
الحصول عىل التنازل
 يجوز للفرد أن يطلب التسجيل يف هذا التنازل أو تنازل مختلف 

يف أي وقت. واسأل مدير الحالة / املوارد )CRM( عن ذلك. أما إذا مل 

يكن لدى الشخص مدير حالة / موارد )CRM(، فاترك رسالة عىل خط 

الخدمة املحلية غري املدفوعة املدرج ضمن املكاتب اإلقليمية أو ارسل 

www.dshs.wa.gov/dda/service- الطلب عرب اإلنرتنت عىل

.and-information-request

ال يضمن الوفاء مبعايري خدمة التنازل إمكانية الحصول عىل 
خدمات التنازل. وكل تنازل محدد بعدد األشخاص الذين ميكن 
تقديم الخدمة لهم. كام أن إلدارة إعاقة النمو سلطة الحد من 
 التسجيل يف التنازالت بناًء عىل توفر التمويل للمشاركني الجدد 

يف التنازل.

حقوق جلسة االستامع اإلدارية:
 يحق لألفراد طلب عقد جلسة استامع إدارية مع أي من القرارات 

التالية بغض النظر عن الربنامج أو الخدمة:

تم رفض استحقاق إدارة إعاقة النمو أو إنهاؤه أو تأخرت إدارة إعاقة   •

النمو بشكل غري مقبول يف الترصف بناًء عىل الطلب املقدم؛ أو

نوع الخدمة أو حجمها املرصح بالحصول عليها؛ أو  •

رفض الخدمات أو تخفيضها أو إنهاؤها؛ أو  •

رفض اختيار مقدم الخدمة؛ أو  •

إذا تم تغيري مسكن الشخص إىل مكان مختلف، وليس من اختياره؛ أو  •

رفضت إدارة إعاقة النمو االلتزام بطلب عدم إرسال إخطارات إىل   • 

أي شخص آخر؛ أو

إلغاء التسجيل من برنامج التنازل؛ أو  •

رفض طلب الحصول عىل خدمات مرفق الرعاية املتوسطة   • 

لألفراد ذوي اإلعاقات الذهنية بدالً من خدمات التنازل؛ أو

قررت إدارة إعاقة النمو أن الخدمات املتوفرة وفًقا للتنازل الحايل   •

 ميكن أن تلبي احتياجات الصحة والرعاية االجتامعية وأن الشخص 

ال يوافق عليها؛ أو

تم تقييم حالة الفرد عىل أنه ال يحتاج إىل مستوى رعاية   • 

خدمات مرفق الرعاية املتوسطة لألفراد ذوي اإلعاقات الذهنية؛ أو

تم تقييم أي شخص لعدم استيفاء استحقاق الدعم السلويك   • 

  .)CIIBS( الشامل لألطفال داخل املنزل

استحقاق التنازل
يجب أن يستويف الشخص جميع املعايري التالية:

أن تكون عميًل مستحًقا لخدمات إدارة إعاقة النمو وفًقا   • 
.71A.10.020)5( لقانون واشنطن املعدل

 •  أن تكون لديك إعاقة وفًقا للمعايري املحددة يف قانون 
الضامن االجتامعي.

 •  أن تتقدم بطلب للحصول عىل خدمات الرعاية طويلة 
 األجل / Medicaid وتحقق دخلً ال يتجاوز ٪300 

من معيار االستحقاقات الفيدرالية لدخل الضامن اإلضايف.

 –  إذا مل يؤخذ دخل كل من الطفل والوالدين وأموالهم 
الذاتية بعني االعتبار

 –  إذا كان هناك شخص بالغ يعيش مع الزوج، فلن يؤخذ 
يف االعتبار دخل الزوج وأمواله الذاتية.

 •  أن تكون أمواله الذاتية أقل من 2000 دوالر أو مشرتكًا 
 يف برنامج Apple Health للعامل ذوي االحتياجات 

.)HWD( الخاصة

•  أن يفي مبستوى الرعاية املقدمة يف مرفق الرعاية املتوسطة 
 لألفراد ذوي اإلعاقات الذهنية )ICF / IID( عىل النحو 

املحدد يف تقييم إدارة إعاقة النمو .

•  توضح خطة الخدمات املتمركزة حول الشخص كيفية تلبية 
 احتياجات الصحة والسلمة والتأهيل يف املجتمع من خلل 

خدمة التنازل الشهرية و / أو املراقبة الشهرية.

 •  املوافقة عىل قبول الخدمات املنزلية واملجتمعية بدالً من 
مرفق الرعاية املتوسطة لألفراد ذوي اإلعاقات الذهنية.

