارات تقييم ھو ICAP من والغرض .  يةاألھل تحديد عند اتوكالسل بتقييم تقوم ال بالنمو قةتعلمال اتاإلعاق فإدارة .  ال

 .مجتمعيةال يةالحيات والمھارات واصلالت اراتومھ يةاالجتماع اراتوالمھ لشخصيةا تيةاالحي اتمھاروال

 يتم اليز ال قد اًتھور م أو اًضبغا أو اًتعبم كان إذا ما مةمھ تنفيذ اً أحيان يرفض الذي خصفالش .  القدرة على ICAP قييمالت بأداة التكييفي لسلوكا سمق كيزرت ينصب"

 الإ ينطبق ال لكنو الرفض مرست ااوإذ .  جيد بشكل تنفيذھا يتم ما وعادة الشخص قدرة حدود في ارةالمھ كانت إذا " طلب دون يد ج شكلب بالتنفيذ يقوم" أنه على مهتقيي

 .ةالمحدد اصرنالع ھذه بشأن واحدة طةبنق يلعملل التكييفي قييمالت من لليق قد كثرألا فعلى ددة،المح فيةيلتكا المھام من يلقل عدد على

 لمھاما تنفيذ فضفر .  التكييفي سلوكلل كفقد يسلو سلوكية، كمشكالت حوله من شطةنأ مع أو يلللعم يةموالي طةاألنش مع رض اعتت التي وكياتلالس تصنيف يجب

 تقييمال بأداة كيةولسلا تالمشكال قسم في لهتسجي يتم قد تعاوني، يرغ سلوك أو الامتث عدم اً أحيان يهعل يطلق ما وھو الشخص، قدرة نطاق خلدا قعت التي يةضرورال

ICAP صرعن نقاط من صنتقي لن يلعمال تعاون عدم فإن الحالة، ھذه وفي .  فيةكييالت المھارات منالعديد ينب ائمةد لةمشك لخلق تكفي بدرجة اً شائع الرفض كان إذا 

 ". تعاونلا منًبدال درةقال أساس على فهتصني ينبغي الذي التكييفي، كهسلو

] (/http://www.cpinternet.com/~bhill/icap) يلھ لبراد اإلنترنت عبر ICAP/SIB-R قييمالت ألداة في ييكت ال السلوك اسمقي بإكمال الخاصة اإلرشادات" من[

 ؟ICAPمتقيي ءاأثن اًحاضر ونيك أن الطلب دمقُم على ين يتع ھل

 كينرمشا ودوج في أوصوصيةخب اإلجابة اختيار والمستجيب الطلب قدمُ لم ويمكن .  قلاأل على االستجواب من لجزء اًمتاح ونيك وأن الطلب قدمُم حضور من بد ال

 .اً وأمين اً صادق ونه ك مع يتعارض ما شيء ھناك كان ذاإ بما دارةاإل خطارإ إلى بحاجة المستجيب إن حيث قيقةد معلومات المستجيب يقدم أن لمھما ومن .  آخرين

 ؟ICAP اطنق سابح يتم كيف

 .طلبلا قدمُم ر عم اراالعتب يف األخذ مع فية،كييت تاراھم أقسام عةأرب لكل سيةاالقي طةالنق حسبي وتركمبي نامجبر وھناك .  تركمبيو جھاز في ICAP إجابات خالدإ يتم

 األھلية؟ قرار على ICAP قييمت يؤثر كيف

 جالم نقطة من قلأ أو نطاق يف لتأھيل ا طةنق تقع أن فيجب بالنمو، قةمتعلال اإلعاقات إلدارة لتأھلا من يمنع كبير قصور وجود على يلكدل اً مطلوب ICAP يكون عندما

). 388-823-0900 لفصلا رياإلدا واشنطن انونق(الطلب قدمُم /عميلال مربع الخاص ةرجي ا لخا ليةالستقالا
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 نللمستجيبي ICAP حول معلومات

 فھملا إقرار

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

Declaration of Understanding 

الطلب قدمُم :  وعالموض

 .وأفھمھا " يبينللمستج ICAP حول وماتمعل " قرأت لقد

 تلقيت وقد

ُ

 قييمالت ألداة كييفيالت السلوك مقياس بإكمال الخاصة اإلرشادات"
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/FSA/forms/pdf/16-182.pdf 

 .بالنمو علقةلمتا اإلعاقات إلدارة لتأھلل يرلكبا صورقال تقييم في ستخدم ست و قةدقي تكون أن يجب أقدمھا التي اإلجابات أن أتفھم

 .بالنمو قةتعلمال اتاإلعاق إلدارة تأھللا يربمعاي يفي ال أو يفي قد تقييملا حلم الشخص أن أتفھم

 .يرضيني بما أسئلتي جميع على الرد تم وقد لةسئاأل طرحل لفرصا جميع على حصلت لقد

 يب تج سملا توقيع يخر اتل ا

 DSHS / DDA لدى ثلممال يخر اتل ا

 ".ً امستجيب " اعتباره من الشخص استبعاد إلى ارقراإل ھذا على التوقيع رفض سيؤدي :  مالحظة

 :وزيعالت
 المستجيب إلى نسخة
 Intake File إلى نسخة

."ICAP/SIB-R 
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