 •  للحصول عىل خدمات األفراد واألرس )IFS( فقط، يجب 
عىل الشخص أيًضا:

 –  السكن يف منزل األرسة. وهذا يعني السكن مع فرد آخر عىل 
 األقل من أفراد األرسة؛ الزوج أو الزوجة الطبيعية أو بالتبني 
 أو زوج األم أو زوجة األب أو الطفل أو الربيب أو األخت أو 
 األخ أو اإلخوة غري املتزوجني أو العمة أو الخالة أو العم أو 

 الخال أو الجد أو ابن العم أو الخال من الدرجة األوىل أو 
أبناء أو بنات اإلخوة أو األخوات. 

من إدارة إعاقات النمو

 التنازل 
 عن خدمات 

 األفراد واألرس    

 تفضل بزيارتنا عرب اإلنرتنت عىل:
dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request

  وللبحث عن أقرب مكتب من خلل:
dshs.wa.gov/DDA/dda/ find-an-office

للتواصل معنا:

 بالنسبة لألشخاص الذين يحتاجون إىل دعم أثناء السمع أو التواصل، فيمكنهم االتصال 
.)TTY( 1-800-833-6388 أو بخدمة ترحيل االتصاالت يف واشنطن باالتصال بالرقم 7-1-1 

DSHS 22-1758 AR )Rev. 9/19( Arabic

شيلن، دوغلس، فريي، غرانت، 
 لينكولن، أوكانوغان، بيند 

أورييل، سبوكان، ستيفنز

آدامز، آسوتني، بينتون، كولومبيا، 
فرانكلني، غارفيلد، كيتيتاس، 

 أوكانوغان، كليكيتات، واال واال، 
 ويتامن، ياكيام

آيلند، وسان خوان، وسكاجيت، 
وسنوهوميش، وواتكوم

كينج

كيتساب، بريس

كلالم، كلرك، كوليتز، غرايز هاربور، 
جيفريسون، لويس، ماسون، باسيفيك، 

سكامانيا، ثورستون، واهيكاكوم

املقاطعات

(800) 319-7116 
R1ServiceRequestA@dshs.wa.gov

(866) 715-3646 
R1ServiceRequestB@dshs.wa.gov

(800) 567-5582 
R2ServiceRequestA@dshs.wa.gov

(800) 974-4428 
R2ServiceRequestB@dshs.wa.gov

(800) 735-6740 
R3ServiceRequestA@dshs.wa.gov

(888) 707-1202 
R3ServiceRequestB@dshs.wa.gov
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نظرة عامة عىل التنازل
لدى إدارة إعاقات النمو التابعة إلدارة الخدمات الصحية واالجتامعية 

بوالية واشنطن، خمسة برامج للتنازل عن Medicaid للخدمات املنزلية 
واملجتمعية. ويقدم كل تنازل خدمات محددة لتلبية احتياجات الفرد 
 من الصحة والسلمة يف املجتمع، مقارنة باملؤسسة. كام يقدم التنازل 

عن خدمات األفراد واألرس )IFS( مجموعة متنوعة من الخدمات عندما 
 ،Medicaid ،ال تتوفر الخدمات من خلل أي مورد آخر )التأمني الخاص

املدرسة، وما إىل ذلك(

 التنازل عن خدمات األفراد واألرس )IFS( يدعم األفراد الذين 
يحتاجون إىل خدمات التنازل للبقاء يف منزل األرسة. ويجب أن يعيش 
األفراد مع أحد أفراد األرسة. كام يتم تقييد الخدمات مببلغ التخصيص 

 السنوي، والذي يتم تحديده من خلل تقييم إدارة إعاقات النمو 
)1200 دوالر أو 1800 دوالر أو 2400 دوالر أو 3600 دوالر(. 

إذا تجاوزت االحتياجات املقدرة للخدمات نطاق الخدمة املقدمة 
 مبوجب التنازل عن خدمات األفراد واألرس )IFS(، فستبذل إدارة 

 إعاقات النمو املساعي أو الجهود اآلتية أو أحد منها لتلبية 
احتياجات الصحة والرعاية االجتامعية:

تحديد مزيد من الدعم الطبيعي املتاح؛  •

تقديم استثناء للقاعدة من أجل الحصول عىل خدمات غري التنازل   •
 )IFS( املتوفرة وغري املدرجة يف التنازل عن خدمات األفراد واألرس

بخلف الدعم الطبيعي؛

إتاحة الفرصة للتقدم بطلب للحصول عىل تنازل بديل يتضمن   •
الخدمات املطلوبة؛ 

عرض حالة مرفق الرعاية املتوسطة لألفراد ذوي اإلعاقات   • 
.)ICF / IID( الذهنية

 إذا مل تنجح أي من الخيارات املذكورة أعله يف تلبية االحتياجات 
الصحية والرعاية االجتامعية، فقد تنهي إدارة إعاقات النمو استحقاق 

التنازل. وإذا تم إنهاء الخدمة بسبب التنازل، فقد يظل األفراد مؤهلني 
للحصول عىل خدمات إدارة إعاقات النمو األخرى غري التنازلية. 

خدمات التنازل
استخدم هذا الكتيب لتخطيط التقييم السنوي للفرد. وسيوضح مدير 

الحالة / املوارد )CRM( الخدمات واملتطلبات وخدمات املستندات 

املحددة يف خطة الخدمة املتمركزة حول الشخص. كام تتطلب بعض 

الخدمات إجراء املراجعة واملوافقة عليها قبل أن يتمكن الشخص من 

الحصول عليها. واسأل مدير الحالة / املوارد )CRM( الخاصة بهم عن 

 املعلومات املطلوبة للحصول عىل موافقة مسبقة. تشمل الخدمات 

أربع فئات لها حدود عمرية:

الخدمات املجتمعية – تعزيز مشاركة العميل ودمجه داخل املجتمع  •

الخدمات املهنية – خدمات الدعم التي يقدمها املتخصصون   • 

املتعاقد معهم

خدمات تقديم الرعاية – تدعم املشاركني ومقدمي الرعاية  •

السلع والخدمات – معدات ولوازم وخدمات مخصصة للمشاركني  •

 استخدم مربعات االختيار إلظهار مدير الحالة / املوارد 

)CRM( للخدمات التي تهمك:

الخدمات املجتمعية

المشاركة المجتمعية – خدمات لزيادة االتصاالت والمشاركة  		
في الدعم الرسمي وغير الرسمي للمجتمع..

المعلم الموجه – يستخدم المعلمون الموجهون خبراتهم  		
الشخصية لتقديم الدعم واإلرشاد لألفراد واألسر.

	 تيسير الخطة المتمركزة حول الشخص – عملية تخطيط الحياة 
لتحسين تقرير المصير الذاتي ووضع خطة عمل مناسبة. 

النقل – تسديد تكاليف النقل غير الطبي اللزمة للحصول على خدمات  		
.)PSCP( التنازل المحددة في شراكة الشرطة والسلمة المجتمعية

الخدمات املهنية

خدمات إقرار الصحة السلوكية – خدمات لمساعدة ودعم  		

 الشخص عندما يعاني من أزمة صحية سلوكية. ويشمل ذلك 

دعم السلوك اإليجابي واالستشارة، وخدمات الطب النفسي 

المتخصصة وتحويل مسار األزمة.

دعم السلوك اإليجابي واالستشارة – يدعم تقييم احتياجات  		

 الصحة السلوكية وتلبيتها. ويشمل ذلك التدخلت المباشرة 

لتحسين مستوى المعيشة والدمج داخل المجتمع.

تقييم المخاطر – تقييم السلوك العنيف أو الملحقة أو العنف  	

الجنسي أو االعتداء لتحديد الحاجة للحصول على الخدمات 

النفسية أم الطبية أم العلجية.

خدمات الطب النفسي المتخصصة – خدمات الطب النفسي  	

الخاصة باحتياجات األفراد ذوي إعاقات النمو. +21

			استشارات الموظفين / األسر – التدريب المهني والتشاور 

مع أسرة الفرد ومقدمي الخدمات المباشرة لتلبية االحتياجات 

بشكل أفضل. االستشارات المتاحة.

طرق العالج – الخدمات المهنية والجسدية وخدمات  		

 التكلم واللغة واالستماع التي تتجاوز الخدمات التي 

 21+.Medicaid )Apple Health( تقدمها

خدمات تقديم الرعاية

الراحة – راحة قصيرة المدة لألفراد الذين يعتنون  		

بفرد مصاب بإعاقة في النمو والذهن ويعيشون معه.

التمريض ذوي المهارة – خدمات التمريض لألمراض  		

 المزمنة طويلة األجل لتلبية االحتياجات التي لم تتحقق 

 21+.Medicaid )Apple Care( من خلل

السلع والخدمات

			التكنولوجيا المساعدة – منتجات وتدريبات مستخدمة 
لتحسين القدرات الوظيفية أو الحفاظ عليها.

			المواءمات البيئية – تكيف بدني ضروري الستمرار الفرد 
في الحياة داخل المجتمع.

			المالبس المخصصة – ملبس غير مقيدة تتلئم مع 
االحتياجات المتعلقة باإلعاقة.

			المعدات واللوازم المخصصة – معدات ولوازم ضرورية 
 غير المتاحة بموجب )Medicaid )Apple Care بما 

 في ذلك المعدات واللوازم الضرورية لتنفيذ خطة الدعم 
العلجي أو السلوكي اإليجابي.

		التعديالت بالمركبة – مواءمة المركبة التي تلبي االحتياجات 
وتدعم االندماج في المجتمع.

			التعليم الصحي – رسالة تعليمية شهرية مميزة مطبوعة 
 ومخصصة للمساعدة في إدارة األمور المتعلقة بالصحة 

وتحقيق أهداف الصحة.    


